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BAB I  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejumlah negara telah memperebutkan wilayah perairan 

ini selama bertahun-tahun. Wilayah ini adalah Laut China 

Selatan. Menurut Biro Hidrografis Internasional, Laut China 

Selatan merupakan perairan yang memanjang dari arah Barat 

Daya ke arah Timur Laut, dimana di sebelah Selatan berbatasan 

dengan Sumatera dan Kalimantan dan di sebelah Utara 

berbatasan dengan Selat Taiwan sampai ke arah pantai Fukien, 

China. Perairan Laut China Selatan memiliki luas sekitar 

4.000.000 km2 yang terdiri dari beberapa gugusan pulau yang 

berjumlah sekitar 170 pulau kecil, karang, dan bank (Hartati, 

2016).  

Daya tarik utama mengenai Laut China Selatan ini ialah 

pada kedua pulau yang berada di wilayah tersebut, pulau 

Paracel dan Spratly. Kemungkinan terdapat cadangan sumber 

daya alam yang besar di sekitar kepulauan tersebut. Terdapat 

beberapa pihak yang memperkirakan kekayaan alam yang 

terkandung di Laut China Selatan ini sangat melimpah.  Para 

pejabat China memperkirakan bahwa terdapat sumber mineral 

disana. (BBC, 2011). Menurut data dari U.S Energy 

Information Administration (EIA), diperkirakan perairan Laut 

China Selatan memiliki cadangan minyak bumi sekitar 11 

milyar barel dan gas alam hingga 190 trilyun kaki kubik (Tfc) 

juga cadangan hidrokarbon. Kemudian pada dua pulau utama 

yang menjadi sengketa yakni Kepualaun Paracel dan Spratly 

diperkirakan mengandung cadangan mineral sebesar 2,5 milyar 

barel dan 25,5 trilyun kaki kubik gas alam yang masih belum 

digarap (Muhammad & Maksum, 2016).  

Selain itu keberadaan Laut China Selatan sendiri 

sesungguhnya sangat penting di mata dunia Internasional. 

Sebab wilayah perairan ini merupakan lalu lintas perdagangan 

internasional yang bernilai tidak kurang dari 5,3 triliun dolar AS 
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setiap tahunnya (Hardoko, 2016). EIA mengatakan terdapat 

lebih dari 30 persen perdagangan maritim minyak mentah dunia 

atau berkisar 15 juta barel per hari (b/d) yang melewati Laut 

China Selatan pada 2016.  Laut China Selatan menjadi rute 

utama bagi kapal-kapal pengangkut minyak mentah dari 

negara-negara di Timur Tengah yang menyumbang lebih dari 

70 persen total pengiriman minyak mentahnya dengan 

menggunakan jalur perairan ini pada 2016.  Salah satunya yaitu 

Arab Saudi yang menjadi pemasok terbesar minyak mentah 

serta menyumbang hampir seperempat volume pengiriman 

minyak mentah di Laut China Selatan pada tahun 2016. 

Kemudian importir minyak mentah dengan volume terbesar 

yang melalui jalur Laut China Selatan yaitu China, Jepang, dan 

Korea Selatan. Terdapat sekitar 90 persen pengiriman maritime 

minyak mentah China pada tahun 2016 melewati Laut China 

Selatan, serta sekitar 90 persen minyak mentah yang diimpor 

oleh Jepang dan Korea Selatan juga melalui rute tersebut 

(Ajengrastri, 2018). 

Laut China Selatan yang memiliki banyak potensi alam 

ini, telah menimbulkan konflik antara sejumlah negara di 

sekitar wilayah tersebut. Inti dari konflik yang diperdebatkan 

ialah mengenai klaim wilayah perbatasan (territorial zone). 

