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BAB III 

KONFLIK ANTARA FILIPINA DAN CINA DI 

LAUT CINA SELATAN 
 

A. Awal terjadinya Konflik Filipina – Cina  

Laut Cina Selatan merupakan salah satu lokasi strategis 

yang memiliki sejarah konflik yang sudah terkenal karena tidak 

berujung. Hal ini dikarenakan adanya keserakahan untuk 

menguasai daerah Laut Cina Selatan ini baik secara politik 

maupun ekonomi adalah merupakan keinginan dari seluruh 

pihak terkait yang tengah berlomba untuk mendapatkan hak 

klaim wilayah tersebut, terutama di bagian Kepulauan Spratly 

dan Paracel dikarenakan daerah tersebut diketahui memiliki 

kekayaan cadangan gas alam dan minyak bumi yang berlimpah. 

Bentangan wilayah yang luas, dan sejarah penguasaan 

yang silih berganti oleh penguasa tradisional negara-negara 

terdekat, membuat beberapa negara, seperti Republik Rakyat 

Cina (RRC), Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Brunei 

Darussalam, terlibat dalam upaya konfrontatif saling klaim, atas 

sebagian ataupun seluruh wilayah perairan tersebut. Indonesia, 

yang bukan negara pengklaim atas pulau di LCS menjadi 

terlibat setelah klaim mutlak RRC atas perairan Laut Cina 

Selatan muncul pada tahun 2012.27 

Laut Cina Selatan memiliki arti penting bagi kawasan 

Asia Pasifik, dikarenakan keterlibatan keenam negara yang 

bersikeras untuk mendapatkan klaim wilayah, seolah dihantui 

oleh kemungkinan terjadinya perang, apabila upaya diplomasi 

dan gencatan senjata gagal dilakukan. Menurut dari catatan 

sejarah, terdapat beberapa kali konflik terbuka antara Cina dan 

Filipina. Cina berkeyakinan bahwa wilayah Laut Cina Selatan 

merupakan peninggalan dinasti leluhur yang sudah seharusnya 

menjadi bagian atas kedaulatan Cina, akan tetapi hal serupa 

datang dari kubu Filipina dan kelima negara lain, dengan 

asumsi bahwa apabila menarik garis pantai dan landas kontinen, 

maka wilayah Laut Cina Selatan termasuk ke dalam yurisdiksi 

                                                      
27 Dr. Syaiful Anwar, dalam Posisi Keamanan Maritim Dalam Kerangka sistem 

Pertahanan Negara, 2013  
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kedaulatan mereka, hingga pada 2013 pihak Filipina 

mengajukan Cina ke pengadilan PBB dengan harapan 

menyelesaikan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. 

Karena sejarah navigasi dan perniagaan yang panjang di 

sana, yang diikuti penguasaan silih berganti atas wilayah, 

negara-negara di kawasan, dan bahkan luar kawasan, telah 

memberi nama yang berlainan untuk wilayah yang 

diperebutkan itu. Dalam kebanyakan bahasa yang digunakan 

para pelaut Eropa, laut tersebut disebut sebagai South China 

Sea, atau Laut Cina Selatan. Pelaut Portugis, orang Eropa 

pertama melayari wilayah perairan itu dan sekaligus 

memberikan nama, mengatakannya sebagai Mar da China, atau 

Laut Cina. Mereka kemudian mengubahnya menjadi Laut Cina 

Selatan. Demikian pula, Organisasi Hidrografik Internasional 

menyebutnya sebagai Laut Cina Selatan, atau Nan Hai (Laut 

Selatan) dalam Bahasa Cina.28 

Sengketa diawali oleh tuntutan Cina atas seluruh pulau di 

kawasan Laut Cina Selatan (LCS), yang mengacu pada catatan 

sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, 

dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. Menurut 

Cina, sejak 2000 tahun yang lalu, LCS telah menjadi jalur 

pelayaran bagi mereka. Beijing menegaskan yang pertama 

menemukan dan menduduki Kepulauan Spratly adalah Cina. 

Hal itu didukung bukti-bukti arkeologis Cina dari Dinasti Han 

(206-220 SM). Klaim atas seluruh kepulauan Spratly dan 

Paracels inilah yang menjadi titik api dengan negara-negara 

Asia Tenggara. Selain aksi klaim dan pendudukan, juga terjadi 

kontak senjata antar negara yang terlibat. Kontak senjata mulai 

ramai pada tahun 1980an setelah ketegangan antar negara 

semakin besar.29 

Diketahui paling sedikit terdapat 3 hal yang membuat 

daerah Laut Cina Selatan menjadi daerah perairan yang rawan 

                                                      
28 Lalita Boonpriwan, 2012.” The South China Sea dispute: Evolution, Conflict 
Management And Resolution”, Thammasat University, Thailand. 
29 I Nyoman Sudira, 2008. “Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri 

Indonesia ke Amerika dan Eropa, merujuk pada : Energi Information Administration. 
Country Anaysis Brief: South China Sea”. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 

Universitas Parahyangan, Bandung. 
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akan konflik dan tidak berujung. Pertama, Laut Cina Selatan 

merupakan sebuah kawasan yang sudah terkenal akan potensi 

sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah, terutama 

minyak dan sumber energi lainnya, dengan beberapa gugusan 

pulau yang berada disekitarnya, yang menjadi masalah 

perebutan untuk saling klaim dari beberapa negara yang berada 

disekitar kawasan tersebut seperti Cina, Vietnam, Filipina, 

Taiwan, Malaysia dan Brunei Darussalam. 

Kedua, dikarenakan letaknya yang berada di jalur 

perlintasan kapal-kapal internasional yang melewati Selat 

Malaka, yaitu salah satu yang terkenal paling sibuk di dunia, 

dan merupakan jalur penghubung perniagaan dari Eropa 

menuju ke Asia dan Amerika menuju ke Asia dan begitupula 

sebaliknya , melalui wilayah perairan negara-negara di paling 

sedikit di 3 kawasan penting, yakni kawasan Asia Tenggara, 

Asia Timur dan kawasan Asia-Pasifik, maka selain negara 

pengklaim itu, negara-negara yang berada di sekitaran Laut 

Cina Selatan tersebut, seperti Indonesia dan Singapura, bahkan 

juga Amerika Serikat (AS), memiliki kepentingan setiap saat 

atas terjaganya kestabilitasan dan keamanan di wilayah Laut 

Cina Selatan tersebut. 

Aktivitas pelayaran yang terus meningkat yang 

menggunakan jalur lintas perairan internasional di wilayah Laut 

Cina Selatan dan perkembangan perekonomian yang juga 

sangat dinamis di negara-negara di ketiga kawasan penting 

tersebut, membuat peran Laut Cina Selatan semakin penting, 

dan baik negara-negara pengklaim dan non-pengklaim di 

sekitarnya, serta negara-negara luar sekaligus sensitif atas 

adanya perubahan susunan kekuatan militer di berbagai negara 

tersebut dan juga termasuk negara di luar kawasan yang 

memiliki kepentingan, yang secara khusus targetnya diarahkan 

ke sana. 

