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BAB IV 

STRATEGI FILIPINA DI LAUT CINA SELATAN 
 

Laut Cina Selatan adalah sumber konflik yang terjadi 

pada kawasan Asia Pasifik termasuk juga Asia Tenggara. 

Sengketa Laut Cina Selatan ini telah lama melibatkan banyak 

negara-negara kawasan seperti (RRC, Vietnam, Thailand, 

Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, dll) 

semuanya mengakui bahwasanya kawasan Laut Cina Selatan 

adalah termasuk kedalam wilayah negarannya masing-masing. 

Seperti Cina yang mengakui bahwasanya Pulau Spratly yang 

terdapat di Laut Cina selatan adalah miliknya karena berada 

pada wilayah teritorialnya, namun dibantah oleh Vietnam yang 

juga mengakui kepulauan tersebut serta beberapa negara-negara 

lainnya. Kawasan ini menjadi jalur lintas perdagangan 

Internasional, rute armada militer yang menjadi kepentingan 

negara-negara yang mengelilingi kawasan tersebut yaitu 

sepuluh negara (RRC, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, 

Malaysia, Indonesia, Singapura, Filiphina, dan Brunei 

Darussalam). 

Dalam konteks konflik Laut Cina Selatan di Asia 

Tenggara, konflik ini dapat diselesaikan dengan adanya 

interaksi antar masyarakat kawasan, serta peran dan kerjasama 

antara 2 atau lebih negara yang terdapat pada kawasan tersebut. 

Dalam arti ASEAN termasuk kepada kawasan regional yang 

dapat meredakan konflik kawasan dengan adanya kerjasama-

kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara dikawasan 

seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, konflik 

Laut Cina Selatan di kawasan Asia Tenggara dianggap 

termasuk dalam Security Complex. Konflik kawasan Laut Cina 

Selatan terjadi bukan dari negara-negara yang jaraknya jauh 

dari negara lain atau diluar kawasan Laut Cina Selatan, maka 

dari itu konflik ini termasuk kedalam security complex yang 

menyebutkan bahwasanya ancaman dari jarak yang lebih dekat 

akan sering datang dibanding dari jarak jauh. Selain itu koflik 

kawasan Laut Cina Selatan dapat menghasilkan Security 

Community atau komunitas keamanan yang dapat meredakan 
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dan mengupayakan konflik Laut Cina Selatan agar tidak 

menjadi konflik yang bersenjata. 

 

A. Upaya Penyelesaian Konflik 

Negara Cina dan Filipina masing-masing sedang 

berlomba melakukan penguatan armada lautnya, bahkan ke dua 

negara tersebut melakukan latihan militernya di sekitar daerah 

Laut Cina Selatan.  Negara Filipina juga melakukan latihan 

militernya dengan negara Amerika, hal ini dilakukan untuk 

memperkuat pertahanan militernya didaerah konflik tersebut 

yaitu Laut Cina Selatan. 

Pada Januari 2013 Filipina melalui Menteri Luar Negeri 

Filipina, Albert del Rosario, mengajukan Cina ke pengadilan 

PBB dengan harapan dapat segera menyelesaikan sengketa 

wilayah di daerah Laut Cina Selatan. Hal ini kemudian 

ditanggapi pihak Cina pada November 2015, Menteri Luar 

Negeri Cina, Wang Yi mengatakan, kasus Filipina terhadap 

Cina di mahkamah arbitrase terkait saling klaim di Laut Cina 

Selatan telah membuat genting hubungan Beijing dan Manila. 

Dalam suatu kemunduran legal bagi Beijing, satu 

pengadilan arbitrase di Belanda telah memutuskan bahwa 

pihaknya telah memiliki jurisdiksi untuk mendengar sejumlah 

klaim teritorial yang telah di ajukan oleh Filipina terhadap Cina 

atas kawasan-kawasan yang di sengketakan di Laut Cina 

Selatan. 

