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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang 

Laut Tiongkok Selatan secara geografis dikelilingi oleh sepuluh negara 

pantai yaitu RRC, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, 

Indonesia, Brunai Darussalam dan Filipina. Kawasan ini secara rinci letaknya 

berbatasan dengan Tiongkok dan Taiwan disebelah Utara, di sebelah Barat ke 

arah Selatan berbatasan dengan Vietnam, Kamboja, Muangthai dan Malaysia 

Barat, di sebelah Timur berbatasan dengan Filiina, dan di sebelah Selatan 

berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia Timur. Secara keseluruhan Laut 

Tiongkok Selatan memunyai panjang 35220,6 km (1.901 mil laut), lebarnya 740,8 

km (400 mil laut) dengan total wilyah 1.770.808 km persegi (956.160 mil laut 

peregi) (Ras, 2001, hlm.44). Laut Tiongkok Selatan juga merupakan salah satu 

laut marjinal terbesar di dunia. Letak geografis yang sangat luas inilah yang 

menyebabkan beberapa negara merasa ikut memiliki hak atas perairan dan 

kepulauan tersebut. Serta ditambah lagi dengan adanya pedoman aturan ZEE 

(Zona Ekonomi Eksklusif) 200 mil, dimana semua negara yang berbatasan dengan 

Laut Tiongkok Selatan memiliki batas berdasarkan ZEE yang saling tumpang 

tindih sehingga menimbulkan masalah penentuan batas dan klaim wilayah.  

Kawasan Laut Tiongkok Selatan, bila dilihat dari tata laut Internasional 

merupakan kawasan yang bernilai ekonomis, politis, dan strategis. Kawasan ini 

menjadi sangat penting karena kondisi potensi geografisnya maupun sumber daya 

alam yang ada di dalamnya (Helvas 2015, hlm. 6). Selain itu, kawasan tersebut 

merupakan jalur pelayaran dan komunikasi Internasional (jalur lintas laut 

perdagangan internasional), sehingga menjadikan kawasan tersebut mengandung 

potensi konflik dan potensi kerjasama. Berikut adalah Peta dari Laut Tingkok 

Selatan 
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Sumber : Konflik Laut China Selatan: Indonesia Untung atau Buntung 2012, hlm. 2 

Gambar 1 Peta Laut Tiongkok Selatan 

 

Jalur pelayaran juga menjadi latar belakang kuat bagi negara-negara maju 

untuk menjadikan stabilitas kawasan laut Tiongkok selatan sebagai prioritas 

dalam aktifitas politik luar negerinya. Terdapat empat kelompok gugusan 

kepulauan di Laut Tiongkok Selatan, dan karang-karang yaitu: Paracel, Spartly, 

Pratas, dan kepulauan Maccalesfield yang menjadi sengketa dari beberapa negara 

yang berada di kawasan tersebut. Wilayah ini jadi rebutan karena adanya 

perkiraan cadangan minyak dan gas di Kepulauan Spratly yang besar. Ada  1-2 

miliar barrel minyak dan 225 tcf (triliun cubic feet) gas alam. Sementara estimasi 

lembaga statistik Amerika Serikat, Energy Information Administration (EIA) 

menyatakan di bawah Spratly terdapat sedikitnya 7 miliar barrel minyak dan 

150,3 tcf (triliun cubic feet) gas alam (Pike 2012, hlm.3). 

Selain wilayah tersebut terdapat pula karang Scarborough yang menjadi 

sengketa antara Tiongkok dan Filipina. Wilayah ini menjadi rebutan lantaran 

menjadi salah satu sumber ditemukannya minyak dan gas seperti yang diketahui 

bahwa Laut Tiongkok Selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah dimana 

terdapat sedikitnya 7 miliar barrel minyak dan 150,3 tcf (triliun cubic feet) gas 

alam yang tersebar di beberapa titik di sekitar Laut Tiongkok Selatan ((Pike 2012, 

hlm.2), serta menjadi jalur utama pelayaran dari Asia Timur menuju Eropa dan 

Timur Tengah. 
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Kedua negara mengklaim kepemilikan pulau kecil di Laut Tiongkok Selatan 

itu, yang terletak sekitar 230 kilometer dari Filipina dan lebih dari 1200 kilometer 

dari Tiongkok. Ketegangan terjadi pada 8 April 2012 diperairan sekitar karang 

Scarborought, Laut Tiongkok Selatan. Peristiwa ini terjadi saat angkatan laut 

Filipina dengan kapal perangnya ingin menangkap delapan perahu nelayan 

Tiongkok diwilayah tersebut. Juru bicara Kementrian Luar Negeri Filipina 

mengatakan bahwa tentara mereka berhasil masuk ke kapal nelayan tersebut dan 

menemukan koral, tiram raksasa dan hiu. ketika ingin mengamankan para 

nelayan, dua kapal besar patroli Tiongkok berusaha mencegahnya.  

Dua kapal Tiongkok tiba-tiba menempatkan diri di tengah-tengah 

kerumunan, menghalangi jalan AL Filipina dalam menggiring para nelayan. Tidak 

disebutkan apakah terjadi penembakan dalam peristiwa tersebut (Armandhanu 

2012, hlm.1). Namun, dengan adanya permasalahan ini masyarakat di Filipina 

semakin menunjukkan protes terhadap aksi-aksi yang dilakukan Tiongkok di 

Kawasan Laut Tiongkok Selatan. Selain itu Tiongkok semakin menunjukkan 

taringnya dengan melakukan peningkatan terhadap kekuatan militernya sehingga 

tidak jarang Tiongkok melakukan aksi yang mengundang konflik seperti 

menurunkan kekuatan militernya diwilayah sengketa. Adapun gambar peta karang 

Scarborough adalah sebagai berikut: 
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         Sumber: Filipina Ancam Bawa Cina ke Mahkamah PBB 2013, hlm 1 

Gambar 2 Peta Karang Scarborought Filipina 

 

Filipina yang memiliki hubungan baik dengan Amerika dalam bidang 

kerjasama pertahanan, menggunakan hal tersebut untuk mendapatkan dukungan 

kekuatan. Seperti yang diketahui bersama bahwa Filipina dan Amerika telah 

menandatangani perjanjian pertahanan semenjak tahun 1951. Kerjasama yang 

telah dilakukan semenjak tahun 1951 adalah perjanjian Mutual Defence Treaty 

(MDT). MDT yang memiliki tujuan untuk menegaskan kembali tujuan-tujuan dan 

prinsip yang berada didalam piagam PBB dan adanya keinginan untuk 

menyatakan secara terbuka dan secara resmi rasa persatuan ,tekad bersama untuk 

membela diri terhadap serangan bersenjata dari luar, sehingga tidak ada calon 

penyerang. Hal ini sesuai dengan yang tertulis didalam perjanjian MDT tersebut 

Reaffirming their faith in the purpose and principles of the Charter of the United Nations 

and their desire to live in peace with all peoples and all governments, and desiring to 

strengthen the fabric of peace in the Pacific area. Recalling with mutual pride the historic 

relationship which brought their two peoples together in a common bond of sympathy and 

mutual ideals to fight side-by-side against imperialist aggression during the last war. 

