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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Judul ini saya pilih karena ketertarikan saya dengan 

konflik yang terjadi di Laut China Selatan antara negara di 

wilayah tersebut. Ketersediaan data yang cukup guna 

menyelesaikan karya ilmiah saya dalam pengembangan karya 

ilmiah ini dan juga perkembangan isu konflik terkait Laut Cina 

Selatan cukup massif setiap tahunnya. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Filipina adalah sebuah negara yang memiliki ciri khas 

yang berbeda dengan negara-negara tetangga ASEAN yang 

lainnya. Dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, 

Filipina memiliki struktur negara yang tergolong paling lemah 

(persaingan antar elit sangat kuat) yang mempengaruhi proses 

pemeliharaan tata tertib negara dan pelaksanaan kebijakan 

termasuk kebijakan luar negeri.1  

Wilayah Filipina terletak di antara 5 derajat dan 21 

derajat Lintang Utara serta 117 derajat dan 126 derajat Bujur 

Timur. Batas-batasannya, sebelah utara berbatasan dengan Laut 

Cina dan Pulau Formosa (Taiwan), Sebelah Selatan berbatasan 

dengan wilayah laut Kepulauan Indonesia, sebelah Timur 

berbatasan dengan Samudera Pasifik, dan sebelah Barat 

berbatasan dengan Laut Cina Selatan. 

 

  

                                                      
1 Dr. Bambang Cipto, MA., “Hubungan Internasional Di Asia Tenggara : Teropong 

Terhadap Dinamika, Realitas, Dan Masa Depan”, Pustaka Pelajar, hlm.139 
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Gambar 1.1  

Disputed claims in the South China Sea 

 
Sumber: http://globalnation.inquirer.net/files/2012/04/scarborough-

shoal1.jpg 

 

Terlihat pada gambar 1 bagaimana batas wilayah Filipina 

dengan Laut Cina Selatan khususnya di Kepulauan Spartly. 

Laut Cina Selatan merupakan sumber berbagai 

persengketaan teritorial, baik yang sifatnya bilateral maupun 

multilateral. Wilayah konflik yang paling utama ialah 

Kepulauan Spratly, yang terdiri dari 170 geographical features. 

Hanya 36 dari wujud geografis ini dapat disebut secara teknis 

sebagai pulau (atau karang) karena wujud-wujud ini berada 

diatas air pada saat air pasang.2  

                                                      
2 Daniel J.dzurek, the spartly island disputes : who’on first ?, international boundaries 

research unit maritime briefing, vol.2, no.1, 1996, hlm.1. 
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Enam pemerintah mengklaim mempunyai hak atas 

gugusan kepulauan Spratly. Filipina mengklaim bagian-bagian 

dari gugusan itu atas dasar kedekatan geografis dan prinsip 

landasan kontinen.3 Landas Kontinen adalah dasar laut dan 

tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai tetapi 

diluar laut teritorial, sampai pada kedalaman 200 meter atau 

lebih, sepanjang dalamnya air laut di atasnya masih memungkin 

kan untuk dapat mengekplorasi-nya dan mengekploitasi 

sumber-sumber daya alamnya (pasal 1) pada konvensi jenewa 

1958. Pada tahun 1955, Filipina mengumumkan penggunaan 

garis pangkal lurus di sekeliling Kepulauan Filipina, tetapi tidak 

menyebutkan Negara Kalayaan. Pada tahun 1971, tentara 

Republik Cina menembaki kapal nelayan Filipina dari Pulau Itu 

Aba sehingga menimbulkan protes dari Pemerintah Filipina 

dengan mengajukan dasar-dasar hukum sebagai berikut:4 

(a) Filipina mempunyai pemilikan yang sah atas 

kelompok pulau tersebut sebagai akibat dari 

pendudukan yang dilakukan Cloma. 