Perdebatan klaim kedaulatan dan yuridiksi wilayah pada 

kawasan perairan Laut China Selatan melibatkan enam negara 

yaitu China, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei 

Darussalam (Hartati, 2016).  Negara China, Taiwan dan 

Vietnam mengklaim atas Kepulauan Paracel. Sedangkan untuk 

Kepulauan Spratly diperebutkan oleh China, Taiwan, Malaysia, 

Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam (Muhammad & 

Maksum, 2016). Klaim teritorialnya atas Laut China Selatan 

telah terjadi sejak tahun 1947 pada kepemimipinan Chiang Kai 

Sek dari Partai Komunis. Pada saat itu China menciptakan garis 

demarkasi yang disebut “nine dash line”, dimana berdasarkan 

klaim tersebut China mengusai mayoritas Laut China Selatan 

yang meliputi Kepulauan Pratas, Macclesfield serta Kepulauan 

Spratly dan Paracel (Hardoko, 2016).  
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Negara-negra yang terlibat dalam konflik memiliki dasar 

tuntutan yang berbeda-beda dalam mengklaim wilayah perairan 

Laut China Selatan. Secara spesifik, ada enam negara yang 

terlibat langsung dalam konflik di Laut China Selatan yaitu 

China, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan 

Vietnam (Maksum, 2017). Dasar tuntutan tersebut diantaranya 

dilihat dari faktor sejarah, penemuan, pendudukan sementara 

atau berulang, serta pemeliharaan hubungan dengan salah satu 

pulau. China mengklaim wilayah Laut China Selatan 

berdasarkan dari peninggalan sejarah, dokumen kuno, peta-peta 

dan penggunaan oleh nelayan-nelayannya sejak 200 tahun yang 

lampau. Sama halnya dengan China, klaim dari Taiwan dan 

Vietnam juga didasarkan oleh faktor sejarah. Tuntutan dari 

Filiphina berdasarkan pada penemuan dan pendudukan atas 33 

pulau yang sangat kecil, pulau Spratly dan pulau kecil 

Amboyna. Sementara itu Malaysia dan Brunei dalam hal ini 

mengajukan tuntutan atas Louisa Reef sebagai wilayah Landas 

Kontinen dan ZEE-nya (Usman & Sukma, Konflik Laut Cina 

Selatan: Tantangan Bagi ASEAN, 1997).  

Dalam konflik klaim wilayah Laut China Selatan, China 

merupakan negara yang memegang peranan penting, 

dikarenakan China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut 

China Selatan. Klaim itulah yang menjadi pemicu ketegangan 

diantara negara-negara di sekitarnya (Muhammad & Maksum, 

2016). Salah satu negara yang terlibat dalam konflik ini yaitu 

Filipina begitu gencar melakukan protes terhadap klaim China 

atas wilayah Laut China Selatan. Hingga pada bulan Januari 

2013, Filipina memutuskan untuk membawa sengketa Laut 

China Selatan ke Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den 

Haag, Belanda (Darajati, Adolf, & Indris, Putusan Laut China 

Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara di Sekitar 

Kawasan Tersebut, 2018). Filipina merasa China telah 

mengusik wilayahnya dengan menangkap ikan dan melakukan 

reklamasi untuk pembangunan pulau buatan. Filipina 

menentang klaim China atas wilayah Laut China Selatan yang 

memakai ‘nine dash line’, sebab hal tersebut dianggap 
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bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina serta hukum 

laut internasional 1982 (BBC, 2016).  

 Pada 12 Juli 2016, Mahkamah Arbitrase mengeluarkan 

putusan atas gugatan Filipina terhadap klaim China di wilayah 

Laut China Selatan. Mahkamah Arbitrase menyatakan klaim 

China mengenai historic right untuk wilayah maritime di Laut 

China Selatan yang diklaim dengan menggunakan nine dash 

line merupakan hal yang bertentangan dengan Konvensi 

Hukum Laut 1982 (Darajati, Adolf, & Indris, Putusan Laut 

China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara di 

Sekitar Kawasan Tersebut, 2018). Kemudian Pengadilan 

Arbitrase juga menyatakan China telah melanggar hak-hak 

kedaulatan Filipina. Hasil putusan juga menyebutkan bahwa 

China telah meyebabkan kerusakan besar pada lingkungan 

terumbu karang akibat dari aktivitas pembangunan pulau-pulau 

buatan (Koesmawardhani, 2016). 