Desiring to declare publicly and formally their sense of unity and their common 

determination to defend themselves against external armed attack, so that no potential 

aggressor could be under the illusion that either of them stands alone in the Pacific area. 

Desiring further to strengthen their present efforts for collective defense for the 

preservation of peace and security pending the development of a more comprehensive 

system of regional security in the Pacific area. Agreeing that nothing in this present 

instrument shall be considered or interpreted as in any way or sense altering or 

diminishing any existing agreements or understandings between the Republic of the 

Philippines and the United States of America (mutualdefensetreaty 2012, hlm. 1) 
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Berdasarkan dengan MOU tersebut dapat diketahui bahwa kedua negara 

menginginkan adanya kegiatan lebih lanjut untuk memperkuat upaya dalam 

melakukan pertahanan secara kolektif untuk pelestarian perdamaian dan kemanan 

sambil menunggu pengembangan sistem yang lebih komprehensif terhadap 

keamanan regional di kawasan Asia Pasifik. Sehingga adanya aktifitas yang 

dilakukan oleh Tiongkok di sekitar karang karang Scarborought dapat 

menimbulkan adanya ancaman kemanan bagi Filipina. Adanya ancaman seperti 

itu membuat Amerika akan membantu Filipina untuk menahan kemungkinan 

adanya serangan yang didapatkan dari Tiongkok. Presiden Obama dalam 

pidatonya di Filipina mengatakan,   

Perkenankan saya menjelaskan secara mutlak. Selama lebih dari 60 tahun, Amerika Serikat 

dan Filipina sudah terikat oleh traktat pertahanan bersama dan traktat ini berarti bahawa dua 

bangsa ini berjanji dan saya kutipkan kembali tekad kita bersama untuk membela diri kita 

sendiri terhadap serangan bersenjata eksternal, sehingga tidak ada pihak agresor manapun 

yang beranggapan bahwa salah satu dari bangsa ini berdiri sendirian. Dengan kata lain, 

komitmen kami untuk membela Filipina sangat kuat dan Amerika Serikat akan berpegang 

teguh pada komitmen itu, karena persekutuan tidak berdiri sendirian (Cordero 2014, hlm.1) 

 

Dengan pernyataan ini dapat dilihat bahwa Amerika Serikat akan 

memberikan bantuan kepada Filipina melakukan penerapan Traktat Pertahanan 

Bersama, dengan membangun kapasitas menuju moderanisasi angkatan bersenjata 

Filipina, keamanan maritim, kesadaran ranah maritim, termasuk bantuan 

kemanusiaan dan penanggulangan bencana (Cordero 2014, hlm. 2). Dengan 

adanya perjanjian ini dapat memberikan kekuatan bagi Filipina terutama dalam 

bidang militer. Hal ini dapat kita lihat dengan kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan selama perjanjian tersebut. Adanya latihan bersama yang dilakukan 

oleh kedua pasukan militer kedua negara, dan beberapa moderenisasi yang akan 

dilakukan untuk pasukan militer Filipina.  

 

I.2  Rumusan Masalah  

Dengan kondisi yang sedemikian kompleksnya maka pertanyaan dari 

penelitian ini adalah “Bagaimana dampak dari kerjasama pertahanan Amerika 

dan Filipina terhadap Konflik Sengketa yang terjadi antara Tiongkok dan 

Filipina di sekitar karang Scarborought .” 
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Adapun periode yang digunakan oleh penulis adalah 2012. Hal ini 

disebabkan karena penulis melihat ketegangan yang terjadi antara Tiongkok dan 

Filipina mulai meningkat kembali  pada tahun 2012. Di perairan dangkal Karang 

Scarborought sekitar kawasan Laut Tiongkok Selatan kapal pemerintahan 

Tiongkok dan Filipina saling berhadapan yang dimana hal itu dilakukan sebagai 

bentuk tekanan dari kedua negara untuk mengklaim wilayah tersebut. Sehingga, 

pada tanggal 4 Juni 2012 Tiongkok dan Filipina bersepakat untuk menarik 

kembali semua kapal yang berada di sekitar  Karang Scarborought untuk 

mengurangi potensi konflik yang akan terjadi dia antara kedua negara tersebut. 

Namun, setelah pemerintahan Filipina menarik kembali kapal-kapal yang berada 

di wilayah tersebut, masih terdapat tiga kapal milik pemerintahan Tiongkok masih 

berada di wilayah tersebut. Sehingga, pemerintahan Filipina meminta kepada 

pemerintahan Tiongkok untuk segera menarik kapal mereka yang masih berada di 

kawasan tersebut untuk menghormati kedaulatan Filipina. Selain itu pada tahun 

2012 aktivitas Filipina dan Amerika semakin membaik dalam hal pertahanan yang 

dapat membuat ancaman yang diberikan oleh Tiongkok dapat berkurang. 

Sehingga peneliti ingin melihat dampak yang terjadi setelah adanya kerjasama 

pertahanan yang dilakukan oleh Amerika dan Filipina. 

 

I.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini bertujuan 

untuk :  

Memahami dampak yang terjadi setelah adanya kerjasama pertahanan yang 

dilakukan oleh Amerika dan Filipina terhadap sengketa yang terjadi antara 

Filipina dan Tiongkok di karang Scarborought pada tahun 2012. 

 

I.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh penulis dalam penelitian adalah: 

a. Secara akademis diharapkan dapat memberikan pemahaman, 

pengetahuan maupun penjelasan secara umum dan dapat menambah 

wawasan bagi para pembaca mengenai kerjasama pertahanan yang 

dilakukan antara Filipina dan Amerika dan dinamika konflik 

persengketaan antara Tiongkok dan Filipina tahun 2012. 
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b. Dapat dijadikan bahan bacaan dan acuan bagi mahasiswa/i FISIP UPN 

“Veteran” Jakarta khususnya HI dan bisa dijadikan sebagai referensi 

untuk siapa saja yang ingin melakukan riset Laut Tiongkok Selatan.  

 

I.5  Tinjauan Pustaka 

Begitu banyak literatur-literatur yang mengkaji dan membahas tentang 

kerjasama pertahanan Amerika dan Filipina adapun beberapa tulisan yang 

dijadikan tinjauan pustaka penulis antara lain :  

Tesis yang berjudul “ KERJASAMA ANTARA FILIPINA DAN 

AMERIKA SERIKAT DALAM MENGHADAPI ANCAMAN ABU SAYYAF 

GROUP DI FILIPINA SELATAN ” Dodo Argo Gumilar Ilmu Hubungan 

Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ).  