Selanjutnya yang ketiga, pertumbuhan perekonomian 

yang sangat pesat di wilayah Asia, terutama di negara Cina, dan 

sebaliknya pertumbuhan yang mengalami penurunan di wilayah 

Eropa dan Amerika  Serikat (AS), membuat banyak negara 

berlomba-lomba untuk memperoleh kontrol atas atau 



35 

 

 

memperebutukan kawasan perairan yang strategis dan dinamis 

tersebut, yakni Laut Cina Selatan.30  

Dari segi ekonomi, kawasan LCS diyakini kaya akan 

minyak, gas bumi dan perikanan, selanjutnya secara strategik, 

penguasaan LCS akan memperkokoh posisi sebagai salah satu 

global power. Selain itu, komando dan kontrol atas LCS akan 

memperkuat posisi negara dari segi maritime regime mengingat 

wilayah tersebut merupakan “the heart of Southeast Asia” dari 

segi aktifitas maritim31. Lalu dari segi politik, mengingat 

permasalahan LCS menyangkut masalah klaim teritori, 

kekalahan dalam mempertahankan daerahnya akan 

menimbulkan masalah domestik, sehingga dipandang perlu 

oleh claimant states untuk mempertahankannya sesuai dengan 

penafsiran dan pandangan masing-masing demi kedaulatan 

negara. 

Lebih lanjut, potensi kekayaan Laut Cina Selatan yang 

semakin dapat dieksplorasi belakangan ini mengungkapkan 

kepada dunia bahwa Paracel dan Spratly kemungkinan 

memiliki cadangan besar Sumber Daya Alam (SDA), terutama 

mineral, minyak bumi dan gas alam. Pemerintah RRC sendiri 

sangat optimistik dengan potensi SDA yang ada di sana melalui 

riset-riset yang terus dilaksanakannya. Berdasarkan laporan 

lembaga Informasi Energi Amerika (Energy Information 

Administration -EIA), RRC memperkirakan terdapatnya 

cadangan minyak di sana sebesar 213 miliar barrel, atau sekitar 

10 kali lipat cadangan nasional Amerika Serikat (AS). 

Sedangkan para ilmuwan AS memperkirakan terdapat sekitar 

28 miliar barel minyak di kawasan Laut Cina Selatan. Adapun 

EIA menginformasikan, cadangan terbesar SDA di sana 

kemungkinan berasal dari gas alam, yang diperhitungkan 

sekitar 900 triliun kaki kubik, atau sama dengan cadangan 

minyak yang dimiliki Qatar. Di samping itu, perairan kawasan 

Laut Cina Selatan merupakan rute utama perkapalan dan 

                                                      
30 Phil. Poltak Partogi Nainggolan, Konflik Laut Cina Selatan dan Implikasinya 

Terhadap Kawasan (Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 

2013), hlm. 10-11. 
31 Ahmad Almaududy. 2014. “Laut Tiongkok Selatan: Problematika dan Penyelesaian 

Masalah”, Jurnal Opinio Juris Vol 16. 
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sumber pencarian ikan bagi kehidupan banyak orang dari 

berbagai negeri yang terletak di sekitarnya. 

 

B. Laut Cina Selatan di antara Filipina dan Cina 

Menurut dari catatan sejarah, sudah beberapa kali terjadi 

konflik terbuka antara negara Cina dan negara Filipina. Cina 

memiliki keyakinan bahwa wilayah Laut Cina Selatan 

merupakan peninggalan dinasti leluhur yang sudah seharusnya 

menjadi bagian atas kedaulatan Cina, akan tetapi hal serupa 

datang dari kubu Filipina dan kelima negara lain, dengan 

asumsi bahwa apabila dengan menarik garis pantai dan landas 

kontinen, maka wilayah Laut Cina Selatan termasuk ke dalam 

yurisdiksi kedaulatan mereka, hingga pada tahun 2013 pihak 

Filipina mengajukan Cina ke pengadilan PBB dengan harapan 

menyelesaikan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. 

Konflik Laut Cina Selatan memiliki arti penting bagi 

RRC dimana Cina cukup sering meramaikan panggung 

perebutan klaim wilayah Laut Cina Selatan dengan 

menggunakan instrumen militer. Terdapat hal menarik yang 

layak untuk disorot, yakni agresivitas Cina yang menguak cerita 

tentang kepercayaan masyarakat Sino terhadap peninggalan 

Dinasti terdahulu. Cina berkeyakinan bahwa wilayah Laut Cina 

Selatan merupakan peninggalan Dinasti leluhur yang sudah 

seharusnya menjadi bagian atas kedaulatan Cina32. Klaim 

wilayah melalui peta versi Cina yang meyakini bahwa garis 

kedaulatan Cina meliputi Kepulauan Spratly dan Paracel, yang 

diberi nama nine-dash-line.33 

Cina menyatakan kepulauan Spratly dan Paracels sudah 

menjadi bagian dari Cina sejak zaman dinasti Han, Yuan, dan 

Ming.  Di sumber lain dikatakan kepulauan Spratly dan Paracels 

ditemukan oleh seorang petualang Cina pada masa Dinasti 

Song. Diketahui, sebelum 1951, Cina  telah membuat garis 

teritorial yang mencakup kepulauan Spratly sebagai 

                                                      
32 Gregory B Poling. 2013. “The South China Sea in Focus: Clarifying the Limits of 

Maritime Disputes”. Center for Strategic and International Studies. Tersedia pada 

http://csis.org/files/publication/130717_Poling_SouthChinaSea_Web.pdf.  
33 Patrick, M. Cronin. 2012. “The United States, China and South China Sea”. Center 

for A New American Security. Washington. 

http://csis.org/files/publication/130717_Poling_SouthChinaSea_Web.pdf
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wilayahnya34. Cina yang bersikukuh memenangkan konflik 

LCS lantaran merasa telah memiliki Kepulauan Paracel dan 

Spartly sejak era dinasti Qing, akan tetap menggunakan 

kekuatan militernya dengan selalu menempatkan militer untuk 

bersiaga di perairan LCS menghalangi ancaman pihak lain yang 

juga ingin mengambil penuh hak kepemilikan Kepulauan 

Spartly dan Paracel. Pernyataan Jenderal Fang Fenghui, 

“…China will never let go even an inch of South China Sea..”, 

secara eksplisit menegaskan bahwa Cina mempertahankan, 

melindungi dan memperjuangkan kedaulatan negaranya terkait 

klaim wilayah di Laut Cina Selatan. 

Sementara itu pada tahun 1955, Filipina mengumumkan 

penggunaan garis pangkal lurus di sekeliling Kepulauan 

Filipina, tetapi tidak menyebutkan Negara Kalayaan. Filipina 

mengklaim beberapa pulau di Kepulauan Spratly berdasarkan 

penemuan (discovery) beberapa pulau, yang pada waktu itu 

dinyatakan “terra nullius” oleh Tomas Cloma,  Direktur 

Maritim di Filipina. Tomas Cloma mengklaim pemilikan atas 

seluruh wilayah yang terdiri dari 33 pulau, Beting, Pulau Pasir, 

Gugus Karang, dan daerah perikanan di Kepulauan Spratly, 

seluas kurang lebih 64,9776 mil persegi  yang ditemukannya 

pada tahun 1947. Pada bulan Mei 1956, ia 

memproklamasikannya sebagai negara baru yang dinamakan 

“Kalayaan” (Freedom Land) serta menyatakan diri sebagai 

Ketua Dewan Tertinggi Negara Kalayaan (Supreme Council of 

Kalayaan State). Pemerintah Filipina tidak seluruhnya 

mendukung secara resmi atas klaim yang dilakukan oleh 

Cloma. Pemerintah Filipina berpendapat bahwa wilayah 

Kalayaan dianggap “Terra Nullius” setelah Perjanjian 

Perdamaian San Francisco 1951 yang meletakkan Kepulauan 

Spratly secara de facto di bawah perwalian Negara-Negara 

Sekutu.  