Keluarnya keputasan tersebut, tidak lantas membuat 

konflik persengketaan atas wilayah Laut China Selatan ini 

selesai. Pemerintah China tidak menerima keputasan dari 

pengadilan arbitrase. China memilih memboikot mahkamah 

tersebut dan berargurmen bahwa institusi itu tidak memiliki 

yurisdiksi. Dapat dikatakan apapun keputusan mahkamah, 

China telah mengatakan tidak akan ‘menerima, mengakui, atau 

melaksanakan’. Keputusan ini berdasarkan pada Konvensi PBB 

tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang ditandatangani 

oleh pemerintah China maupun Filipina. Keputusan ini bersifat 

mengikat, sayangnya Mahkamah Arbitrase tidak memiliki 

kekuatan untuk menerapkannya (Koesmawardhani, 2016). 

Tanggapan China yang menolak hasil keputusan 

Mahkamah Arbitrase ditakutkan akan membawa implikasi 

hukum yang lebih lanjut bagi negara yang tidak secara langsung 

terkena dampaknya, seperti Indonesia. Indonesia merupakan 

salah satu negara yang tidak mengklaim salah satu pulau yang 

disengketakan yang berada di Laut China Selatan. Akan tetapi, 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 

beberapa pulau disekitar Laut China Selatan, yaitu kepulauan 

Natuna. Itu artinya Indonesia memiliki kedaulatan atas 
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Kepulauan Natuna, itu artinya Indonesia memiliki hak untuk 

beberapa wilayah perairan yang diukur dari garis pangkal 

Natuna sesuai dengan hokum internasional (Puspitaswati, 

2018). 

 Jokowi dalam masa kampanyenya sempat 

menggarisbawahi posisi Indonesia sebagai negara bukan 

pengklaim (non-claimant state), yang kemudian dikonfirmasi 

mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Untuk 

mewujudkan perdamaian dunia, Indonesia juga turut berperan 

aktif dalam usaha mengelola sengketa tersebut. (Lalisang, 

2014). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar 

belakang masalah di atas, maka penulis mengambil pokok 

permasalahan “Bagaimana sikap Indonesia pasca keputusan 

Mahkamah Arbitrase atas Sengekata Laut China Selatan?” 

C. Kerangka Dasar Pemikiran 

Untuk memudahkan penulis dalam menjelaskan analisa 

terhadap permasalahan dan membuktikan hipotesa yang ada, 

penulis menggunakan beberapa teori dan konsep sebagai 

berikut: 

1. Konsep Kepentingan Nasional (National 

Interest) 

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan 

nasional diartikan sebagai tujuan serta faktor yang paling 

mendasar yang menuntun para pembuat keputusan dalam 

merumuskan kebijkan luar negeri. Kepentingan nasional 

merupakan konsepsi yang begitu umum, tetapi termasuk unsur 

yang menjadi kebutuhan vital bagi negara. Unsur tersebut 

meliputi kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, 

keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan 

ekonomi (C. Plano & Olton, 1982).  
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Sedangkan kepentingan nasional menurut Hans J. 

Morgenthau didefinisikan sebagai penggunaan kekuasaan 

secara bijaksana untuk menjaga berbagai kepentingan yang 

dianggap paling vital bagi kelestarian negara-bangsa. Dalam 

pandangan Morgenthau, kemampuan kelangsungan hidup 

negara-bangsa yaitu dengan melindungi identitas fisik (itegritas 

teritorialnya), politik (rezim ekonomi-politiknya) dan 

kulturalnya (demokratis, otoriter, sosialis atau komunis, dan 

sebagainya; serta memeliharanya norma-norma etnis, religious, 

linguistic dan sejarahnya) dari gangguan negara-bangsa lain. 

Morgenthau menyatakan, dari tujuan-tujuan ini para pemimpin 

suatu negara bisa menurunkan kebijaksanaan-kebijaksanaan 

spesifik terhadap negara lain, baik yang bersifat konflik atupun 

kerja sama (Mas'oed, 1994). 