(b) Cina telah menduduki beberapa pulau yang secara 

de facto berada di bawah perwalian Negara-

Negara Sekutu dalam Perang Dunia II, tanpa 

persetujuan dari Negara-Negara Sekutu, dan 

(c) Kepulauan Spratly termasuk wilayah kepulauan 

yang diklaim oleh Filipina. 

Pada tahun 1974, Cloma menyerahkan kepemilikan atas 

Kalayaan kepada Republik Filipina. Pada tanggal 11 Juni 1978, 

Presiden Marcos menetapkan bahwa Kepulauan Kalayaan 

adalah bagian dari wilayah kedaulatan Filipina dan merupakan 

suatu daerah yang khusus dan terpisah (a distinct and separate 

municipality) dari Provinsi Palawan. 5     

Untuk memperkuat klaimnya, Filipina menduduki 

delapan pulau kecil di Kepulauan Spratly sejak tahun 1970, 

                                                      
3 C.P.F. Luhulima, “Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015”, Pustaka Pelajar, 
hlm.169-170 
4https://www.academia.edu/11037200/KLAIM_NEGARA_ATAS_KEPULAUAN_S

PRATLY_BAG._II_Vietnam_Filipina_Malaysia_Brunei  
5 Lee G. Cordner, “The Spratly Islands Dispute and the Law of the Sea”, Ocean 

Development and International Law (Journal), vol. 25, tahun 1994, hlm. 66. 

https://www.academia.edu/11037200/KLAIM_NEGARA_ATAS_KEPULAUAN_SPRATLY_BAG._II_Vietnam_Filipina_Malaysia_Brunei
https://www.academia.edu/11037200/KLAIM_NEGARA_ATAS_KEPULAUAN_SPRATLY_BAG._II_Vietnam_Filipina_Malaysia_Brunei
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yaitu di Pulau Nashan (Lawak), Pulau Flat (Patag), Pulau Thitu 

(Pagasa), Pulau Loaita (Kota), Northeast Cay (Paraola), Pulau 

West York (Likas), Lankiam Cay (Panata), dan Commodore 

Reef. 

Kepulauan Spratly banyak diperebutkan karena dibawah 

Spratly terkenal sangat kaya akan minyak, gas dan berbagai 

sumber daya laut lainnya. Perkiraan tentang ketersediaan 

minyak dan gas berkisar di antara 1-2 milyar barrel sampai 225 

milyar barrel. Karena ketegangan-ketegangan antar negara 

menyebabkan penelitian dan kepastian kandungan alam yang 

berada di Kepulauan Spratly tidak bisa dipastikan secara 

kompherensif. 6 

Pada masa pemerintahan Estrada, Filipina memutuskan 

untuk bekerjasama dengan Amerika dalam bidang militer. 

Kerjasama ini dilakukan untuk menghadapi ancaman militer 

dari Cina dalam sengketa Laut Cina Selatan.7 

Kedaulatan atas gugusan pulau-pulau itu juga 

diperebutkan karena nilai strategisnya, karena letaknya yang 

sangat dekat dengan SLOCs yang sangat vital , yag merupakan 

penghubung antara Lautan Pasifik dan Hindia. Lebih dari dua 

puluh lima persen dari perdagangan dunia melewati SLOCs 

ini.8 

Cina menegaskan kedaulatannya atas Laut Cina Selatan 

secara resmi pada tahun 1992. Cina juga mengklaim daerah 

Laut Cina Selatan secara keseluruhan. Tindakan Cina ini secara 

tidak langsung mendesak ASEAN untuk bersama-sama dengan 

RRC membuat deklarasi tentang perilaku di Laut Cina selatan 

di tahun 2002 di Phonm Penh, Kamboja dengan mendesak 

semua negara yang mengklaim daerah Laut Cina Selatan untuk 

menyelesaikan masalah sengketa ini secara damai. Adapun isi 

deklarasi tersebut :  