Pemerintah Filipina juga telah menerima dengan baik 

keputusan tersebut. Cina telah memboikot proses yang 

berkaitan dengan apa yang diajukan Filipina dan menolak 

otoritas pengadilan dalam kasus tersebut. Pada 2013, Manila 

mengajukan kasus tersebut untuk mengupayakan sebuah 

keputusan atas haknya mengeksploitasi perairan Laut Cina 

Selatan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) 200 mile laut yang 

diperbolehkan berdasarkan Konvensi mengenai Hukum Laut 

PBB (UNCLOS).79 

                                                      
79http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/15/11/11/nxmttx334-
saling-klaim-laut-cina-selatan-menlu-cina-peringatkan-Filipina diakses pada 21 

Februari 2018 

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/15/11/11/nxmttx334-saling-klaim-laut-cina-selatan-menlu-cina-peringatkan-filipina
http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/15/11/11/nxmttx334-saling-klaim-laut-cina-selatan-menlu-cina-peringatkan-filipina
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Isu tetang konflik Laut Cina Selatan telah mendominasi 

dinamika hubungan antara negara Cina dan Filipina. Pada satu 

pihak, pemerintah Filipina juga menuduh bahwa kapal-kapal 

RRT telah memasuki wilayah Filipina paling tidak sebanyak 

sembilan kali. Filipina juga telah merubah sebutan untuk Laut 

Cina Selatan menjadi Laut Barat Filipina. 

Pada 12 Juli 2016, setelah tiga tahun melakukan 

musyawarah, Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den 

Haag memberikan putusannya mengenai perselisihan Laut Cina 

Selatan antara Cina dan Filipina. Pengadilan tersebut 

menyimpulkan, antara lain, bahwa tidak ada dasar hukum bagi 

Cina untuk mengklaim "hak historis" terhadap sumber daya di 

dalam wilayah laut yang berada dalam "garis sembilan" dan 

bahwa kapal-kapal Cina secara tidak sah menciptakan risiko 

tabrakan yang serius. Dengan secara fisik menghalangi kapal 

Filipina. 

Keputusan PCA dirayakan oleh orang-orang Filipina di 

seluruh dunia. Bergabung dengan perayaan tersebut, Sekretaris 

Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay mengatakan, "Filipina 

sangat menegaskan penghormatannya terhadap keputusan 

tonggak ini sebagai kontribusi penting untuk upaya 

berkelanjutan dalam menangani perselisihan di Laut Cina 

Selatan." Mantan Presiden Benigno Aquino III, yang 

memprakarsai kasus tersebut melawan Cina pada tahun 2013, 

menyebut keputusan tersebut sebagai kemenangan bagi semua 

orang dan mendesak masyarakat internasional untuk 

menggunakan keputusan tersebut untuk menyelesaikan 

perselisihan maritim lainnya.  

Presiden Rodrigo Duterte, yang menggantikan Aquino 

dan telah menduduki jabatan pada tanggal 30 Juni 2016, juga 

pada awalnya menyambut keputusan pengadilan tersebut dan 

memperingatkan Cina untuk menjauh dari wilayahnya atau 

menghadapi kemungkinan konfrontasi "berdarah". Namun, 

Duterte mengejutkan dunia saat ia kemudian memihak Cina 

dengan mengumumkan niat untuk bercerai dari sekutu dekat 

Filipina, Amerika Serikat. Hubungan tegang yang terjadi antara 
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Manila dan Washington terbukti selama bulan-bulan terakhir 

pemerintahan Obama. 

Duterte mengatakan bahwa ia ingin mengubah 

pendekatan konfrontatif Manila terhadap Cina. Dia 

mengungkapkan keraguannya tentang kesediaan Amerika 

Serikat untuk mendukung Filipina dalam hal terjadi konfrontasi 

militer dengan Cina atas klaim teritorial mereka yang bersaing. 