Dalam tesis ini penulisnya menjelaskan mengenai kerjasama pertahanan 

yang dilakukan oleh Amerika dan Filipinaa dalam menghadapi ancaman 

kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. seperti yang diketahui bahwa hubungan 

Filipina dan Amerika Serikat tertanam dalam sejarah panjang kedua negara Pasca 

terjadinya peristiwa 11 September 2001, Filipina dan Amerika Serikat 

melaksanakan kerjasama anti-terorisme yang ditujukan untuk menghadapi Abu 

Sayyaf Group di Filipina Selatan. Abu Sayyaf Group terlibat dalam berbagai 

tindak kekerasan, seperti pemboman, penculikan, pembunuhan, dan pemerasan 

untuk mencapai tujuannya mendirikan Negara Islam yang merdeka di Filipina 

Selatan. 

Namun, bila pada awalnya setiap aksi kekerasan yang dilakukan oleh Abu 

Sayyaf Group melalui serangkaian serangan terbuka yang dilancarkan dengan 

serangan pemboman, berbeda pada periode 1995-2001 yang dikatakan sebagai 

periode bandit. Abu Sayyaf Group tidak lagi melakukan serangan terbuka, tetapi 

fokus untuk menggalang dana dengan cara penculikan dan meminta uang tebusan 

berubah dari yang semula merupakan mayoritas Muslim, menjadi daerah dengan 

minoritas Muslim. Migrasi massal penduduk Kristen ke Filipina Selatan 

menghasilkan peningkatan kekerasan secara drastis a ntara dua kelompok, yaitu 

kelompok Muslim dan kelompok Kristen. 
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Meningkatnya konflik ini menjadikan Mindanao sebagai "the wild west in 

the south" (barat liar di selatan).  Keprihatinan tentang dukungan GRP terhadap 

kekuatan anti-Muslim mengarah kepada munculnya kelompok Moro National 

Liberation Front (MNLF). Kelompok ini bertujuan untuk menciptakan negara 

Islam yang merdeka di Mindanao. Selama kurun waktu tahun 1970-an, 

diperkirakan lebih dari 120.000 orang meninggal akibat pertempuran antara 

MNLF dan Armed Forces of the Philippines (AFP). 

Serangkaian perundingan telah dinegosiasikan antara MNLF dan 

GRP.Proses perdamaian telah berlangsung sejak disepakatinya “Tripoli 

Agreement” antara GRP dan pemimpin MNLF, Nur Misuari, pada tanggal 23 

Desember 1976 di Libya. Sejak saat itu, perjuangan MNLF dilakukan melalui 

perundingan damai meski sering kali mengalami kegagalan. Alam Tripoli 

Agreement, telah disepakati adanya daerah otonomi khusus bagi penduduk Moro 

di Filipina Selatan. Hal ini menyebabkan tujuan dibentuknya negara Islam 

menjadi dikorbankan oleh MNLF.  

Situasi ini tidak menyenangkan bagi beberapa anggota seperti Hashim 

Salamat dan Abdurrajak Janjalani yang akhirnya keduanya keluar dari MNLF 

bersama para pengikutnya. Hasim Salamat meneruskan perjuangan 

pemberontakan dengan membentuk Moro Islamic Liberation Front (MILF), 

sedangkan Abdurrajak Janjalani membentuk Abu Sayyaf Group. Abdurrajak 

Janjalani tidak menyetujui dilakukannya proses perdamaian antara MNLF dan 

GRP. Hal ini menyebabkan Abdurrajak Janjalani beserta pengikutnya keluar dari 

keanggotaan MNLF. Sebelum keluar dari MNLF, Abdurrajak Janjalani dan para 

pengikutnya telah membentuk Mujaheeden Commando Freedom Fighters 

(MCFF) pada tahun 1989. 

 Setelah membentuk MCFF, Abdurrajak Janjalani dan para pengikutnya 

secara resmi memisahkan diri dari MNLF pada tahun 1991. MCFF atau dikenal 

sebagai Kelompok Janjalani, kelompok ini berkembang menjadi apa yang kita 

kenal sebagai Abu Sayyaf Group. Abdurrajak Janjalani menggunakan julukan 

“Abu Sayyaf” untuk menghormati pemimpin pasukan Mujahidin Afghanistan, 

Abdul Rasul Sayyaf. Hal ini disebabkan Abdurrajak Janjalani pernah tergabung 

dalam pasukan mujahidin pimpinan Abdul Rasul Sayyaf di Afghanistan ketika 
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melawan Uni Soviet. Kelompok Janjalani, atau MCFF kemudian dikenal sebagai 

Abu Sayyaf Group pada bulan Agustus 1991 ketika mereka melakukan 

pengeboman terhadap “M/V Doulos”, sebuah kapal misionaris Kristen yang 

berlabuh di Zamboanga, Filipina Selatan. Abu Sayyaf Group juga menyebut 

dirinya sebagai "Al-Harakat Al-Islamiyyah" atau "Gerakan Islam".  

Abu Sayyaf Group berpusat di Pulau Basilan, sebuah provinsi di sebelah 

selatan Zamboanga, Mindanao, Filipina Selatan. Abu Sayyaf Group beroperasi di 

Mindanao dan Kepulauan Sulu. Pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di 

Mindanao ditetapkan sebagai Joint Task Force 510 (JTF 510), dipimpin oleh 

Jenderal Donald Wurster dari United States Air Force (USAF), Komandan dari 

Special Operations Command Pacific (SOCPAC). JTF 510 menggunakan model 

counter-insurgency (COIN) yang dirancang untuk memutuskan dukungan 

masyarakat terhadap Abu Sayyaf Group, memperkuat respon pemerintah dan 

militer untuk mengatasi terorisme, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat 

terhadap legitimasi GRP. JTF 510 melaksanakan 3 (tiga) Lines of Operation 

(LOO), yaitu membangun kemampuan AFP, fokus dalam Civi Military Operation 

(CMO), dan Operasi Informasi (Information Operations). Pertama, membangun 

Kemampuan AFP JTF 510 membangun kemampuan dan legitimasi AFP untuk 

menciptakan lingkungan yang aman dan stabil sert melindungi masyarakat dengan 

menanggulangi Abu Sayyaf Group di Pulau Basilan. JTF-510 menetapkan 

prioritas utamanya adalah meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap 

legitimasi GRP melalui penggunaan model COIN, dan untuk keberhasilan tujuan 

ini, JTF-510 menempatkan AFP untuk mengamankan masyarakat dari ancaman 

dari Abu Sayyaf Group. Kedua, Civil Military Operation (CMO) Pada awal 

pelaksanaan program Balikatan 02-1, banyak masyarakat di Pulau Basilan yang 

merasa tidak puas dan sebagian besar dari mereka merasa diabaikan oleh GRP. 

Abu Sayyaf Group juga sering menggunakan taktik intimidasi untuk 

mempengaruhi masyarakat agar tidak mempercayai AFP.  