Pada tahun 1974, Cloma menyerahkan kepemilikan atas 

Kalayaan kepada Republik Filipina. Pada tanggal 11 Juni 1978, 

Presiden Marcos menetapkan bahwa Kepulauan Kalayaan 

                                                      
34 Dadang Wirasuta. 2013. “Keamanan Maritim Laut Cina Selatan”, Jurnal 

Pertahanan. Volume 3, No. 3. 
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adalah bagian dari wilayah kedaulatan Filipina dan merupakan 

suatu daerah yang khusus dan terpisah (a distinct and separate 

municipality) dari Provinsi Palawan. Untuk memperkuat 

klaimnya, Filipina menduduki delapan pulau kecil di 

Kepulauan Spratly sejak tahun 1970, 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. 

Sementara Filipina menduduki kelompok  gugus pulau di 

bagian timur Kepulauan Spartly, dan tahun 1978 menduduki 

lagi gugus Pulau Panata, adapun alasan Filipina menduduki 

kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan tanah yang 

tidak sedang dimiliki oleh negara-negara manapun (kosong). 

Filipina juga merujuk kepada Perjanjian Perdamaian San 

Francisco 1951, yang antara lain menyatakan bahwa Jepang 

telah melepaskan haknya terhadap Kepulauan Spartly, dan tidak 

mengemukakan diserahkan kepada negara mana.35 

Pada bulan Maret 2011, ketegangan meningkat ketika 

sebuah kapal eksplorasi berbendera Filipina dilecehkan oleh 

dua kapal patroli Cina saat melakukan eksplorasi minyak untuk 

kemungkinan sumur penilai yang dapat ditambang oleh Filipina 

di dekat Reed Bank, yang berjarak sekitar 90 mil sebelah timur 

Kepulauan Spratly. Kapal-kapal Cina memerintahkan kapal 

eksplorasi untuk meninggalkan daerah tersebut dan mengancam 

akan menabrak kapal tersebut saat kapal-kapal tersebut 

bergerak sangat dekat dengan kapal Cina. Meskipun kapal 

patroli Cina mengancam akan menabrak kapal kapal Filipina. 

Sebagai tanggapan atas konfrontasi, kapal eksplorasi, yang 

tidak bersenjata, mengirimi radio militer ke Angkatan Udara 

Filipina guna mendapatkan bantuan yang kemudian 

meluncurkan dua pesawat pengintai untuk menanggapi seruan 

                                                      
35    Gregory B Poling. 2013. “The South China Sea in Focus: Clarifying the 
Limits of Maritime Disputes”. Center for Strategic and International Studies. Tersedia 

pada http://csis.org/files/publication/130717_Poling_SouthChinaSea_Web.pdf.  

http://csis.org/files/publication/130717_Poling_SouthChinaSea_Web.pdf
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bantuan, namun kapal-kapal Cina meninggalkan daerah 

tersebut sebelum pesawat tersebut tiba.36 

Pada bulan April 2012, konfrontasi lain terjadi ketika 

Filipina dan RRC memulai apa yang disebut “Tense Standoff” 

atas wilayah yang terletak di dekat Scarborough Shoal37. 

Kebuntuan yang diperpanjang dimulai setelah sebuah kapal 

perang Filipina berusaha menangkap nelayan Cina, namun 

tidak dapat melakukannya karena dua kapal pengintai laut Cina, 

yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di perairan 

Cina, ikut campur. Kapal perang Filipina bergerak untuk 

menangkap nelayan setelah mereka dilaporkan melihat kandang 

dan ikan ilegal di atas kapal penangkap ikan. Menanggapi 

insiden tersebut, baik Filipina dan RRC mengirim aset ke 

daerah di mana mereka menemui jalan buntu selama beberapa 

minggu dalam keadaan darurat. Meskipun kebuntuan berakhir 

tanpa kekerasan, pihak RRC mengambil alih Scarborough 

Shoal dengan menggunakan pagar mengambang, hal ini 

mengakibatkan hubungan RRC dan Filipina semakin 

memburuk dalam kaitannya dengan Laut Cina Selatan dan 

perselisihan teritorial.38 

Perselisihan di Laut Cina Selatan belum tentu melibatkan 

konfrontasi fisik. Intelijen yang dikumpulkan melalui foto 

udara dan laporan aktivitas langsung di Laut Cina Selatan di 

dekat wilayah yang disengketakan juga dapat meningkatkan 

ketegangan antara Beijing dan Manila. Pada bulan September 

2013, Filipina melaporkan bahwa RRC sedang mempersiapkan 

untuk membangun struktur permanen di Scarborough Shoal 

setelah beberapa foto mengungkapkan blok beton di shoal, yang 

oleh Menteri Pertahanan Filipina Voltaire Gazmin disebut 

                                                      
36 De Castro, “The Aquino Administration’s 2011 Decision to Shift Philippine Defense 

Policy from Internal Security to Territorial Defense: The Impact of the South China 

Dispute,” Hal.68 
37 Sarah McDowall, “Scarborough Affair—Philippines and China in Sovereignty 

Deadlock,” Jane’s Intelligence Review, 2012, tersedia pada, 

https://janes.ihs.com.libproxy.nps.edu/CustomPages/Janes/DisplayPage.aspx?DocTyp
e=News&ItemId=+++1510621&Pubabbrev=JIR.  
38 Ibid 

https://janes.ihs.com.libproxy.nps.edu/CustomPages/Janes/DisplayPage.aspx?DocType=News&ItemId=+++1510621&Pubabbrev=JIR
https://janes.ihs.com.libproxy.nps.edu/CustomPages/Janes/DisplayPage.aspx?DocType=News&ItemId=+++1510621&Pubabbrev=JIR
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“Prelude to Constructions”39. Kepemimpinan Filipina perlu 

khawatir setelah sebelumnya RRC membangun bangunan 

permanen di wilayah yang diklaim Filipina di Mischief Reef. 

Begitu strukturnya selesai, maka akan semakin kecil 

kemungkinannya bahwa Filipina akan dapat merebut kembali 

wilayah tersebut. 

 

C. Perbandingan Kekuatan  

Dalam salah satu tipologi strategi politik luar negeri 

Lovel, upaya konfrontatif merupakan satu hal yang bisa 

dilakukan oleh negara dalam pengambilan kebijakan luar 

negerinya. Dalam konflik Laut Cina Selatan, upaya konfrontatif 

tersebut dilakukan oleh Cina selaku negara yang memiliki 

kekuatan lebih dibanding kompetitornya khusunya Filipina, 

upaya konfrontatif tersebut tejadi pada tahu 2011 tatkala terjadi 

penembakan pada kapal nelayan milik Filipina oleh Dong Guan 

atau kapal perang kelas frigate milik Cina di atoll Jackson.40 

Selain kasus tersebut ada pula kasus mengenai pengusiran kapal 

survey MV Veritas Voyager milik Filipina oleh kapal Cina di 

wilayah Reed Bank. Kapal survey tersebut sedang melakukan 

survey mengenai perminyakan di wilayah Reed Bank di sekitar 

Kepulauan Palawan41. Kapal  tersebut kemudian diusir untuk 

mundur dari wilayah perairan tersebut oleh kapal Cina, padahal 

perairan tersebut merupakan perairan milik Filipina sendiri. 