Sementara itu menurut Donald E. Nuechterlein dalam 

(Windiani, 2013), dimensi dalam kepentingan nasional 

sedikitnya ada 4 (empat) aspek yaitu: 

1. Kepentingan pertahanan, yang diantaranya 

mengenai kepentingan untuk melindungi warga 

negara serta wilayah dan system politiknya dari 

ancaman negara lain; 

2. Kepentingan ekonomi, yaitu kepentingan 

pemerintah untuk meningkatkan perekonomian 

negaranya melalui hubungan ekonomi dengan 

negara lain; 

3. Kepentingan ideologi, yaitu kepentingan untuk 

mempertahankan atau melindungi ideology 

negaranya dari ancaman ideology negara lain; 

4. Kepentingan tata internasional, yaitu kepentingan 

untuk mempertahankan atau mewujudkan sistem 

politik dan ekonomi internasional yang 

menguntungkan bagi negaranya. 

Indonesia memang tidak secara langsung terlibat dalam 

konflik persengketan Laut China Selatan. Namun terdapat salah 

satu wilayah yang tumpang tindih dengan klaim nine-dash line 

yang diciptakan sepihak oleh China, wilayah tersebut adalah 
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kepulauan Natuna. Setelah dikeluarkannya hasil Sengketa Laut 

China Selatan oleh PCA bahwa klaim China atas wilayah Laut 

Chiana Selatan dengan menggunakan sembilan garis putus-

putus atau nine-dash line merupakan hal yang bertentangan 

dengan Konvensi Hukum Laut 1982, dikhawatirkan keputusan 

tersebut belum dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dan 

dapat menimbulkan permasalahan yang lebih rumit lagi. Maka 

Indonesia yang tidak secara langsung terlibat dalam 

persengketaan wilayah tersebut memilih menjadi pihak yang 

netral dan berusaha menjadi penengah serta menyerukan 

perdamaian dalam hasil keputusan Mahkamah Arbitrase atas 

konflik sengketa tersebut.  

Pilihan yang diambil oleh Indonesia ini tidak luput dari 

kepentingan nasional yang menjadi tujuan yang hendak dicapai. 

Dilihat dari aspek kepentingan nasional menurut Donald E. 

Nuechterlein, kepentingan nasional Indonesia terhadap hasil 

Sengketa Laut China Selatan dipengaruhi oleh aspek 

kepentingan pertahanan serta kepentingan tata internasional. 

Pada aspek pertahanan, Indonesi memiliki kepulauan yang 

berdekatan dengan Laut China Selatan yaitu kepulauan Natuna. 

Indonesia sempat mendapat klaim dari China bahwa perairan 

Natuna merupakan wilayah perikanan tradisonal mereka. Hal 

ini tentu menjadi sebuah ancaman bagi keamanan kedaulatan 

Indonesia pada wilayah perairan Natuna. Sementara itu dari 

aspek tata internasional, Laut China Selatan adalah wilayah 

perairan yang memiliki potensi alam yang sangat besar serta 

merupakan jalur lalu lintas pengangkutan minyak bumi dari 

Timur Tengah menuju Asia Timur dan Asia Tenggara. Dapat 

dibayangkan jika wilayah Laut China Selatan hanya dikuasai 

oleh salah satu negara, maka hal tersebut akan menimbulkan 

ketidakstabilan system politik dan ekonomi pada negara-negara 

di sekitar wilayah perairan tersebut. Apabila terjadi 

ketidakstabilan tata internasional di wilayah Laut China 

Selatan. Hal ini nantinya juga akan mengancam kepentingan 

nasional Indonesia dalam aspek tata internasional di kawasan 

Asia Tenggara, sebab sebagian besar wilayah Laut China 

Selatan berada di kawasan Asia Tenggara. 
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2. Teori Kebijakan Luar Negeri 

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu 

upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya 

untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan 

eksternalnya. Menurut Wilkenfeld, Jonathan et al., dalam buku 

Foreign  Policy Behaviour, the Interstate Behaviour Analysis 

Model  sebagaimana dikutip oleh Vinsensio Dugis menjelaskan 

mengenai kebijakan luar negeri sebagai aksi otoritas yang 

diambil oleh pemerintah yang bertujuan untuk 

mempertahankan aspek-aspek yang diinginkan oleh suatu 

negara dalam lingkungan internasional atau menghindari aspek-

aspek yang tidak diinginkan (Dugis, 2007).   