Dalam rangka untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap AFP 

dan GRP, JTF 510 mengembangkan program Civil Military Operation (CMO) 

yang bertujuan untuk memutuskan dukungan masyarakat kepada Abu Sayyaf 

Group melalui penyediakan pelayanan bagi masyarakat. Ketiga, operasi Informasi 
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JTF 510 melakukan Operasi Informasi dengan GRP dan Kedubes Amerika Serikat 

di Filipina untuk menekan keberhasilan operasional dan membangun dukungan 

bagi GRP. Operasi ini mungkin adalah bagian yang paling sulit dari pelaksanaan 

program Balikitan 02-1.  

Masyarakat dan media di Filipina sangat curiga terhadap setiap operasi 

militer asing di negara mereka. Meskipun terdapat halangan dari masyarakat dan 

media Filipina, JTF-510 mampu mencapai beberapa keuntungan yang nyata. JTF 

510 berhasil menggunakan media cetak, lisan dan pesan teks yang berkontribusi 

pada operasi taktis dan membangun legitimasi program Balikitan 02-1. Dari 

ketiga LOO ini telah membentuk persepsi positif terhadap AFP dan pasukan 

Amerika Serikat, sementara menurunkan dukungan masyarakat terhadap Abu 

Sayyaf Group.  

Tulisan yang dibuat oleh Dodo Gumilar ini memiliki persamaan dengan 

yang ditelili oleh peneliti yaitu membahas mengenai kerjasama pertahanan 

Amerika dan Filipina. Namun, perbedaannya terletak pada tahun kerjsama yang 

dilakukan dengan tujuan dari kerjasama yang dilakukan pada tulisan yang dibuat 

oleh Dodo kerjasama yang dilakukan untuk mengantisipasi ancaman teroris 

sedangkan peneliti akan melihat dampak yang ditimbulkan akibat dari adanya 

kerjsama yang dilakukan selama periode yang digunakan oleh peneliti. 

E-Journal Ilmu Hubungan Internasional 2013, 1(3): 589-604, yang berjudul 

“ KEBIJAKAN MILITER AMERIKA SERIKAT  DI KAWASAN ASIA 

PASIFIK 2009-2012”  KHAIRUNNISA, NIM. 0902045157. Upaya untuk 

memperkuat hubungan aliansi AS di kawasan Asia Pasifik sejalan dengan 

berlangsungnya demokratisasi di kawasan Timur Tengah. Berakhirnya perang 

Irak pada Agustus 2010 dan dimulainya proses transisi dalam pemerintahan 

Afghanistan di awal tahun 2011 menyebabkan AS menutup basis militer dan 

menarik mundur pasukannya secara bertahap dari wilayah negara tersebut. 

Pengurangan kekuatan militer AS di Timur Tengah semakin menguatkan indikasi 

perubahan strategi dalam kebijakan militer AS untuk mengalihkan fokus 

kebijakan militernya ke kawasan Asia Pasifik. Hal ini kemudian dipertegas oleh 

Obama dalam pidato kunjungannya di Australia pada November 2011 bahwa 

kawasan Asia Pasifik akan menjadi prioritas dalam kebijakan militer AS.  
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Hasil Penelitian Kebijakan pemerintah AS untuk memprioritaskan kawasan 

Asia Pasifik dalam kebijakan militernya tahun 2009-2012 dilatarbelakangi oleh 

kepentingan yang dimilikinya di kawasan tersebut. Kepentingan nasional AS di 

kawasan Asia Pasifik yang mendasari perubahan dalam kebijakan militernya 

merupakan wujud dari pencapaian vital interest dan conflicting interest, serta 

upaya AS untuk menjadi balancer dari kekuatan-kekuatan militer yang tumbuh di 

kawasan Asia Pasifik.  

Kepentingan Nasional Amerika Serikat dalam Persaingan Penguasaan Jalur 

SLOCs di Asia Pasifik Jalur transportasi perairan atau yang lebih dikenal dengan 

Sea Lines of Communictions (SLOCs) Asia Pasifik memiliki nilai strategis bagi 

perkembangan ekonomi dan militer Amerika Serikat. Di kawasan Asia Pasifik, 

terdapat beberapa SLOCs yang memegang peranan vital sebagai jalur arterial 

dalam perdagangan internasional, seperti Laut TiongkokSelatan, serta chokepoints 

di sub-kawasan Asia Tenggara yang terdiri dari selat-selat. Laut TiongkokSelatan 

merupakan jalur paling strategis dalam aktivitas perdagangan sumber energi yang 

memanjang sekitar 1800 mil dari Sumatera hingga Taiwan dan menghubungkan 

Samudera Pasifik dan Hindia. Jutaan minyak bumi yang ditujukan ke Jepang, 

Korea Selatan, dan Tiongkokharus melalui Laut TiongkokSelatan sebelum 

mencapai negara tersebut. Sedangkan, wilayah perairan rimland di sub-kawasan 

Asia Tenggara yang meliputi Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat 

Makassar juga merupakan jalur penghubung yang memiliki peran signifikan 

dalam aktivitas pengiriman sumber-sumber energi dari dalam maupun keluar 

kawasan Asia Pasifik. Wilayah perairan rimland Asia Tenggara atau dikenal 

dengan nama choke points merupakan jalur perairan penting yang terhubung 

langsung dengan Laut TiongkokSelatan, perairan Pasifik, dan Samudera Hindia.  

Bagi ekonomi dan perdagangan AS, SLOCs Asia Pasifik memiliki peran 

yang siginifikan dikarenakan hubungan dagang berskala besar yang dimiliki AS 

dengan negara-negara Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik telah menjadi pasar 

impor terbesar pertama dan merangkap merupakan penyedia terbesar bagi sumber 

energi AS dimana kawasan ini berada dalam peringkat pertama dengan kuota 

impor terbesar bagi AS. Selain itu, kawasan Asia Pasifik merupakan sebagai pasar 

ekspor terbesar kedua setelah Amerika Utara bagi produk AS mencapai 23,5% di 
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tahun 2010. Volume ekspor dan impor AS ke negara kawasan Asia Pasifik 

mencapai lebih dari 20% dari total volume ekspor impor AS di dunia. Keberadaan 

negara Asia Pasifik sebagai mitra ekspor impor perdagangan AS mengharuskan 

AS untuk melalui jalur SLOCs dalam pengiriman barang ataupun sumber energi 

yang berasal maupun menuju ke negara-negara di Asia Pasifik, seperti Tiongkok , 

Jepang, Korea Selatan, India, Singapura, Indonesia, Thailand, maupun Vietnam.  

Perkembangan ekonomi signifikan yang dialami negara-negara Asia Pasifik 

mengakibatkan posisi kawasan ini diprediksikan akan menjadi lebih penting dan 

esensial bagi ekonomi Amerika Serikat, sebagaimana meningkatnya kuantitas 

dalam jalur perdagangan di SLOCs Asia Pasifik, khususnya Laut 

TiongkokSelatan dan Selat Malaka. Pemerintahan Obama telah berupaya 

membentuk Trans Pacific Partnership (TPP) dan membuat negara-negara Asia 

menjadi pusat dalam National Export Initiative AS. Oleh karena itu, stabilitas 

ekonomi Amerika Serikat bergantung pada keamanan SLOCs sebagai jalur 

penghubung vital dalam perdagangan, pemenuhan kebutuhan energi, dan barang 

hasil produksi.  