                                                      
6 Clive  schofield and ian storey, energy security and southeast asia: the impact on 
maritime and territory, volume IX, no.4. fall 2005, www.asiaquarterly.com 
7 Dr. Bambang Cipto, MA., “Hubungan Internasional Di Asia Tenggara : Teropong 

Terhadap Dinamika, Realitas, Dan Masa Depan”, Pustaka Pelajar, hlm.145 
8 C.P.F. Luhulima, “Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015”, Pustaka Pelajar, hlm.170 
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1. Para pihak menegaskan kembali komitmen mereka 

untuk pengusulan dan pendirian dari Piagam PBB, 

konvensi PBB tahun 1982 mengenai hukum laut, 

perjanjian amity dan kerjasama di Asia Tenggara, 

lima dasar hidup berdampingan secara damai serta 

prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui 

secara universal akan berfungsi sebagai norma 

dasar pemerintahan bagi hubungan kenegaraan. 

2. Para pihak berkomitmen untuk mengeksplorasi 

cara guna membangun kepercayaan dan keyakinan 

sesuai dengan prinsip-prinsip yang disebutkan di 

atas dan atas dasar kesetaraan serta saling 

menghargai. 

3. Para pihak menegaskan kembali komitmen 

terhadap kebebasan bernavigasi di atas perairan 

Cina Selatan sebagaimana telah diakui oleh 

prinsip-prinsip hukum internasional secara 

universal, termasuk didalamnya konvensi PBB 

tahun 1982 mengenai hukum laut. 

4. Para pihak yang berkepentingan untuk berupaya 

menyelesaikan sengketa territorial dan yurisdiksi 

mereka secara damai, tanpa menggunakan 

ancaman atau kekerasan, serta melalui konsultasi 

dan negosiasi ramah yang dilakukan secara 

langsung oleh negara berdaulat sesuai dengan 

prinsip-prinsip hukum laut internasional yang 

telah diakui secara universal. 

5. Para pihak harus dapat menahan diri untuk tidak 

melakukan kegiatan yang akan menyulitkan atau 

meningkatkan perselisihan serta mempengaruhi 

perdamaian dan stabilitas, termasuk pula untuk 

menahan diri dari tindakan merusak pulau, batu 

karang, kawanan ikan, serta mahluk laut lainnya, 

dan untuk menangani perbedaan dengan cara yang 

konstruktif. 9  

                                                      
9 C.P.F. Luhulima, “Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015”, Pustaka Pelajar, 

hlm.171-172 
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Dalam deklarasi pada paragraf 5 memungkinkan atau 

membolehkan para pihak, baik secara bilateral, maupun 

multilateral, mengeksploitasi dan melakukan kegiatan 

kerjasama, yang mencakup lima kegiatan yaitu : 

a. Marine environmental protection, 

b. Marine scientific research, 

c. Safety of navigation and communication at sea, 

d. Search and rescue operation, and 

e. Combating transnational crime, including but not 

limited to trafficking in illict drugs, piracy and 

armed robbery at sea, and illegal traffic arms.10 

Modalitas , jangkauan dan lokasi dari kerjasama yang 

akan dilakukan baik bilateral maupun multilateral harus 

disetujui oleh kedua belah pihak sebelum pelaksanannya. 

Dalam hal ini adanya Declaration on the conduct of parties in 

the South China Sea (DoC) merupakan suatu pernyataan politik 

untuk mengurangi ketegangan wilayah ini dan mulai melakukan 

kerjasama. Tetapi ini juga merupakan suatu persetujuan untuk 

bekerja menuju suatu code of conduct yang formal.11 

Filipina akhirnya memilih untuk menyetujui kerjasama 

dengan Cina. Filipina pada awalnya ingin menguasai dan 

mengklaim daerah Laut Cina Selatan khususnya Kepulauan 

Spratly sepenuhnya dan menentang explorasi yang dilakukan 

oleh Cina dikarenakan Filipina merasa daerah tersebut adalah 

hak milik Filipina. Hal ini dikarenakan Filipina memiliki letak 

geografis yang sangat dekat dengan Kepulauan Spratly dan 

prinsip landasan kontinen. Akan tetapi pada saat pemerintahan 

Presiden Arroyo kemudian merubah sikap politiknya terhadap 

Cina. 