Sedangkan menurut Holsti, kebijakan luar negeri 

merupakan gagasan atau tindakan yang dirancang oleh sebuah 

negara melalui kebijakan, sikap atau juga aksi dalam rangka 

menyelesaikan suatu masalah atau bisa digunakan untuk 

mempromosikan sebuah perubahan situasi di lingkungan yang 

berada di luar batas wilayah negara tersebut (Holsti, 1988). 

Kemudian, kebijakan luar negeri yang memuat tindakan, ialah 

sesuatu hal yang dilakukan oleh sebuah negara terhadap negara 

lain yang selanjutnya akan menghasilkan output berupa 

orientasi atau pandangan, untuk memenuhi peran atau 

pencapaian dan tujuan atau kepentingan. Tindakan tersebut 

pada dasarnya bertujuan untuk mendukung atau merubah 

perilaku pemerintah negara lain yang berperan penting dalam 

memberikan dampak terhadap pencapaian sebuah negara.  

Prinsip politik luar negeri Indonesia ialah prinsip bebas-

aktif.  Makna prinsip bebas dalam artian bahwasannya 

Indonesia tidak berpihak pada kekuatan yang pada dasarnya 

tidak sesuai dengan kepribadian bangsa yang tertuang dalam 

Pancasila. Sedangkan prinsip aktif artinya bahwa dalam 

menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak 

bersikap pasif-reaktif atas peristiwa internasionalnya yang 

sedang terjadi, melainkan bersikap aktif. Dengan prinsip bebas-

aktif tersebut, Indonesia memposisikan dirinya sebagai subyek 

dan bukan sebagai obyek dalam hubungan luar negerinya, 
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sehingga Indonesia tidak dapat dikendalikan oleh politik negara 

lain (Kusumaatmadja, 1983).  

Indonesia pada 2014 telah dipimpin oleh pasangan 

terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai 

presiden dan wakil presiden yang tentunya akan membawa 

perubahan atau perbedaan dalam kinerja politik luar negeri 

Indonesia selama lima tahun kedepan. Dibawah pemerintahan 

Jokowi-JK prioritas kebijakan luar negeri Indonesia yakni 

perlindungan WNI, termasuk TKI di luar negeri; perlindungan 

sumber daya alam dan perdagangan; Produktivitas 

perekonomian dan Pertahanan Keamanan nasional, regional 

serta perdamaian dunia. Selain itu Jokowi juga memberi 

perhatian khusus pada komitmen pemberian dukungan bagi 

kemerdekaan dan keanggotaan Palestina di PBB, Jokowi juga 

mengedepankan diplomasi total di dalam menyelesaikan 

potensi sengketa dengan negara-negara lain (Situmorang, 

2015). 

Berdasarkan teori yang dijelaskan, kebijakan luar negeri 

yang diambil oleh Indonesia mengenai hasil sengketa Laut 

China Selatan yaitu Indonesia berusaha untuk menyerukan 

perdamaian kepada para negara yang terlibat di dalam 

sengeketa tersebut agar tetap tenang dan menghormati hasil 

keputusan Mahkamah Arbitrase atas konflik sengketa Laut 

China Selatan. Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung 

dengan konflik tersebut, Indonesia berusaha untuk terus 

mendorong terciptanya zona damai, bebas, dan netral di 

kawasan Asia Tenggara yang bertujuan untuk menjaga 

keamanan serta stabilitas politik ASEAN. Pemerintah 

Indonesia berusaha menyerukan kepada semua pihak yang 

terlibat agar dapat menahan diri dan tidak melakukan hal-hal 

yang bisa meningkatkan ketegangan di kawasan sengketa Laut 

China Selatan, khususnya dengan menghindari aktivitas militer 

yang dapat mengancam stabilitas dan perdamaian. Kemudian, 

Indonesia mengajak semua pihak yang telibat untuk 

menghormati hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. 

Disamping itu Indonesia juga terus mendorong negara-negara 
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yang terlibat dalam sengketa tersebut supaya aktif dalam 

penyelesaian perumusan Code of Conduct (CoC). 