Tidak hanya untuk aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek militer dimana 

jalur SLOCs memiliki peran signifikan bagi militer AS yang menempatkan 

personilnya di wilayah Teluk Persia dan Samudera Hindia. Dalam beberapa 

dekade terakhir pengiriman tentara ataupun bantuan militer AS ke negara-negara 

Timur Tengah dalam rangka menegakkan demokrasi dan perang terhadap 

teorisme dilakukan melalui jalur SLOCs Asia. SLOCs Asia Pasifik merupakan 

rute tersingkat yang dapat dilalui oleh kapal-kapal pengangkut asal Amerika untuk 

menuju Samudera Hindia hingga Teluk Persia. Apabila stabilitas jalur SLOCs 

terganggu atau mengalami penutupan (block), maka kapal dagang ataupun kapal 

militer AS akan mengalami kerugian dari segi waktu dan biaya yang cukup besar 

dalam proses pengiriman karena kapal angkutan yang ada harus mengambil jalur 

yang lebih jauh melalui Australia untuk mencapai Samudera Hindia. 

Terganggunya stabilitas SLOCs kawasan akan berdampak buruk terhadap proses 

pengiriman personil atau senjata militer yang melalui SLOCs baik menuju 

ataupun berasal dari Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea Selatan, India, 

Tiongkok , dan negara-negara Asia Tenggara.  
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Dalam dokumen National Defense White Paper 2008, pemerintah 

Tiongkoksecara eksplisit menyatakan adanya keinginan Tiongkok untuk 

mengupayakan perluasan kapasitas dan kekuasaannya hingga kawasan Pasifik dan 

sekitarnya. Sebagai langkah pertama, militer Tiongkokakan mengembangkan 

kekuatan maritim modern dan Filipina Selatan). Pada tahun 2020, tujuan 

Tiongkok adalah mengembangkan kekuatan maritim dalam lingkup kawasan yang 

dapat mencapai Second Chain of Islands hingga mencapai posisi kekuatan 

maritim dunia di tahun 2040. Sebagai resikonya, Tiongkokkemudian 

mengembangkan strategi maritim dari green water navy menuju blue water navy.  

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa ada suatu bentuk adanya 

persaingan dalam upaya pencapaian kepentingan yang cukup siginifikan 

khususnya antara AS dengan Tiongkok . AS dan Tiongkokmemiliki kepentingan 

yang serupa yakni pengaruh yang besar di jalur SLOCs Asia Pasifik. Sasaran 

kepentingan yang sama mengakibatkan timbulnya kondisi pertentangan 

kepentingan antara AS dengan Tiongkok (conflicting interest). Pertentangan 

kepentingan antara AS dan Tiongkokmengakibatkan kepentingan AS di kawasan 

ini menjadi semakin vital dalam upaya pencapaiannya. Hal ini ditunjukkan 

dengan strategi pengerahan kekuatan militer dalam melindungi kepentingan 

nasionalnya melalui pembentukan kerjasama keamanan dan penguatan hubungan 

aliansi militer dengan negara-negara Asia Pasifik. Perluasan pengaruh 

Tiongkokmengkhawatirkan pemerintah AS karena selain dapat membahayakan 

pencapaian kepentingan nasionalnya juga ditakutkan Tiongkokakan menjadi 

potensial hegemoni dan menyaingi pengaruh besar AS di kawasan. Oleh karena 

itu, pemerintah AS mengambil kebijakan untuk memprioritaskan kawasan Asia 

Pasifik dalam kebijakan militernya. Melalui pengerahan kekuatan militer ke 

kawasan ini diharapkan pemerintah AS mampu membendung perluasan pengaruh 

Tiongkokyang dikhawatirkan akan berdampak terhadap stabilitas kawasan secara 

keseluruhan dan kepentingan nasional AS pada khususnya. 

Kepentingan Amerika Serikat untuk Menjadi Penyeimbang di Kawasan 

Asia Pasifik. Sejak berakhirnya Perang Dingin, kekuatan ekonomi dan militer AS 

di kawasan Asia Pasifik cenderung semakin melemah, salah satunya dapat dilihat 

melalui pemotongan anggaran belanja untuk program kesejahteraan dan misi 
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militernya. Anggaran pertahanan AS yang mencapai angka sekitar US$ 331 juta 

pada tahun 1987 menurun signifikan hingga US$ 226 juta di tahun 1996.  

Penurunan anggaran belanja militer menguatkan fakta terjadinya pengurangan 

kekuatan dan pengaruh AS secara berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik. 

Pengurangan kehadiran militer AS secara signifikan di kawasan Asia Pasifik 

menimbulkan peluang bagi negara lain untuk menancapkan pengaruh dan 

hegemoninya di kawasan. Hal ini juga menimbulkan ketidakpastian akan potensi 

konflik maupun ancaman keamanan karena perlombaan peningkatan kekuatan 

militer yang terus berkembang mengakibatkan negara-negara Asia Pasifik 

kemudian mengalami dilema keamanan serta terganggunya balance of power di 

kawasan. Stabilitas Asia Pasifik menjadi semakin sulit untuk diprediksikan seiring 

dengan perkembangan kekuatan militer secara signifikan yang dialami oleh 

beberapa negara, seperti Tiongkok , Korea Utara, India, maupun Jepang. 

Perkembangan negara-negara tersebut mendapat perhatian khusus dari pemerintah 

AS karena dikhawatirkan dapat menimbulkan potensi ancaman terhadap stabilitas 

keamanan kawasan.  

Dalam sengketa klaim kedaulatan wilayah, Tiongkok menunjukkan 

agresifitasnya dalam menangani masalah tersebut. Tiongkok terlibat dihampir 

semua sengketa wilayah yang ada di kawasan Asia Pasifik, seperti sengketa pulau 

Senkaku antara Tiongkok-Jepang, sengketa Tiongkok-Taiwan, klaim sepihak 

Tiongkokatas wilayah Aksai Chin dan Arunachal Pradesh yang ditentang oleh 

pemerintah India, serta sengketa Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok, 

Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, dan Taiwan. Untuk sengketa 

Laut Tiongkok Selatan khususnya, beberapa negara yang terlibat hanya 

mengklaim bagian tertentu dari perairan tersebut, sedangkan Tiongkok 

mengklaim hampir keseluruhan wilayah perairan Laut TiongkokSelatan sebagai 

kedaulatan teritorialnya. Dalam upaya memperjuangkan klaimnya tersebut, 

Tiongkok mengeluarkan beberapa kebijakan militer, seperti latihan militer live-

fire yang disertai patroli berkala kapal militer Tiongkok di perairan Laut 

Tiongkok Selatan untuk menegaskan komitmennya atas klaim kedaulatan wilayah 

perairan tersebut. Pemerintah Tiongkok juga melakukan penangkapan atas kapal 

nelayan asal Vietnam dan Filipina yang berlayar dan menangkap ikan di perairan 
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tersebut, serta menganggu proses eksplorasi minyak oleh kapal Vietnam di 

wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan.  