Mendapat perlakuan konfrontatif dari Cina, Filipina 

kemudian bereaksi dengan melakukan upaya yang bertujuan 

untuk menjaga wilayah kedaulatan mereka, salah satunya 

adalah mengirim pasukan mereka ke wilayah sengketa.Untuk 

mengamankan wilayah maritim Filipina, setidaknya dua 

                                                      
39 Cris Larano, “Philippines Accuses China of Activity on Disputed Shoal; Defense 

Chief Claims ‘Prelude to Construction’ Is Attempt to Violate its Territory,” Wall 
Street Journal, 2013. 
40 Tessa Jamandre, China Fired at Filipino Fishermen in Jackson Atoll. Diakses dari 

http://www.abs-cbnnews.com/-depth/06/02/11/china-fired-filipino-fishermen-jackson-
atoll diaksespada tanggal 20 Maret 2018 
41 Ian Storey. China and Philippines: Implication of The Reed Bank Incident, Diakses 

dari   
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=37902#.

Uy-o8Pat-CY .html diakses pada tanggal 20 Maret 2018 

http://www.abs-cbnnews.com/-depth/06/02/11/china-fired-filipino-fishermen-jackson-atoll
http://www.abs-cbnnews.com/-depth/06/02/11/china-fired-filipino-fishermen-jackson-atoll
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=37902#.Uy-o8Pat-CY
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=37902#.Uy-o8Pat-CY
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battalion atau sekitar 800 personil angkatan bersenjata Filipina 

dikirim ke wilayah sengketa untuk menjaga wilayah territorial 

Filipina yang banyak diklaim oleh negara lain.42 Dua batalion 

angkatan bersenjata tersebut ditempatkan di kepulauan Spratly 

yang menurut Filipina masih merupakan wilayah ZEE mereka. 

Kemudian selain mengirimkan pasukannya ke wilayah yang 

disengketakan, Filipina mengajukan persoalan ini ke Persatuan 

Bangsa-Bangsa (PBB).43 Didalam forum PBB Filipina 

mengajukan arbitrase atas reklaim yang dilakukan oleh Cina. 

Upaya tersebut ditujukan untuk menghentikan reklaim Cina 

yang melanggar konvensi UNCLOS mengenai garis batas ZEE, 

dimana wilayah yang di klaim oleh Cina merupakan wilayah 

legal milik Filipina. 

Dalam hal populasi memang tidak dipungkiri lagi Cina 

memiliki jumlah populasi yang lebih tinggi daripada Filipina. 

Cina menjadi negara yang memiliki populasi paling banyak 

didunia. Dengan jumlah populasi mencapai kurang lebih 1,3 

milyar.44 Dari jumlah tersebut Cina memiliki potensi sumber 

daya manusia yang sangat melimpah. Selain itu populasi Cina 

lebih banyak pada umur produktif, yakni pada umur 15 hingga 

umur 65. Hal tersebut memberikan Cina potensi untuk merekrut 

personil angkatan bersenjata yang berada pada umur produktif. 

Banyaknya masyarakat pada umur produktif tentu saja 

memberikan kekuatan yang lebih bagi Cina dimana sumber 

daya manusia yang tinggi tersebut dapat digunakan sebagai 

tenaga kerja yang mampu meningkatkan produksi dalam negeri. 

Berbeda dengan Cina yang memiliki potensi sumber 

daya manusia yang tinggi, Filipina tidak memiliki populasi 

sebesar Cina. Populasi yang dimiliki oleh Filipina jauh dibawah 

Cina, Filipina menempati urutan ke-13 dengan negara yang 

                                                      
42Philippines sends more troops to guard disputed islands diakses dari 

http://globalnation.inquirer.net/51834/philippines-sends-more-troops-to-guard-

disputed-islands diakses pada tanggal 20 Maret 2018 
43Fat Reyes, DFA Tells China: Stay Away From Philippine Exclusive Economic 

Zone, diakses dari http://globalnation.inquirer.net/44459/dfa-tells-china-stay-away-

from-philippine-exclusive-economic-zone diakses pada tanggal 20 Maret 2018 
44China World Factbook diakses dari https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/ch.html diakses pada tanggal 20 Maret 2018 

http://globalnation.inquirer.net/51834/philippines-sends-more-troops-to-guard-disputed-islands
http://globalnation.inquirer.net/51834/philippines-sends-more-troops-to-guard-disputed-islands
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
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paling tinggi populasinya, dimana Cina menempati urutan 

pertama. Filipina memiliki kurang lebih 107 juta penduduk.45 

Hal itu menjadi salah satu kekurangan yang dapat dimasukkan 

didalam variabel Aggregate Power. 

1. GDP  

Jika dilihat dari pendapatan nasional antara Cina 

dengan Filipina, Cina jauh lebih tinggi dibandingkan 

dengan Filipina. Pada tahun 2012, World Bank mencarat 

bahwa dari pendapatan nasional Cina menempati urutan 

ke-2 di dunia sedangkan Filipina sendiri hanya 

menempati urutan ke-41.46 Dari peringkat yang 

dikeluarkan oleh World Bank itu terlihat bagaimana 

perbedaan yang sangat jauh antara kedua negara tersebut. 

Cina memiliki potensi keuangan yang jauh lebih baik 

daripada Filipina, untuk dialokasikan ke aspek-aspek 

vital lainnya. 

 

Grafik 1 GDP China and Filipina 

 
 

Sumber:World Bank47 

                                                      
45Philippines World Factbook diakses dari 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rp.html diakses 

pada tanggal 20 Maret 2018 
46GDP Ranking diakses dari http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-

table diakses pada tanggal 20 Maret 2018 
47 Data diolah dari: GDP (Current US$), diakses dari 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD; China GDP, diakses dari 

http://www.tradingeconomics.com/china/gdp; Philippines GDP, diakses dari 

2011 2012 2013

Filipina 224.095. 250.182. 250.270.

China 7.321.93 8.227.10 8.230.00

0
10.000.000.000.000

GDP China dan Filipina

(dalam Dollar AS

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rp.html
http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table
http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
http://www.tradingeconomics.com/china/gdp
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Dari grafik diatas dapat dilihat bagaimana 

pendapatan nasional dari Filipina sangat jauh dari Cina. 

Dari hal tersebut tentunya Cina memiliki kekuatan 

ekonomi yang lebih kuat sebagai sebuah agresor di 

sengketa Laut Cina Selatan. Sedangkan Filipina sebagai 

negara yang terancam oleh perilaku konfrontatif dari 

Cina hanya memiliki kemampuan perekonomian yang 

kecil. Cina memiliki perekonomian yang berada pada 

tingkat upper-middle income, sedangkan Filipina berada 

pada tingkatan lower-middle income.48 Hal tersebut dapat 

menjadi salah satu sumber ancaman bagi Filipina. Karena 

Cina tentunya dengan kekuatan ekonomi yang kuat 

tersebut memiliki potensi keuangan yang besar pula 

untuk menyokong aspek lainnya, salah satunya adalah 

militer. 