Ada beberapa alasan yang membuat sikap politik Filipina 

berubah dari yang awalnya menentang sikap pemerintah Cina 

hingga akhirnya memutuskan untuk melakukan kerjasama. 

Filipina merasa kenaikan harga minyak bumi yang luar biasa 

                                                      
10 Declaration on the conduct of parties in the south china, www. 

Aseasec.org/13165.htn  
11 C.P.F. Luhulima, “Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015”, Pustaka Pelajar, 

hlm.172 
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merupakan suatu ancaman bagi keamanan nasional negaranya. 

Pemerintah Arroyo melihat Cina sebagai suatu regional 

economic powerhouse yang dapat membantu Filipina untuk 

memajukan perekonomian negaranya.12  

Dalam hal ini melihat strategi kebijakan luar negeri yang 

dikeluarkan pemerintah Filipina menjadi suatu hal wajar karena 

didesaknya juga terkait harga minyak bumi di Pasar Dunia yang 

terus melambung tinggi pada 2004 sudah mencapai harga USD 

47,05 perbarel, pemerintah Filipina berupaya agar 

perekonomiannya tidak mengalami keterpurukan.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat 

dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana 

Strategi Filipina Dalam Meredam Konflik Dengan Cina Di 

Kepulauan Spratly Laut Cina Selatan ? 

 

D. Kerangka Pemikiran 

1. Konsep Strategi 

Definisi strategi adalah cara untuk mencapai 

tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa 

perluasan geografis, diversifikasi, akusisi, 

pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi 

karyawan, divestasi, likuidasi dan joint venture. 13 

Umumnya perancangan strategi pada politik luar 

negeri tidak didasarkan pada pertimbangan moral, 

keyakinan, atau hal-hal emosional. Perancangan strategi 

adalah tindakan yang penuh perhitungan; bukan tindakan 

untung-untungan. Seperti didefinisikan oleh John Lovell, 

strategi adalah serangkaian langkah-langkah (moves) 

atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya 

                                                      
12 C.P.F. Luhulima, “Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015”, Pustaka Pelajar, 

hlm.173 
13 Indriastuti,” Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Memperjuangkan Pulau Komodo 
Sebagai New Seven Wonders”(Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

2010), 16. diakses pada 23 Oktober 2017, pukul 21.29. 
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dalam suatu situasi kompetitif dimana hasil akhirnya 

tidak semata-mata bersifat untung-untungan.14 

Dalam konteks tertentu strategi bisa dikategorikan 

sebagai sebuah problem solving atau resolusi konflik. 

Dengan demikian kita mendapatkan pengertian yang 

cukup luas daripada sebuah taktik. Dalam strategi, yang 

ditekankan adalah penyelesaian masalah, bukan sekedar 

menang.  

2. Tipologi Strategi Politik Luar Negeri 

Tipologi Strategi Politik Luar Negeri berusaha 

untuk dapat menggambarkan strategi yang digunakan 

oleh Filipina dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 

proses penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan, maka 

penulis akan berusaha menggunakan tipologi strategi 

politik luar negeri. Tipologi strategi politik luar negeri 

yang dibuat oleh John Lovell berusaha untuk 

menggambarkan tipe strategi yang diambil oleh suatu 

Negara bisa dijelaskan dengan menelaah penilaian para 

pembuat keputusan tentang strategi lawan dan perkiraan 

mereka tentang kemampuan sendiri. Tipologi ini 

menyediakan empat dimensi, yang setelah dipertemukan 

menghasilkan 4 tipe strategi : konfrontatif, memimpin 

(leadership), akomodatif, dan konkordan (persetujuan).  