Upaya Tiongkok semakin agresif dengan menempatkan tiga kapalnya di 

Scarborough Shoal sejak April 2012 lalu yang dianggap melanggar batas teritorial 

Filipina. Pemerintah Filipina meminta Tiongkokmenarik mundur kapalnya dari 

perairan tersebut, akan tetapi tidak mendapat tanggapan positif oleh pemerintah 

Tiongkok. Dalam menghadapi sikap Tiongkok, pemerintah Filipina kemudian 

mengajukan masalah ini untuk ditangani oleh Mahkamah Internasional yang 

kemudian ditolak secara tegas oleh pemerintah Tiongkok . Upaya penyelesaian 

yang berlarut-larut serta agresifitas Tiongkokdalam menghadapi masalah tersebut 

menunjukkan keengganan pemerintah Tiongkokmenyelesaikan sengketa Laut 

Tiongkok Selatan dan menerima klaim beberapa bagian perairan tersebut oleh 

negara lain.  

Peningkatan kekuatan maritim yang signifikan dan perilaku agresif 

pemerintah Tiongkok menjadikan Tiongkok sebagai “potensi ancaman” terhadap 

stabilitas kawasan Asia Pasifik. Kecenderungan Tiongkokuntuk menjadi 

hegemoni di kawasan Asia Pasifik dapat membahayakan dan mengganggu kondisi 

balance of power yang esensial bagi kebebasan akses perairan SLOCs serta 

perkembangan ekonomi negara-negara Asia Pasifik dan Amerika Serikat yang 

cenderung bergantung pada akses SLOCs tersebut. Sebagai hegemoni Asia Pasifik 

bukan tidak mungkin Tiongkokakan mendominasi akses jalur perairan SLOCs 

ataupun menetapkan ketentuan tertentu yang harus dipatuhi oleh negara lain yang 

lebih lemah daripada Tiongkokuntuk dapat mengakses jalur perairan SLOCs. 

Kondisi tersebut tentu akan melemahkan posisi negara selain Tiongkokserta 

membatasi akses SLOCs bagi mereka. Hal inilah yang mendasari pemerintah AS 

mengeluarkan kebijakan untuk memprioritaskan kawasan Asia Pasifik dalam 

kebijakan militernya. AS memiliki kepentingan vital untuk menjadi penyeimbang 

(balancer) dan membatasi perluasan pengaruh Tiongkokdi kawasan Asia Pasifik. 

Strategi militer AS di kawasan Asia Pasifik tergolong kedalam strategi soft 

balancing yang cenderung dilakukan oleh negara yang memiliki kekuatan besar 

untuk mencegah munculnya negara yang berpotensi menjadi hegemoni dan 

mengganggu kondisi balance of power di suatu kawasan tertentu. Kebijakan 
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militer AS dilakukan melalui pembentukan koalisi non-ofensif dengan negara-

negara Asia Pasifik yang memiliki kepentingan dan pehamaman bersama atas 

Tiongkoksebagai potensial hegemon. Adanya persamaan pandangan mengenai 

Tiongkoksebagai “potensi ancaman” terhadap balance of power di kawasan 

kemudian membuat negara-negara Asia Pasifik mendukung kehadiran AS di 

kawasan, khususnya negara-negara yang terlibat sengketa teritorial dengan 

Tiongkok , seperti Jepang, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, maupun India. 

Kehadiran militer AS diperlukan sebagai counterbalance untuk meningkatkan 

posisi bargaining mereka dalam upaya penyelesaian yang tengah diupayakan. 

Pertimbangan negara-negara Asia Pasifik mengacu pada kekuatan militer yang 

mereka miliki cenderung lebih lemah jika dibandingkan dengan Tiongkokyang 

terus mengalami peningkatan dan modernisasi. Keberadaan AS dengan kekuatan 

militernya diperhitungkan dapat mengimbangi dan membendung perkembangan 

pesat kekuatan militer Tiongkokdi kawasan Asia Pasifik. Walaupun pada saat ini 

Tiongkokdengan kekuatan besarnya yang terus mengalami peningkatan pesat 

tersebut bukanlah sebuah ancaman, akan tetapi di masa depan, tanpa adanya 

kekuatan penyeimbang (counterbalancer), Tiongkok memiliki kemungkinan 

besar untuk menjadi ancaman keamanan bagi negara sekitarnya.  

Penegasan dan pernyataan resmi perubahan fokus kebijakan ke kawasan 

Asia Pasifik baru dikeluarkan oleh pemerintahan Obama pada akhir tahun 2011, 

akan tetapi sejak Obama menjabat sebagai Presiden AS telah ada suatu upaya 

pendekatan dan penguatan hubungan aliansi keamanan secara bilateral dengan 

negara-negara Asia Pasifik. Pasca pidato Presiden Barrack Obama, Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat kemudian mengeluarkan dokumen resmi Sustaining 

US Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense pada Januari 2012 

yang semakin menguatkan komitmen AS untuk memprioritaskan kawasan Asia 

Pasifik dalam kebijakan militernya. Dalam dokumen tersebut terdapat rencana 

pembentukan Joint Force di kawasan Asia Pasifik dianggap perlu untuk 

meningkatkan kapabilitas kekuatan militer AS dan aliansinya untuk dapat 

menjalankan misi-misi militer utama, salah satunya ialah mencegah pembentukan 

Anti-Access/ Area Denial (A2/AD) yang dapat membatasi akses di wilayah 

perairan internasional oleh negara tertentu, seperti Tiongkokmaupun Iran.  
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Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh militer AS pada April 2012 Army 

Strategic Planning Guidance bahwa strategi effective deterrence akan menjadi 

strategi AS dalam menghadapi tantangan serta potensi ancaman di abad ke-21. 

Effective deterrence memerlukan pasukan militer yang berkualitas dengan adanya 

kapabilitas dan kapasitas yang memadai, serta mampu menjalankan misi secara 

internasional dengan tetap menjaga kepentingan nasional AS. Dalam 

implementasinya, kebijakan militer AS cenderung difokuskan ke sub-kawasan 

Asia Timur, Asia Tenggara, Pasifik, serta area pesisir di Asia Selatan. Sub-

kawasan Asia Tenggara memegang peranan signifikan dalam kebijakan militer 

AS di kawasan Asia Pasifik. Latihan gabungan militer multinasional antara militer 

AS dengan militer Thailand dan beberapa negara Asia lainnya dilakukan secara 

rutin di Thailand setiap tahunnya yang dikenal dengan nama Cobra Gold 

Exercise. Latihan gabungan terbesar ini menunjukkan komitmen AS dan Thailand 

sebagai aliansinya terhadap keamanan dan stabilitas kawasan Asia Pasifik karena 

ditujukan untuk meningkatkan keamanan kawasan Asia Pasifik secara umum.  