2. Military Expenditure 

Dalam sebuah konflik, pembelanjaan negara 

terkait dengan aspek militer menjadi salah satu sumber 

ancaman bagi negara lainnya. Hal tersebut dikarenakan 

jika agresor memiliki military expenditure atau 

pengeluaran belanja militer yang besar, tentu saja negara 

lain yang merasa keamanannya terancam. Hal tersebut 

kemudian membuat negara yang terancam tersebut 

berupaya untuk menyeimbangkan hal tersebut. Hal itu 

pula yang disebutkan dalam Security dilemma, dimana 

hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam sistem 

internasional yang anarki.49 

 

                                                      
http://www.tradingeconomics.com/philippines/gdp diakses pada tanggal 20 Maret 

2018 
48Middle income range yang terbagi dua bagian, yakni upper-middle dan lower-
middle.  upper-middle income merupakan negara dengan rentang pendapatan 7.250 

dollar AS hingga 11.750 dollar AS, sedangkan lower-middle income adalah negara 

dengan rentang pendapatan 2.000 Dollar AS hingga 7.250 Dollar AS.  
49 Martin Griffiths dan Terry O’Callaghan, Internationa Relations: The Key 

Concepts,(Routledge, 2002), Hal. 291-292 

http://www.tradingeconomics.com/philippines/gdp
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Grafik 2 Pengeluaran Belanja Militer50 

  

Dari data diatas terlihat bahwa tren peningkatan 

pengeluaran belanja militer terjadi setiap tahunnya, 

setidaknya dari tahun 2009 hingga 2013. Kemudian jika 

dilihat dari grafik diatas terkait pengeluaran belanja 

militer diantara kedua negara tersebut sangat berbeda 

jauh. Berfokus pada tahun 2011, Cina mengeluarkan 

dana sekitar 147 milyar Dollar AS untuk militernya yang 

meningkat hingga 171 milyar Dollar AS pada tahun 

2013. Kemudian dilain sisi Filipina memiliki 

pengeluaran yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

Cina. Filipina mengeluarkan dana sekitar 2 milyar Dollar 

AS yang kemudian meningkat 3 milyar Dollar AS pada 

tahun 2013. Jumlah tersebut sangat berbeda jauh, dimana 

Cina setiap tahunnya meningkat hingga puluhan milyar 

Dollar AS, sedangkan Filipina hanya meningkat hanya 

senilai satu milyar Dollar AS saja. 

Dengan berbedanya jumlah pengeluaran belanja 

militer tersebut tentunya apa yang didapatkan dari 

pengeluaran tersebut juga berbeda. Cina dengan 

                                                      
50 Sipri Military Expenditure Database diakses dari 
http://milexdata.sipri.org/files/?file=SIPRI+military+expenditure+database+1988-

2013.xlsx diakses pada tanggal 20 Maret 2018 
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China 128734 136239 147268 159620 171381
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pengeluaran dengan jumlah yang tinggi tersebut tentunya 

mampu mendapatkan barang yang diinginkan. Berbeda 

dengan Filipina dimana dengan pengeluaran yang ada 

tentunya pengembangan atau peningkatan aspek militer 

yang didapat juga minim. Dengan pengeluaran belanja 

militer dapat dilihat bagaimana upaya peningkatan 

militer di sebuah negara terselenggara. 

3. Technological Prowess 

Teknologi memang menjadi hal yang juga dapat 

diperhatikan dalam kasus Laut Cina Selatan. Dalam hal 

ini Cina dan Filipina memiliki tingkat kepemilikan 

teknologi yang berbeda. Dalam penelitian ini, karena 

fenomena yang diamati adalah sebuah kasus konflik 

persengketaan, maka yang diteliti adalah teknologi 

persenjataan. Teknologi yang dilihat lebih difokuskan 

pada teknologi persenjataan terkait beberapa aspek, 

yakni aspek darat, laut, dan udara namun yang lebih 

difokuskan adalah teknologi di aspek udara dan laut, 

karena terkait dengan kasus yang dihadapi, yakni 

sengketa wilayah laut. 

PLA Ground Force (PLAGF) merupakan 

Angkatan darat milik Cina. PLAGF tidak melakukan 

modernisasi yang terlalu signifikan terhadap alutsistanya. 

PLAGF melakukan upaya integrasi dengan teknologi 

yang ada.51 Dimana PLAGF meningkatkan teknologi 

dalam persenjataan. Cina tidak membeli alutsista baru 

bagi PLAGF, dimana PLAGF masih menggunakan Main 

Battle Tank (MBT) ZTZ-99 yang dibuat oleh PLA pada 

tahun 2001.52 Kemampuan dari MBT tersebut juga cukup 

mumpuni, dengan dilengkapi persenjataan yang 

dipersiapkan untuk konflik terbuka. 

PLAGF melakukan pengembangan teknologi pada 

sistem komunikasi yang kemudian berhubungan dengan 

                                                      
51 Anthony H. Cordesman dan Nicholas S. Yarosh, Chinese Military Modernization 

and Force Development: A Western Persectives, (CSIS,2012), Hal.100 
52ZTZ99 Main Battle Tank China diakses dari http://www.army-

technology.com/projects/type99chinese-main/ diakses pada tanggal 20 Maret 2018 

http://www.army-technology.com/projects/type99chinese-main/
http://www.army-technology.com/projects/type99chinese-main/
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kemampuan mengerahkan pasukan. Sistem tersebut 

meningkatkan kemampuan mobilitas dari pasukan darat 

Cina, sehingga pasukan dapat melintasi jarak yang cukup 

jauh dengan waktu yang minim.53 Dengan begitu daya 

jelajah dari pasukan semakin tinggi. Selain itu 

peningkatan yang dilakukan oleh Cina juga ditekankan 

pada pelatihan moral serta kemampuan daya tempur 

terhadap personilnya. Selain itu PLAGF juga melakukan 

modrnisasi terhadap strategi yang digunakan terkait 

dengan taktik dan implementasi di medan perang saat 

terjadi konflik terbuka.54 

Selanjutnya upaya modernisasi yang dilakukan 

oleh Cina terhadap PLAN (PLA Navy) merupakan upaya 

yang signifikan, dimana didalam beberapa aspek Cina 

memperbaiki dan meningkatkan kekuatan angkatan 

lautnya tersebut. Cina mulai mengeliminasi kapal-kapal 

yang sudah using dan tidak layak pakai untuk diganti 

dengan kapal yang lebih modern dan memiliki spesifikasi 

lebih baik.55 Upaya tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas dari PLAN yang berperan penting 

dalam kasus Laut Cina Selatan ini. Selain itu Cina juga 

mengembangkan kemampuan lainnya, yakni proyek 

pengembangan kapal selam bertenaga nuklir (SSN) 

dengan penambahan kemampuan untuk menyerang 

objek di darat dengan menggunakan rudal jelajah.56 

Kekuatan PLAN yang baru adalah perbaikan kapal 

induk Varyag yang merupakan kapal induk bekas Uni 

Soviet, menjadi Liaoning.Liaoning merupakan kapal 

induk pertama milik china dengan spesifikasi yang cukup 

tinggi.Kapal induk tersebut adalah hasil perombakan dari 

                                                      
53Annual Report to Congress; Military and Security Developments Involving the 

People’s Republic of China 2013, (Department of Defense,2013), Hal. 9 
54Anthony H. Cordesman dan Nicholas S. Yarosh, Chinese Military Modernization 
and Force Development: A Western Persectives, (CSIS,2012), Hal. 100 
55 Anthony H. Cordesman dan Nicholas S. Yarosh, Chinese Military Modernization 

and Force Development: A Western Persectives, (CSIS,2012), Hal. 104 
56 Annual Report to Congress; Military and Security Developments Involving the 