Duterte juga mengatakan negaranya tidak bisa lagi melanjutkan 

kontrol terhadap Scarborough Shoal yang kaya sumber daya 

dari Beijing meskipun ada keputusan PCA, karena pasukan 

militer Filipina tidak sesuai dengan kekuatan Militer Beijing. 

Pada saat itu, secara umum diasumsikan bahwa 

perubahan kebijakan Duterte dipicu oleh cadangan minyak 

yang ditemukan di Scarborough Shoal yang diperebutkan, salah 

satu dari banyak pulau, terumbu karang, dan kawanan yang 

disengketakan di Laut Cina Selatan antara China dan Filipina. 

Bank Dunia memperkirakan bahwa Laut Cina Selatan memiliki 

cadangan minyak paling sedikit tujuh miliar barel dan 

diperkirakan 900 triliun kaki kubik gas alam, yang menawarkan 

kesempatan ekonomi yang luar biasa bagi negara-negara 

pesisir. Dipercaya bahwa Duterte mempertimbangkan untuk 

mengetuk beberapa cadangan tersebut dalam kemitraan 

gabungan dengan Cina.80 

 

B. Joint Marine Seismic Undertaking  

Dalam konflik Laut Cina Selatan, Filipina adalah salah 

satu Negara yang memiliki kemampuan militer paling lemah, 

pesenjataan dengan minim dana, pasukan yang tidak minim 

pelatihan, angkatan udara yang terbang tidak dengan pesawat 

tempur, dan angkatan laut yang berlayar dengan kapal yang 

hampir tidak layak. Dengan besarnya ancaman dari Chna di 

Laut Cina Selatan, alternative kebijakan dari pemerintahan 

Manila adalah memperkuat hubungan pertahanan dengan AS, 

bantuan yang diberikan AS adalah 30 pangkalan di pantai untuk 

                                                      
80 Nehginpao Kipgen, “The Philippines' South China Sea Flip-Flop”, diakses pada 
tanggal 10 Maret 2018, tersedia pada, https://thediplomat.com/2017/03/the-

philippines-south-china-sea-flip-flop/, 2017. 

https://thediplomat.com/2017/03/the-philippines-south-china-sea-flip-flop/
https://thediplomat.com/2017/03/the-philippines-south-china-sea-flip-flop/
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mencegah penyelundupan, perdagangan narkoba,dan gerakan 

teoris di perbatasan Mindanao dan Borneo,dan juga kapal 

bertaraf kelas Hamilton telah dijual kepada Filipina dan telah 

disepakati sebagai kapal induk, dan meningkatkan kemampuan 

intelijen Filiphina di Laut Cina Selatan dengan berbagi intelijen 

AS. Sekertaris Luar Negeri Filipina Albert Del Rosario 

menawarkan ide yaitu daripada barang barang AS dibeli oleh 

Filipina alangkah baiknya apabila hanya disewakan saja. Reed 

Bank diwilayah Filipina yang di klaim Cina dan ZEE 200 mil 

laut diperebutkan karena melimpahnya gas dan  minyak. 

Filipina dan Amerika telah melaksanakan latihan yang 

melibatkan 1500 pasukan AS dan Filipina. 

Kemudian Filipina melakukan perjanjian Joint Marine 

Seismic Undertaking dengan Cina dan Vietnam. Latar belakang 

perjanjian ini, di sebabkan banyaknya konflik klaim wilayah 

yang tumpang tindih di wilayah Laut Cina Selatan, sehingga 

memberikan ketidakseimbangan dan gangguan keamanan 

hubungan antar Negara di Asia Tenggara dengan Cina. Belum 

diketahui secara pasti apakah dapat suatu celah bagi Negara – 

negara yang berkonflik dapat menjalin kerjasama. Berdasarkan 

opini dari para ahli geologis, di bawah Laut Cina Selatan 

terdapat minyak dan gas yang melimpah sehingga Filipina dan 

Cina sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian eksplorasi 

yang disebut Joint Marine Seismec Undertaking (JMSU) pada 

perjanjian versi pertama tahun 2004. Perjanjian versi kedua 

diikuti oleh Vietnam pada tahun 2005. Vietnam masuk sebagai 

pihak JMSU berdasarkan Declaration on the Code of Conduct 

(DOC) di laut China Selatan. Di dalam pembukaan perjanjian 

dinyatakan, “Whereas, the Parties’ respective governments 

have expressed their commitment to pursue peaceful efforts to 

transform the South China Sea into an area of peace, stability, 

cooperation and development.” 