Pemerintah AS juga mengadakan latihan gabungan militer Exercise 

Balikatan dengan pasukan militer Filipina yang ditujukan untuk meningkatkan 

kemampuan dan daya respon militer kedua negara dalam menjalankan misi militer 

di tingkat yang lebih luas pada awal tahun 2012. Pemerintah AS kemudian 

mengadakan dialog lebih lanjut dengan pemerintah Filipina terkait rencana 

penempatan littoral combat ship milik AS di perairan Filipina. Selain itu, AS juga 

merencakan penempatan surveillance aircraft yang sifatnya rotasional di wilayah 

Filipina serta intensitas latihan gabungan militer yang lebih tinggi.  

Walaupun masih dalam bentuk rancangan kerjasama, akan tetapi sinyal 

positif dari pemerintah Filipina semakin terlihat dengan dikeluarkannya Joint 

Statement of the United States-Philippines Ministrial Dialogue pada April 2012. 

Rencana tersebut dinilai sebagai strategi AS dalam meningkatkan kehadiran 

kekuatan militernya di kawasan Asia Pasifik.  

Tulisan ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, tidak melihat secara 

langsung terhadap kepentingan Amerika masuk ke kawasan Asia Pasifik dan 

alasannya, namun akan meneliti mengenai dampak yang akan terjadi terhadap 
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masuknya kekuatan Amerika di kawasan Asia Pasifik melalui kerjasama yang 

dilakukan dengan Filipina khusunya terhadap sengketa yang terjadi antara Filipina 

dan Tiongkok.  

Dalam Jurnal analisis Hubungan Internassiona UNAIR Vol. 2 / No. 2 / 

Published : 2013-07 yang bertajuk “ PENDEKATAN AMERIKA SERIKAT 

TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN  

PADA MASA PEMERINTAHAN PERTAMA BARACK OBAMA (2009-

2013)” karya Muflichah Tri Hayu Widhawaty.  

Dalam jurnal ini penulis menjelaskan mengenai  Kepentingan ekonomi dan 

pertahanan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Obama dianalisis sebagai 

faktor determinan. Amerika Serikat adalah negara yang kuat dalam bidang 

ekonomi dan milter. Sebagai negara kuat, Amerika Serikat juga secara otomatis 

bertangung jawab sebagai penstabil kondisi di dunia. Meskipun begitu, Amerika 

Serikat tetap membutuhkan negara lain untuk mempertahankan stabiltas dunia, 

sekuat apapun itu.  

Amerika Serikat juga sangat bergantung pada negara lain, terutama dalam 

penyedian barang dan jasa. Apalagi, ketika Amerika Serikat mengalami resesi 

global 2008, mereka sedang berada pada fase pemulihan dalam bidang ekonomi. 

Sehinga stabiltas perdagangan jangan sampai tergangu. Jika sengketa tidak 

kunjung selesai, maka hubungan antar negara akan memanas, sementara Amerika 

Serikat tidak bisa memihak salah satu, karena Amerika Serikat membutuhkan 

Tiongkok dan negara-negara lawannya, yaitu di Asia Tengara dan Taiwan untuk 

menjadi mitra baik bidang ekonomi dan juga bidang pertahanan. Pentingnya 

Tiongkok bagi Amerika Serikat juga merupakan suatu persepsi yang didasarkan 

pada adanya kekuatan Tiongkok sekarang. Image Tiongkok merupakan suatu 

elemen yang mempengaruhi faktor international circumstances.  

Tiongkok dilhat sebagai kekuatan baru Asia yang mampu membantu 

Amerika Serikat dalam mencapai stabiltas dunia. Apalagi, persepsi Amerika 

Serikat pada masa pemerintahan pertama Obama terhadap Tiongkok menjadi 

lebih positf. Pemerintahan Obama mencoba untuk berdamai dan tidak ingin 

berselisih dengan Tiongkok. Selain memilki kepentingan ekonomi, Amerika 

Serikat memilki kepentingan keamanan dan pertahanan, karena kedua 
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kepentingan ini juga saling berkaitan. Salah satu kepentinganya adalah 

melindungi aliansi-aliansi dari serangan. Amerika Serikat elah berkomitmen 

secara resmi dalam perjanjian untuk mempertahankan 34 negara dari serangan–28 

negara merupakan anggota NATO ditambah Australia, Jepang, Selandia Baru, 

Filpina, Korea Selatan, dan Thailand. Selain itu, presiden Amerika Serikatelah 

membuat komitmen lisan untuk membela negara-negara lain. Selain itu Amerika 

Serikat memilki kepentingan dalam memastikan akses tanpa hambatan pada 

commons global. Sejak awal kemerdekan, Amerika Serikat bersedia untuk 

berjuang dalam mempertahankan kebebasan laut, kepentingan sangat penting 

berkaitan dengan pergerakan sumber daya energi. Amerika Serikat juga 

menyatakan bahwa semua negara harus dapat secara bebas mengeksploitasi 

sumber daya di bawah dasar laut di perairan internasional. Hukum Perjanjian Laut 

menyusun aturan untuk membedakan antara perairan teritorial, zona ekonomi 

nasional, dan perairan internasional.  

Amerika Serikat juga mengerahkan sumber daya milter untuk 

mempertahankan pengunan luar angkasa untuk tujuan milter dan sipil, dan global 

commons lain yang dapat terancam oleh negara, individu, atau kelompok. Sehinga 

ada kebutuhan bagi Amerika Serikat untuk ikut serta membantu penyelesaian 

sengketa tersebut. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Amerika Serikat perlu 

mengeluarkan serangkaian kebijakan, baik berupa aksi, strategi, dan keputusan, 

terutama terhadap Tiongkok. karena, Tiongkok merupakan negara pertama yang 

mengklaim bahwa Laut Tiongkok Selatan menjadi wilayah yang masuk 

kedaulatanya. Kemudian Tiongkok yang berupaya untuk mengintimidasi 

ExonMobil dan perusahan minyak lainya untuk menghentikan kegiatan mereka di 

perairan Vietnam dibawah kontrak dengan pemerintah Vietnam. Sehinga 

menimbulkan konflik ini menjadi lebih rumit. Akan tetapi, Amerika Serikat tidak 

bisa mengambil tindakan tegas, selai karena akan menimbulkan konflik yang 

lebih besar, tetapi juga karena Tiongkok memilki kekuatan yang tidak kalah dari 

Amerika, terutama kekuatan milter dan ekonomi. Tiongkok muncul menjadi 

kekuatan ekonomi dan milter Asia yang sudah melampaui Jepang. Bahkan ketika 

krisis ekonomi melanda negara-negara maju, Tiongkok tidak begitu terpengaruh.  
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Secara statistik melambat, tetapi tidak signifikan. Sehinga, kalau Amerika 

Serikat secara langsung menghukum Tiongkok, maka Tiongkok akan melawan 

dan akan menimbulkan perang besar, dan situasi di kawasan tersebut akan 

semakin tidak stabil. Apalagi saat ini, Amerika Serikat berusaha melihat Tiongkok 

sebagai teman yang potensial bukan lawan yang mengancam. Karena meskipun 

jika dilhat dari aspek sejarah, kedua negara tidak memilki hubungan yang terlalu 

baik, akan tetapi kedua negara ini saling membutuhkan terutama dalam 

peningkatan ekonomi masing-masing negara. 