Sikap yang diambil oleh Indonesia ini merupakan usaha 

untuk mengatasi ketegangan yang bisa saja terjadi setelah 

keluarnya hasil keputusan Mahkamah Arbitrase. Sebab, salah 

satu pihak yaitu China tidak menerima hasil keputusan dari 

Mahkamah Arbitrase tersebut. Sehingga pemerintah Indonesia 

dengan cepat mengambil sikap sebagai penyeru perdamaian  

dan meminta agar semua pihak dapat menahan diri terhadap 

putusan Mahkamah Arbitrase tersebut, bertujuan untuk 

mempertahankan aspek-aspek yang ingin dilingdungi oleh 

pihak Indonesia atau kepentingan nasional Indonesia dalam 

lingkungan internasional terutama dalam wilayah 

persengakatan di Laut China Selatan. 

 

D. Hipotesa 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka dasar 

pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

merumuskan kesimpulan sementara, yaitu bahwa sikap 

Indonesia pasca putusan hasil sengketa Laut China Selatan: 

A. Indonesia mengambil sikap netral terhadap hasil 

putusan sengketa Laut China Selatan. 

B. Indonesia berusaha ikut aktif mendorong stabilitas 

keamanan di Laut China Selatan, dan berusaha 

meningkatkan keamanan di kepulauan Natuna. 

E. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan penelitian proposal skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengatahui dampak yang akan ditimbulkan 

dari penolakan China terhadap hasil keputusan 

Mahkamah Arbitrase mengenai sengketa Laut 

China Selatan. 
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2. Untuk mengatahui alasan mengapa Indonesia 

menempatkan posisi sebagai penengah pada hasil 

konflik Laut China Selatan. 

3. Untuk memaparkan kepentingan Indonesia 

sebagai pihak yang menyerukan perdamaian atas 

hasil sengketa Laut China Selatan.  

F. Metode Analisis dan Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini 

yaitu metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor 

bahwa metodelogi penelitian kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati (Moleong, 2000). Sedangkan teknik penelitian yang 

digunakan ialah teknik studi dokumenter. Teknik ini ialah cara 

mengumpulkan data penelitian yang dilakukan dengan 

katagorisasi serta klasifikasi bahan-bahan tertulis yang 

berhubungan dengan masalah penelitian yang terkait dari 

sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-

lain (Nawawi, 1998). Alat pengumpulan data yang digunakan 

dokumenter biasa disebut form pencatatan dokumen, dan serta 

sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia 

(Faisal, 2003).  

G. Jangkauan Penelitian 

Pada penulisan proposal skripsi ini penulis ingin 

membatasi jangkauan penelitian dengan meneliti sikap 

Indonesia yang memilih menjadi pihak netral serta menyerukan 

perdamaian dalam hasil Konflik Laut China Selatan pada tahun 

2016 saat keluar keputusan Mahkamah Arbitrase soal Laut 

China Selatan hingga pada tahun 2018. Batasan penelitian ini 

dimaksukan agar menghindari adanya kompleksitas observasi 

dan analisi oleh penulis.  
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H. Sistematika Penulisan 

Di dalam proposal skripsi ini sistematika penulisan akan 

terbagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan : Latar Belakang Masalah, Pokok 

Permasalahan, Kerangka Teori, Hipotesa, Metode Penelitian, 

Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan.    

BAB II: Mendeskripsikan mengenai wilayah Laut China 

Selatan, membahas tentang daya tarik wilayah tesebut, 

kemudian menjabarkan tentang kronologi terjadinya konflik 

Sengketa Laut China Selatan, serta menyajikan tuntutan 

Filipina kepada pihak PBB. 

BAB III: Menjabarkan hasil sengketa Laut China Selatan 

pada tahun 2016, serta tanggapan dari beberapa pihak yang 

terlibat klaim wilayah Laut China Selatan, kemudian 

menjabarkan mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari 

hasil keputusan sengketa Laut China Selatan tersebut. 

BAB IV: Menjelaskan posisi Indonesia dalam konflik 

Sengketa Laut China Selatan, serta memaparkan analisa penulis 

mengenai sikap dan kepentingan Indonesia yang memilih 

menjadi pihak netral yang mengupayakan perdamaian dalam 

putusan hasil konflik Laut China Selatan pada tahun 2016. 

BAB V: Kesimpulan 

 