Pada pembukaan tersebut maka dapat diketahui bahwa 

latar belakang dari perjanjian JMSU adalah untuk menjaga 

perdamaian, keseimbangan, kerja sama serta pengembangan 

atas daerah Laut Cina Selatan. Daerah yang akan dieksplorasi 

adalah daerah sekitar Palawan yang mana terjadi tumpeng 
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tindih klaim di Pulau Paracel. Perjanjian JMSU menghindari 

membahas mengenai kedaulatan dan hanya menekankan agar 

tidak merusak posisi yang dimiliki masing-masing Negara 

dalam isu Laut Cina Selatan. Maka dari itu JMSU hanya 

dibatasi pada eksplorasi laut saja bukan mengeksploitasi.81 

Selain dari Pembukaan JMSU, latar belakang perjanjian atau 

dasar hukum dari JMSU dapat dilihat di dalam Pasal 11 ayat (5) 

JMSU. 

Pada pasal 11 ayat (5) JMSU juga ditetapkan, “The 

Parties commit to observe and follow all laws and regulations, 

as well as any international obligation, of their respective 

countries that may have a bearing on this Agreement or any 

further or subsequent agreements that may be signed by the 

Parties.” Berdasarkan isi pasal tersebut dapat dilihat bahwa 

para pihak diharuskan untuk mengikuti semua hukum dan 

peraturan perundang-undangan, juga kewajiban internasional, 

dari Negara-negara yang berhubungan dengan perjanjian JMSU 

atau perjanjian lainnya yang ditandatangani oleh para pihak. 

Bisa disimpulkan bahwa para pihak, Tiongkok, Vietnam dan 

Filipina, harus menghormati dan mengetahui peraturan hokum 

apa saja yang berlaku di dalam hokum nasional masing-masing 

pihak dan menghormati kewajiban internasional yang berlaku. 

1. Pihak-pihak 

Disebutkan di dalam JMSU mengenai pihak-pihak 

yang ikut serta di dalam perjanjian pada bagian 

pembukaan berjumlah tiga (3) paragraph, yang berbunyi, 

“WHEREAS, under the authorization of the Chinese 

Government, CNOOC has the exclusive right to sign this 

Agreement…..”, WHEREAS, under the authorization of 

the Socialist Republic of Vietnam, Petro Vietnam has the 

exclusive right to sign this Agreement….”, “WHEREAS, 

under the authorization of the Philippine Government, 

PNOC has the exclusive right to sign this 

Agreement……”. 

                                                      
81 International Crisis Group, “Stirring up the South China Sea (IV): Oil in Troubled 

Waters” Asia Report 275, January 26, 2016, hlm. 16 
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Berdasarkan tiga paragraph tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan minyak dan 

gas nasional masing-masing Negara, yakni RRT 

diwakilkan China National Offshore Oil Corporation 

(CNOOC), Filipina diwakilkan oleh Philippine National 

Oil Company (PNOC) dan Vietnam diwakilkan oleh 

Vietnam Oil and Gas Corporation (VOGC). Masing-

masing telah mendapatkan persetujuan dari negaranya 

untuk bertindak atas nama negaranya untuk mengadakan 

perjanjian dan melakukan eksplorasi di wilayah yang 

sudah disetujui dalam perjanjian.82 

CNOOC83 yang merupakan state owned enterprise 

(SOE) atau badan usaha milik negara (BUMN) yang 

beroperasi langsung dibawah Assets Supervision and 

Administration Commission of the State Council of the 

People’s Republic of China.84 PNOC85 juga merupakan 

SOE yang dibuat berdasarkan Presidential Decree No. 

