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BAB V 

KESIMPULAN  
 

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 in 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.  

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.   

Enam pemerintah mengklaim mempunyai hak atas 

gugusan kepulauan Spratly. Filipina mengklaim bagian-bagian 

dari gugusan itu atas dasar kedekatan geografis dan prinsip 

landasan kontinen.  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. 

Akan tetapi, 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 
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membuat garis teritorial yang mencakup kepulauan Spratly 

sebagai wilayahnya . 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 negranya 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. 

Bermula dari saling klaim kepulauan Spartly tersebut 

maka munculah konflik antara pemerintah Cina dan pemerintah 

Filipina. Dengan menggunakan konsep tipologi strategi politik 

luar negeri John Lovel, maka dalam skripsi ini penulis 
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menemukan bahwa ada dua kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah Filipina untuk menyelesaikan konflik di Laut Cina 

Selatan khususnya Kepulauan Spartly. Pertama, 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. 

Kedua, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah 

Filipina dalam mengahdapi konflik di Laut Cina Selatan yaitu 

dengan pola kerjasama yang disebut dengan Joint Marine 

Seismic Undertaking dimana perjanjian tersebut bertujuan 

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 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. 

Dalam JMSU sendiri terdapat tiga negara yang ikut serta 

dalam perjanjian tersebut yaitu Cina, Filipina, dan Vietnam 

dengan diwakili oleh korporasi yang telah ditunjuk sebagai 

perwakilan masing-masing negara dalam hal eksplorasi sumber 

daya yang berada di kepulauan Spartly. Kemudian dalam JMSU 

tersebut memiliki dua kesepakatan pokok antara negara yang 

terlibat, pertama para pihak setuju untuk melakukan survey di 

dalam dasar laut atas adanya potensi penyimpanan hidrokarbon 

yang melimpah di daerah yang disepakati kurang lebih seluas 

143.000 km2. Kedua, 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.  Fase-
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fase tersebut meliputi pengumpulan data, konsolidasi, dan 

penafsiran dari data seismic yang diperoleh. 

Kedua kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang 

sangat mungkin dilakukan oleh Filipina dalam menjaga 

kepentingannya di wilayah Laut Cina Selatan khususnya 

kepulauan Spartly.