People’s Republic of China 2013, (Office of the Secretary of Defence,2013), Hal.7 
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kapal induk Varyag, yang kemudian diperkenalkan lagi 

pada 25 September 2012.57 Dengan dibuatnya kapal 

induk tersebut tentunya akan memperkuat daya tempur 

bagi Cina. Kapal induk tersebut dilengkapi dengan 

persenjataan yang dapat melindungi diri, seperti 10 barel 

senapan yang dapat menembakkan peluru 30 mm. 

Kemampuan yang dimiliki oleh Cina terkait 

teknologi dalam Angkatan laut ini melampaui 

kemampuan Filipina. Filipina tidak memiliki kapal induk 

yang dapat dioperasikan untuk menjaga perairan 

mereka.58 Perbedaan kemampuan tersebut menjadi salah 

satu bentuk ancaman yang didapat oleh Filipina dan 

menjadi hal yang harus dipertimbangkan mengingat 

kapal induk Cina yang kemudian dioperasikan di wilayah 

yang disengketakan oleh Cina dan Filipina.59 Bagaimana 

upaya Cina untuk men-deploy kapal induk kemudian 

menjadi ancaman yang serius bagi Filipina. Hal itu 

dikarenakan oleh kekuatan Angkatan Laut Cina yang 

semakin kuat yang diturunkan ke Laut Cina Selatan. 

Selanjutnya yang diteliti adalah PLA Air Force 

(PLAAF) atau Angkatan Udara milik Cina. Dalam hal ini 

PLAAF juga turut serta memanaskan kasus Laut Cina 

Selatan. Misalnya pada Mei 2011, dimana Angkatan 

Udara Filipina (AFP) yang sedang berpatroli melihat dua 

pesawat Cina bertipe fighter sedang berada di kawasan 

udara Filipina.60 Dilihat dari kasus tersebut, dapat dilihat 

bahwa Cina tidak hanya menggunakan PLAN saja dalam 

usahanya mengklaim kembali wilayah Laut Cina Selatan, 

                                                      
57 Sanskar Shrivastava, Comparison of Chinese Aircraft Carrier Liaoning and Indian 

INS Vikrant diakses dari http://www.theworldreporter.com/2013/08/aicraft-carrier-

liaoning-vs-indian-ins-vikrant.html diakses pada tanggal 20 Maret 2018 
58Philippines Military Strength, diakses dari http://www.globalfirepower.com/country-
military-strength-detail.asp?country_id=philippines diakses pada tanggal 20 Maret 

2018 
59 Thomson Reuters, China Flexes Muscle in South China Sea, diakses dari 
http://www.cbc.ca/news/world/china-flexes-muscle-in-south-china-sea-with-aircraft-

carrier-1.2440703 diakses pada tanggal 20 Maret 2018. 
60 D.J. Yap, Chinese Jets Intruded into PH space-AFP, diakses dari 
http://newsinfo.inquirer.net/7292/chinese-jets-intruded-into-ph-space%E2%80%93afp 

diakses pada tanggal 20 Maret 2018 

http://www.theworldreporter.com/2013/08/aicraft-carrier-liaoning-vs-indian-ins-vikrant.html
http://www.theworldreporter.com/2013/08/aicraft-carrier-liaoning-vs-indian-ins-vikrant.html
http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=philippines
http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=philippines
http://www.cbc.ca/news/world/china-flexes-muscle-in-south-china-sea-with-aircraft-carrier-1.2440703
http://www.cbc.ca/news/world/china-flexes-muscle-in-south-china-sea-with-aircraft-carrier-1.2440703
http://newsinfo.inquirer.net/7292/chinese-jets-intruded-into-ph-space%E2%80%93afp
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namun juga menggunakan kekuatan dari PLAAF untuk 

berpatroli dan melakukan observasi. 

Cina juga melakukan upaya modernisasi pada 

PLAAF dimana tidak jauh berbeda dengan PLAN, 

dimana upaya peningkatan kekuatan dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas dari PLAAF sendiri. Upaya yang 

dilakukan oleh Cina seperti peningkatan kemampuan 

pesawat tipe fighter yang dimiliki. Dimana pada awalnya 

kemampuan pesawat tipe fighter Cina hanya berbasiskan 

pada mesin jet generasi ke-3, kini Cina mulai 

mengembangkannya menjadi mesin jet generasi ke-4. 

Generasi ini lebih baik daripada generasi sebelumnya 

dengan kemampuan sistem komputer yang lebih 

terkoordinasi dan sistem radar yang lebih canggih 

dibandingkan dengan pesawat tipe fighter generasi ke-

3.61 Fighter generasi ke-4 tersebut kemudian 

diimplementasikan dalam badan pesawat J-20 milik Cina 

yang kemudian menjadi pesawat stealth fighter utama 

milik Cina saat ini. Pesawat J-20 milik Cina ini mampu 

terbang dengan kecepatan yang mencapai 2100 km/jam 

dengan jarak tempuh hingga 3400 km.62 Dilain sisi, 

Filipina tidak memiliki teknologi yang cukup tinggi 

untuk menandingi Cina. Setelah dipensiunkannya F-5 

yang dimiliki, Filipina kini tidak memiliki pesawat tipe 

fighter.63 Jika terjadi konflik terbuka, maka tentu saja 

Filipina akan mengalami kekalahan saat ada pertempuran 

udara. Cina akan dengan mudah menyerang daerah vital 

dari Filipina melalui serangan udara. Hal tersebut yang 

menjadi salah satu ancaman berarti yang dihadapi oleh 

Filipina. 

                                                      
61 Efran Syah, Pengertian Istilah Generasi Pada Pesawat Tempur diakses dari 
http://www.artileri.org/2012/11/pengertian-generasi-pesawat-tempur.html diakses 

pada tanggal 20 Maret 2018 
62Chengdu J-20 (Black Eagle) Multirole Aircraft diakses dari 
http://www.militaryfactory.com/aircraft/detail.asp?aircraft_id=860 diakses pada 

tanggal 20 Maret 2018 
63 Kyle Mizokami, The Philippines Is Building a Startup Air Force, diakses dari 
https://medium.com/war-is-boring/the-philippines-is-building-a-startup-air-force-

481f02939aac diakses pada tanggal 20 Maret 2018 

http://www.artileri.org/2012/11/pengertian-generasi-pesawat-tempur.html
http://www.militaryfactory.com/aircraft/detail.asp?aircraft_id=860
https://medium.com/war-is-boring/the-philippines-is-building-a-startup-air-force-481f02939aac
https://medium.com/war-is-boring/the-philippines-is-building-a-startup-air-force-481f02939aac
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Cina merupakan salah satu negara yang memiliki 

teknologi persenjataan yang cukup tinggi. Dimana 

penggunaan nuklir sudah diterapkan pada sebagian besar 

hulu ledaknya. Dengan munculnya rudal nuklir antar 

benua membuat persenjataan china semakin modern. 