334.86 Petro Vietnam pun termasuk sebagai SOE yang 

mana pada 18 juni 2010 dibuat dan diresmikan dengan 

Decision No. 924/QD-TTg.87 

Meskipun tedapat perbedaan definisi antara 

Negara-negara yang ada, SOE dapat didefinisikan 

sebagai suatu entitas hukum yang dibuat oleh pemerintah 

untuk ikut serta dalam kegiatan baik komersil maupun 

                                                      
82 Preamble of Joint Marine Seismec Undertaking 
83 CNOOC yang dibuat pada 1992 berperan untuk berhubungan dengan eksplorasi 

serta pegembangan minyak dan gas, pelayanan teknik dan teknis, penyulingan dan 

pemasaran dan pelayanan pembiayaan. 
84 China National Offshore Oil Company, 

www.cnooc.com.cn/co1/co16141/index.htmldiakses   
85 PNOC dibuat pada saat krisis minyak yang dialami Filipina pada tahun 1970-an 

yang memperbolehkan PNOC untuk mengadakan eksplorasi, eksploitasi dan 

pengembangan semua sumber energy yang ada di dalam negaranya. 
86 Philippines National Oil 

Company,www.pnoc.com.ph/aboutpnoc.php/sectionid=ac587724-1514-11df-a7de-

92d1637a39b1&menuid=2fb7baf7-154f-11df-93b0-42bae035655c> 
87 Petro Vietnam 

<www.english.ovn.vn/?portal=news&page+detail&category_id=8&id-1056> 

http://www.cnooc.com.cn/co1/co16141/index.htmldiakses
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non-komersil atas nama pemerintah.88 SOE berperan 

penting juga dalam tiga area yaitu market  functioning, 

public finances dan financial stability.89 SOE bisa 

dimiliki pemerintah secara keseluruhan maupun sebagian 

saja. SOE pun banyak digunakan dalam kegiatan dalam 

bidang migas. Atas hal tersebut dapat diketahui bahwa 

Pada Pasal 7 ayat (1) huruf (b)90 Konvensi Wina 1969 

disebutkan juga mengenai full powers, bahwa seseorang 

berdasarkan praktik Negara yang bersangkutan atau 

berdasarkan suatu keadaan tertentu yang menyatakan 

bahwa mereka mempertimbangkan seseorang tersebut 

sudah mewakili Negara tanpa adanya suatu full powers.91 

Namun hal ini tidak menyebabkan BUMN Negara 

berkapasitas untuk membuat perjanjian internasional, 

Negara tetap sebagai pemegang kapasitas untuk 

membuat perjanjian internasional dengan Negara lain.  

Berdasarkan pernyataan di atas maka para pihak 

JMSU belum memenuhi ketentuan Pasal 6 Konvensi 

Wina 1969 bahwa Negara adalah subjek hukum 

internasional yang dapat mengadakan perjanjian. Pada 

JMSU national oil company adalah pihak yang 

mengadakan perjanjian. 

2. Kesepakatan 

Perjanjian JMSU yang ditandatangani pada 14 

Maret 2005 oleh para presiden dari perusahaan minyak 

nasional masing-masing pihak perjanjian yaitu RRT, 

Filipina dan Vietnam di kota Manila, Filipina ini 

memiliki dua kesepakatan pokok yang telah disetujui 

bersama. Kesepakatan pertama, para pihak setuju untuk 

melakukan survey di dalam dasar laut atas adanya potensi 

                                                      
88 European Commission, “State-Owned Enterprses in the EU: Lessons Learnt and 

Ways Forward in a Post-Crisis Context”, Intitutional Paper 031, July 2016, 

Luxembourg: Publications Office of the European Union. Hlm 6 
89 ibid 
90 Article 7 (1): “it appears from the practice of the States concerned or from other 

circumstances that their intention was to consider that person as resperenting the tate 
for such Sumaro Suryokusumo, Op.Cit., hlm. 50 
91 Sumaro Suryokusumo, OP. Cit., hlm. 50 
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penyimpanan hidrokarbon yang melimpah di daerah 

yang disepakati kurang lebih seluas 143.000 km2. 