 

Gambar 1.2 Dimensi Strategi menurut John Lovel 

 Perkiraan Kemampuan Lawan 

Mengancam Mendukung 

Perkiraan 

Kemampuan 

Sendiri 

Lebih 

Kuat 

Konfrontasi Kepemimpinan 

Lebih 

Lemah 

Akomodasi Pengikutan 

Melalui 

Kerjasama 

(Konkordan) 

 

                                                      
14  Mas’oed Mohtar, “Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan 
Teorisasi”, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta, hal.90 
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Sumber : John Lovel, “Foreign Policy in Perspektive” dalam 

Mochtar Masoed, Ilmu Hubungan Internasional-Disilin dan 

Metodologi. LPP3Es, Jakarta, 1990, hal. 190. 

 

Pada gambar 1.1. di atas dapat dijelaskan bahwa 

perkiraan kemampuan sendiri merupakan sebuah 

keputusan luar negeri yang diambil oleh suatu negara 

dalam menjalankan sebuah kebijakan. Kemudian 

kebijakan tersebut dihadapkan pada empat spektrum, 

masing-masing yaitu :15 

a. Konfrontatif yaitu penentangan atau 

penciptaan yang langsung berhadap-

hadapan. 

b. Akomodatif yaitu pemenuhan tuntutan dari 

pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang 

berseberangan. 

c. Kepemimpian yaitu terbentuknya 

superioritas pihak yang lebih kuat untuk 

memimpin pihak yang lebih lemah namun 

mendukung. 

d. Pengikutan melalui kerjasama (konkordan) 

yaitu langkah pengikutan pihak yang lemah 

terhadap pihak yang lebih kuat melalui 

realisasi kerjasama. 

Dari gambaran diatas dapat diketahui bahwa suatu 

negara cenderung akan mengambil sikap konfrontasi atau 

memimpin jika negara tersebut merasa lebih kuat dari 

pada negara yang dihadapinya. Jika mereka beranggapan 

bahwa strategi yang diterapkan lawan bersifat 

mengancam maka negara tersebut cenderung mengambil 

sikap konfrontasi. Yaitu melakukan perlawanan langsung 

reaktif serta agresif terhadap negara lawan. Sedangkan 

                                                      
15John Lovel, “Foreign Policy in Perspektive” dalam Mochtar Masoed, Ilmu 
Hubungan 

Internasional-Disilin dan Metodologi. LPP3Es, Jakarta, 1990, hal. 191. 
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jika negara yang dihadapi tersebut dinilai mendukung 

maka sikap politik yang diambil bersifat memimpin.16 

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan 

langkah-langkah kedepan yang bertujuan untuk 

membangun visi dan misi suatu negara, serta merancang 

strategi untuk mencapai tujuan tesebut. 

Pemerintah Filipina melakukan strategi untuk 

memenuhi kepentingan nasional negaranya. Pemerintah 

Filipina menyatakan bahwa mereka tidak lagi menentang 

eksplorasi di perairan Laut Cina Selatan yang 

dipersengketakan. Filipina memutuskan untuk 

bekerjasama dalam bidang energi bersama Cina yang 

juga diikuti oleh Vietnam. Persetujuan inilah yang 

dikenal sebagai Joint Marine Seismic Undertaking 

(JMSU) yang ditandatangani pada kunjungan Presiden 

Arroyo ke Beijing pada 1-3 September 2004.17 

Dalam hal ini dilihat dari strategi kebijakan luar 

negerinya, Filipina memiliki kebijakan politik luar negeri 

yaitu Joint Marine Seismic Undertaking (JMSU) untuk 

menjaga kestabilan perekonomian di negaranya agar 

tidak mengalami kemunduran dengan melakukan 

kerjasama dengan Cina dalam mengeksplorasi dan 

mengeksploitasi minyak dan gas di Kepulauan Spratly. 