Cina memiliki beberapa rudal yang mampu digunakan 

pada saat konflik. Setiap rudal tersebut memiliki 

kemampuan yang berbeda dengan jangkauan sasaran 

yang berbeda pula. Terkait dengan teknologi 

persenjataan rudal balistik, dilain sisi Filipina juga belum 

memiliki rudal balistik yang bisa digunakan.64 Hal itu 

membuat sangat rentannya pertahanan dari Filipina jika 

terjadi serangan eksternal yang masuk ke wilayah 

Filipina. Terkait dengan lemahnya pertahanan tersebut, 

Filipina semakin terancam dengan upaya konfrontatif 

yang dilakukan oleh Cina. 

Persenjataan Cina kemudian mengalami 

modernisasi dimana Cina kemudian meningkatkan 

kemampuan dari SRBM yang dimiliki terkait dengan 

keakuratan tembakan.65 Dengan ditingkatkannya 

keakurasian memungkinkan Cina untuk menarget 

sasaran dengan tepat dan meminimalisasi dampak 

kehancuran yang diterima sekitar target tersebut. Selain 

itu Cina juga melakukan peningkatan para MRBM yang 

dimiliki. Dimana Cina mulai meningkatkan kemampuan 

MRBM agar dapat lebih akurat. MRBM juga  didesain 

agar dapat menarget sasaran yang berada di darat dan 

laut, termasuk kapal angkatan laut atau kapal induk 

musuh.66 

4. Geographic Proximity Cina dengan Filipina 

Jika diukur jarak antara Cina dengan Filipina 

cukup dekat, dimana pulau terluar Filipina yakni pulau 

Scarborough hanya 400 mil dari wilayah pantai 

                                                      
64All Missiles diakses dari http://missilethreat.com/all-missiles/ diakses pada tanggal 

20 Maret 2018 
65Anthony H. Cordesman dan Nicholas S. Yarosh, Chinese Military Modernization 
and Force Development: A Western Persectives, (CSIS,2012), Hal.163 
66 Ibid. 

http://missilethreat.com/all-missiles/
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Filipina.67 Jarak tersebut terhitung dari Cina ke wilayah 

pulau terluar dari Filipina. Dimana Pulau terluar tersebut 

juga merupakan pulau yang disengketakan oleh kedua 

negara tersebut. Terkait dengan teori, dengan jarak yang 

begitu dekat dengan Cina sebagai pihak agresor, Filipina 

merasa terancam. Hal tersebut dikarenakan ancaman 

yang semakin nyata dan besar karena agresor melakukan 

upaya konfrontatif secara langsung terhadap Filipina. 

Terkait dengan kasus Laut Cina Selatan ini, Cina 

dan Filipina memang berada di regional yang berbeda. 

Cina berada dalam regional dan Filipina berada di 

wilayah Asia Tenggara. Namun jika dilihat dari letak 

geografis, kedua negara ini sangat berdekatan, dimana 

kedua negara ini hanya dibatasi oleh Laut Cina Selatan 

itu sendiri. Jarak yang dekat untuk ditempuh, serta waktu 

yang singkat untuk sampai ke daratan Filipina semakin 

membuat ancaman yang dirasakan oleh Filipina juga 

semakin besar. 

5.  Persenjataan yang dimiliki Oleh Cina 

Senjata merupakan salah satu hal yang dapat 

dimasukkan kedalam variabel offensive power, karena 

senjata memiliki daya destruktif yang dapat membuat 

negara lain menjadi terancam. Dengan adanya nuklir 

menjadikan persenjataan dunia semakin modern dengan 

daya ledak yang lebih luas dan efek yang lebih 

berkepanjangan. Dalam hal ini senjata dapat digunakan 

sebagai alat yang bersifat offensive atau digunakan untuk 

menyerang sebuah negara. Atau bisa digunakan sebagai 

senjata yang bersifat defensive atau hanya digunakan 

untuk bertahan dari serangan musuh yang akan ditujukan 

kepadanya.  

Terkait dengan persenjataan yang dimiliki, berikut 

data mengenai jumlah rudal balistik milik Cina.68 

                                                      
67Q&A: South China Sea diakses dari http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-

13748349tanggal 20 Maret 2018 
68Hariyadi Wirawan dan Akbar R. Subekti, Peningkatan Kapabilitas militer China 

dan Implikasinya Terhadap Keamanan Nasional Indonesia, (UI Press, 2012), Hal. 66 
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Tabel 4 Jumlah Rudal Balistik Cina 

Tipe Jenis Jumlah 

Jarak 

Jangkau 

ICBM 

DF-31 (CSS-9) 12 Unit 
7200-8000 

km 

DF-31A (CSS-9 Mod 2) 24 Unit 11200 km 

DF-5A (CSS-4 Mod 2) 20 Unit 
5500-7000 

km 

MRBM 
DF-21 (CSS 5) 80 Unit 2150 km 

DF-21A (CSS-5 Mod 3) 36 Unit 1700 km 

IRBM 
DF-4 (CSS-3) 10 Unit 5470 km 

DF-3A (CSS-2 Mod) 2 Unit 3000 km 

SRBM 
DF-11A (CSS-7 Mod 2) 108 Unit 825 km 

DF-15 (CSS-6) 96 Unit 600 km 

LACM CJ-10 (DH-10) 54 Unit 
3000-4000 

km 

 

Jumlah dari rudal balistik yang dimiliki oleh Cina 

kemudian menjadi salah satu hal yang menjadi sumber 

ancaman bagi Filipina. Dengan jumlah rudal yang besar 

tersebut kemudian memperbesar proyeksi ancaman yang 

dirasakan oleh Filipina. Cina dapat menggunakannya jika 

diperlukan, namun pada keadaan damai rudal tersebut 

dapat juga berfungsi sebagai alat pertahanan. 

6. Military Budget 

Kemudian hal yang dapat dijadikan sebagai 

Offensive Power sebuah negara, karena dengan military 

budget yang tinggi mampu meningkatkan potensi militer 

yang dimiliki negara tersebut. Dengan anggaran yang 

tinggi maka semakin tinggi pula kualitas barang yang 

dapat dibeli. Sebaliknya dengan anggaran belanja yang 

kecil maka kemampuan negara untuk membeli barang 

yang diinginkan semakin kecil, sehingga barang yang 

didapat dibatasi oleh jumlah anggaran tersebut. 