Akan tetapi wilayah eksplorasi JMSU tumpang 

tindih dengan wilayah Malaysia, namun Malaysia tidak 

melakukan protes karena tidak ada publikasi detil dari 

perjanjian JMSU. Terdapat tumpeng tindih juga atas 

klaim wilayah yang dilakukan oleh Taiwan di area 

explorasi JMSU. Area eksplorasi memang mencakup 

wilayah utara, tengah dan timur dari Kepulauan Spartly 

termasuk wilayah yang diklaim Filipina yaitu Kepulauan 

Kalayan yang merupakan bagian Kepulauan Spartly. 

Penetapan area eksplorasi perjanjian melakukan 

pertimbangan atas klaim-klaim dari negara lain. Filipina 

menyatakan dari seluas 142.886 km2, sebanyak 24.000 

km2 merupakan wilayah ZEE Filipina.92 

Kesepakatan kedua adalah disepakati bahwa 

diadakan sebanyak tiga fase, eksplorasi seismic di dasar 

laut untuk mengetahui sumber daya alam pada wilayah 

eksplorasi dengan menggunakan garis seismic 2d dan 

atau 3d yg mana datanya akan diproses.93 Fase-fase 

tersebut meliputi pengumpulan data, konsolidasi, dan 

penafsiran dari data seismic yang diperoleh. 

Kesepakatan lainnya tertera di dalam pasal 3, 4, 

dan 5 JMSU. Pada pasal 3 diberikan ketentuan bahwa 

masing-masing pihak bertanggung jawab atas biaya 

personel yang dikeluarkan dalam melaksanakan JMSU. 

Namun dikecualikan jika pekerjaan pekerjaan yang 

dilakukan menyangkut pasal 4 ayat 1 maka pengeluaran 

dapat dibagi bersama secara rata kepada pihak JMSU. 

Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa pekerjaan seismic 

harus berjalan dengan persetujuan bersama dengan 

kesepakatan bulat demi menjaga keamanan, 

keseimbangan, dan perlindungan wilayah eksplorasi. 

Pada pasal 5 JMSU berisi ketentuan yang 

menetapkan suatu komite yang dinamakan joint 

                                                      
92 Ibid hlm 41 
93 Article 4 jmsu 
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operating committee atau JOC. Para pihak harus 

menunjuk 3 perwakilan dari masing-masing perusahaan 

nasional untuk selanjutnya menunjuk ketua dari JOC. 

Tugas ketua JOC menjadi juru bicara, membuat rencana 

eksplorasi dan melaporkan progress dari hasil eksplorasi 

pada pihak JMSU. 

Usaha-usaha yang telah dilakukan selama 3 tahun 

tersebut adalah eksplorasi wilayah seluas 142.886 km2 

pada Laut Tiongkok Selatan terdapat 2,7-3,4t gas bumi 

diwilayah recto (reed) bank. Diklaim juga bahwa 

sebanyak 80% wilayah yang dieksplorasi  merupakan 

wilayah klaim Filipina dengan biaya pengeluaran sebesar 

$7.14 juta USD. 

Dari kesepakatan tersebut, Filipina bisa meredam 

konflik yang sedang memanas di daerah Laut Cina 

Selatan. Hal ini terjadi karena keikutsertaan Filipina 

dalam kesepakatan JMSU yang dimana dalam 

kesepakatan tersebut Filipina bekerjasama dengan 

beberapa negara dalam bidang energi. 