Proses kebijakan ini diambil dengan proses demokrasi 

yang diterapkan di Filipina. Dalam hal ini di Era arroyo 

ingin membangun Filipina republik yang kuat dengan 

agendanya membangun birokrasi yang kuat, mengurangi 

tingkat kejahatan, dan memperbaiki pertumbuhan 

ekonomi.  

 

 

 

                                                      
16 Mochtar Masoed, Ilmu Hubungan Internasional-Disilin dan Metodologi. LPP3Es, 

Jakarta, 1990, hal.192. 
17  C.P.F. Luhulima, “Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015”, Pustaka Pelajar, 

hlm.173 
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E. Hipotesa 

Hipotesa dari penulisan ini adalah: 

Strategi Filipina dalam usaha meredam konflik di Laut 

Cina Selatan dengan mengambil dua kebijakan: 

1. Melaporkan sengketa Laut China Selatan ke 

pengadila arbitrase internasional. 

2. Menjalin kesepakatan Joint Marine Seismec 

Undertaking dengan negara Cina dan Vietnam.  

 

F. Tujuan Penelitian  

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis dalam 

melakukan penelitian ini: 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih 

dalam terkait strategi Filipina dalam menangani 

konflik dengan Cina dalam memutuskan kebijakan 

luar negeri yang akan dilakukan guna menangani 

konflik tersebut. 

2. Untuk menguji hipotesis dengan data yang dikaji. 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian secara 

kualitatif,  Kirk dan Miller (1986), mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 

yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap 

manusia dalam kawasanya sendiri dan berhubungan dengan 

orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 

peristilahanya. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (1975) 

dalam buku Moleong (2004:3) mengemukakan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Miles and Huberman (1994) dalam 

Sukidin (2002:2) metode kualitatif berusaha mengungkap 

berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, 

masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari 

secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat di 

pertanggungjawabkan secara ilmiah. 
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Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode 

penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman 

secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat 

permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian 

ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth 

analysis).  

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini 

dengan sumber-sumber beserta data-data ilmiah yang diperoleh 

dari buku, jurnal, berita serta dokumen-dokumen yang dapat 

mendukung setiap argumen yang di tulis oleh penulis. Dan 

dianalisa oleh penulis agar menjadi bahan penelitian yang 

mempunyai dasar. 

 

H. Jangkauan Penelitian 

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian serta 

menghindari penulisan yang terlampau luas, maka penulis 

membatasi jangkauan penelitan. Jangkauan penelitian penulis 

dari konflik itu terjadi dan kebijakan politik luar negeri yang 

dikeluarkan Filipina dalam menangani konflik dengan Cina 

terkait Kepulauan Spartly di Laut Cina Selatan sampai pada 

tahun 2004-2008. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, 

penulis membuat alur pada berbagai babnya agar 

tersistematiskan 

BAB I : Pendahuluan 

 Dalam bab I merupakan pendahuluan yang memuat 

alasan pemilihan judul, tujuan penulisan skripsi, latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, 

metodologi penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: Dinamika Politik Luar Negeri Filipina dan Cina 

dalam konflik Laut Cina Selatan  
 Bab ke II penulis akan mencoba menjelaskan Politik 

Luar Negeri Filipina dan Cina dalam konflik Laut Cina Selatan 
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BAB III : Konflik antara Filipina dan Cina di Laut Cina 

Selatan 
 Bab III ini penulis akan menggambarkan  dan 

menjelaskan konflik antara Filipina dan Cina di Laut Cina 

Selatan. 

BAB IV : Strategi Filipina di Laut Cina Selatan 
 Bab IV menjelaskan bagaimana strategi dan gambaran 

kebijakan politik luar negeri Filipina terkait konflik dengan 

Cina di Kepulauan Spartly Laut Cina Selatan. 

BAB V : Kesimpulan 

Bab ke V penulis akan memberikan kesimpulan hasil 

penelitian yang sudah diteliti menggunakan data beserta sumber 

yang diperoleh. 