Cina memiliki military budget yang cukup tinggi, 

dimana anggaran belanja tersebut berhubungan dengan 

Pendapatan Nasional Cina sendiri. Cina dengan 
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pendapatan nasional yang tinggi pada tahun 2011 

kemudian mengalokasikan 1,9% pendapatan nasionalnya 

untuk anggaran belanja militernya. Kemudian pada tahun 

2012 naik menjadi 2% dari pendapatan nasional.69 

Peningkatan yang tinggi pada anggaran belanja militer 

Cina terlihat pada beberapa tahun. Dimana tahun yang 

memiliki peningkatan yang signifikan berada para tahun 

2006, 2008, dan 2011.70 

Kemudian setelah kasus Laut ina Selatan mencuat, 

Cina memulai tren peningkatan anggaran belanja 

militernya. Hal tersebut terlihat pada tahun 2011, saat 

Cina mulai meningkatkan anggaran belanjanya terkait 

dengan aspek militer. Dibandingkan tahun 2010, Cina 

menaikkan anggaran belanja militernya 12,7%.71 

Peningkatan yang cukup tinggi, mengingat jumlah 

tersebut meningkat dua digit dari tahun sebelumnya. 

Kemudian tren terkait kenaikan anggaran belanja militer 

dengan dua digit berlanjut pada tahun 2012. Pada tahun 

2012 Cina meningkatkan military budget mereka sebesar 

11,2% dari tahun 2011.72 

7. Aggressive Intention yang dibuat oleh Cina 

terhadap keamanan Filipina 

Hal yang paling krusial dalam sumber ancaman 

negara adalah Aggressive Intention atau kebijakan-

kebijakan yang mengancam keamanan dari negara lain. 

Dalam kasus ini terdapat tiga kebijakan yang bersifat 

konfrontatif terhadap Filipina. Kebijakan konfrontatif 

dari Cina sendiri yang pertama adalah upaya reklaim 

Cina dalam 9-Dash Lines. Hal tersebut termasuk salah 

satu kebijakan yang mengancam keamanan dari Filipina. 

                                                      
69Military Expenditure (% GDP) diakses dari 
http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS diakses pada tanggal 20 

Maret 2018. 
70Anthony H. Cordesman dan Nicholas S. Yarosh, Chinese Military Modernization 
and Force Development: A Western Persectives, (CSIS,2012), Hal.65 
71 Roseanne Gein, China Meningkatkan Belan  Militer Dalam Anggaran 2013 diakses 

dari http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2013/03/15/china-
military-budget diakses pada tanggal 20 Maret 2018.  
72Ibid. 

http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS
http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2013/03/15/china-military-budget
http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2013/03/15/china-military-budget
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Hal tersebut dikarenakan oleh 9-Dash Lines tersebut 

mengklaim kembali wilayah perairan dan kepulauan 

milik Filipina. 9 Dash-Lines tersebut diperlihatkan oleh 

Cina melalui paspor mereka yang memasukkan Laut 

Cina Selatan kedalam peta mereka.73 Wilayah laut 

Filipina yang sudah ditetapkan oleh UNCLOS yakni 200 

mil dari bibir pantai kemudian dimasukkan kedalam 

wilayah Cina. Namun berbeda dengan apa yang 

diimplementasikan oleh Cina, dimana Cina melanggar 

batas wilayah yang sudah ditetapkan tersebut dengan 

mengeluarkan 9-Dash Lines tersebut. 9-Dash Lines 

tersebut melanggar kedaulatan wilayah negara lainnya 

yang wilayahnya direklaim Cina, yang salah satunya 

adalah negara Filipina. 

              

Gambar 2 Wilayah Reklaim Cina dalam 9-Dash 

Lines 

Sumber: http://philnews.ph/2012/11/23/chinas-e-passport-

protested-by-philippines-video/ 

                                                      
73Philippines Protest China E-Passport Map. Diakses dari  
http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2012/11/201211229560658870.html 

diakses pada tanggal 20 Maret 2018. 

http://philnews.ph/2012/11/23/chinas-e-passport-protested-by-philippines-video/
http://philnews.ph/2012/11/23/chinas-e-passport-protested-by-philippines-video/
http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2012/11/201211229560658870.html
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Kebijakan yang kedua seperti pada tahun 2012 

Cina sempat mengeluarkan kebijakan lainnya, yakni 

peraturan mengenai larangan memancing atau Fishing 

Ban di sebagian besar Laut Cina Selatan. Larangan 

tersebut berlaku mulai tanggal 16 Mei hingga tanggal 1 

Agustus, atau sekitar 2,5 bulan.74 Cina membentuk 

peraturan tersebut guna melindungi sumber daya serta 

biota laut yang berada di wilayah Laut Cina Selatan agar 

tidak dieksploitasi oleh negara lain. Cina memberian 

denda kepada siapapun yang melanggarnya, yakni 

sebesar 50 ribu yuan atau sekitar 7,9 ribu Dollar AS.75 

Kebijakan ketiga yang juga mengancam keamanan 

Filipina adalah kebijakan dari Cina yang mulai 

membangun pos-pos keamanan atau garnisun disekitar 

Laut Cina Selatan salah satunya yang sudah dibangun 

adalah Garnisun di wilayah Sansha di Kepulauan 

Paracels.76 Selain pembangunan garnisun di Sansha 

tersebut, Cina juga membangun pos lainnya. Misalnya 

proyek Cina yang akan membangun pos di wilayah 

Panatag dan Likes.77 Panatag dan Likes merupakan 

gugusan pulau di wilayah Doughlas Bank, dimana 

wilayah tersebut masuk kedalam kepulauan Palawan dan 

merupakan wilayah ZEE Filipina. Hal tersebut tentunya 

mengancam Filipina, karena pos-pos tersebut 

mengindikasikan ancaman Cina yang semakin kuat dan 

semakin dekat dari wilayah kedaulatan Filipina. 

                                                      
74Philippines and China to Impose Fishing Bans Amid Standoff, diakses dari 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/9264697/Philippines-and-

China-to-impose-fishing-bans-amid-standoff.html diakses pada tanggal 20 Maret 

2018. 
75China Imposes South China Sea Fishing Ban, diakses dari 

http://www.china.org.cn/china/2012-05/14/content_25377689.htm diakses pada 

tanggal 20 Maret 2018.  
76China Dirikan Garnisun di Laut China Selatan diakses dari 

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/07/120722_cina_paracel.shtml diakses 

pada tanggal 20 Maret 2018.  
77Carlyle A. Thayer, China’s New Wave of Aggressive Assertiveness in the South 

China Sea, (CSIS, 2011), Hal. 8 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/9264697/Philippines-and-China-to-impose-fishing-bans-amid-standoff.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/9264697/Philippines-and-China-to-impose-fishing-bans-amid-standoff.html
http://www.china.org.cn/china/2012-05/14/content_25377689.htm
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/07/120722_cina_paracel.shtml
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8. Military Active Personel 

Dalam laporan Global Fire Power terdapat 

perbandingan yang cukup jauh dalam hal kekuatan milter 

antara Filipina dan Cina, dari 136 negara Filipina berada 

di urutan 52 dalam hal kekuatan militer, sedangkan Cina 

berada di urutan 3. 

 

Tabel 5 Military Active Personel78 

 

                                                      
78 Active Military Manpower by Country diakses dari 
http://www.globalfirepower.com/active-military-manpower.asp diakses pada tanggal 

20 Maret 2018. 

No  Filipina Cina 

Personil Aktif 172,500 2,183,000 

Personil 

Cadangan 

325,750 510,000 

Total Personil 498,250 2,693,000 