Pada tulisan ini dalam memaparkan permasalahan yang dibahas sangatlah 

baik sehingga membantu pembaca untuk mengetahui kepentingn AS masuk ke 

dalam kawasan Laut Tiongkok Selatan. Tulisan ini memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh penulis, tidak melihat secara langsung terhadap kepentingan Amerika masuk 

ke kawasan Asia Pasifik, namun akan meneliti mengenai dampak yang akan 

terjadi terhadap masuknya kekuatan Amerika di kawasan Asia Pasifik melalui 

kerjasama yang dilakukan dengan Filipina. 

 

I.6  Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga konsep yaitu : 

 

1.6.1 Cooperative Security 

Cooperative Security adalah pendekatan yang dikembangkan di Kanada dan 

Australia pada awal dekade 90-an dalam menjawab perubahan-perubahan kondisi 

keamanan internasional sebagai dampak dari runtuhnya sistem bipolar dan 

bubarnya salah satu negara adidaya Uni Soviet. Hal ini dikarenakan pada masa 

pasca Perang Dingin muncul harapan untuk lebih mengelola kondisi keamanan 

tidak hanya sebatas mengantisipasi terjadinya perang namun juga bagaimana 

membangun nilai-nilai bersama secara Internasional untuk mencapai stabilitas 

perdamaian dan perdamaian jangka panjang (Dewitt 1994, hlm. 55). 

Sebenarnya konsep tersebut pertama kali muncul sebagai topik dari Pacific 

Basin Symposium yang diadakan pada tahun 1988 atau masih dalam suasan 

perang dingin yaitu Security cooperation. Kemudian muncul tulisan John 
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Steinburner yang secara lebih substansif mengangkat konsep cooperative security 

untuk membedakan dengan konsep common security yang lebih dahulu muncul 

melalui palme Commision 1975 yang berupaya untuk meminimalisir ketegangan 

Timur-Barat pada masa perang dingin. Pada intinya konsep Cooperative Security 

dari Steinburner menggaris bawahi pentingnya untuk membangun stabilitas 

strategis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang juga akan berpengaruh 

terhadap kemanan Eropa. Steinburner kemudian mengembangkan pemikirannya 

tentang Cooperative security dalam sejumlah workshop dan seminar bersama 

dengan pakar strategi kemanan AS lainnya yang kemudian ketika dunia memasuki 

masa paska perang dingin menjadi alternatif pilihan yang dominan dalam upaya 

mengelola perubahan kondisi keamanan di kawasan Asia Pasifik(David & Paul 

2007, hlm. 105). 

Konsep tentang Cooperative security secara lebih spesifik sebenarnya 

merujuk pada upaya untuk membangun pengertian keamanan secara lebih luas  

dan timbal balik dalam upaya mewujudkan jaminan keamanan dalam jangka 

waktu lama lebih dari sekedar upaya untuk melakukan tindakan penangkalan 

terhadap ancaman pihak lawan. Karena itulah konsep Cooperative security 

berusaha untuk mengkonstruk pemikiran sebelumnya mengenai upaya menjamin 

keamanan maka lawan harus dihadapi dengan perlawanan ( menggunakan 

kekuatan militer ) dengan pendekatan baru yang lebih bersifat securitiy  with 

enemy atau mengelola keamanan kawasan dengan merangkul pihak musuh atau 

pesaing melalui dialog keamanan multilateral (Craig 1999, hlm.114). 

Dengan melakukan pendekatan yang bersifat  security with enemy 

diharapkan dapat meningkatkan interdependensi dalam masalah pengelolaan 

keamanan kawasan serta menciptakan cinfidence and security-building measures 

(CBMs) dan proses transparansi dalam kekuatan militer. Hal ini dibutuhkan agar 

negara-negara dalam kawasan senantiasa dapat mengartikulasikan kepentingan 

keamanan mereka secara bersama tanpa dilandasi rasa saling curiga namun 

sebaliknya bersama-sama memfasilitasi kebutuhan untuk mengelola keamanan 

kawasan tidak dengan menggunakan tindakan koersif atau melalui penggunaan 

kekuatan militer secara agresif dan provokatif. Pada prinsipnya coopeprative 

security memfokuskan diri pada upaya untuk melindungi negara dari konflik antar 
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negara dan juga memfasilitasi kebutuhan untuk mempertahankan status quo di 

kawasan maupun di dalam negara. Konsep Cooperative security juga dapat 

digunakan untuk mengelola masalah individu maupun kelompok dalam negara. 

Karena itulah cooperative security juga memasukkan unsur diplomasi preventif 

dalam menyelesaikan masalah keamanan (Craig 1999, hlm.115). 

Konsep cooperative security juga mengkombinasikan komponen militer dan 

non- militer dalam langkah-langkah pengelolaan keamanan bersama. Konsep ini 

akan digunakan oleh peneliti untuk membantu menjelaskan mengenai bentuk 

kerjasama yang dilakukan oleh Amerika dan Filipina. Dengan adanya konsep ini 

peneliti dapat mengetahui bentuk kerjasama seperti apa yang digunakan antara 

Amerika dan Filipina sehingga dapat mempermudah peneliti untuk mendapatkan 

jawaban. 

 

1.6.2  Balance Of Threat 

Konsep Perimbangan Ancaman (Balance of Threat) merupakan kritik 

terhadap konsep perimbangan kekuasaan (Balance of Power). Menurut konsep 

ini, dalam sistem internasional yang anarkis dan cenderung pada tidak adanya 

distribusi kekuatan yang berimbang, negara akan menggalang aliansi dengan atau 

melawan kekuatan yang paling mengancam (Waltz 1985, hlm.3). Aliansi adalah 

respon atas ketidakseimbangan ancaman (imbalancesof “threat”), bukan 

ketidakseimbangan kekuatan (imbalance of “power”) (Legro & Moravcsik 1999, 

hlm. 5). Jadi, berbeda dengan Balance of Power yang melihat balancing sebagai 

kondisi alamiah dalam sistem internasional yang terdiri dari unit-unit negara 

ketika terjadi ketidakmerataan distribusi kekuatan terutama militer (lebih tepatnya, 

ini adalah konsepsi Balance of Power menurut Neoralism/Structrual Realism).  

Konsep perimbangan ancaman berasumsi bahwa, balancing adalah respon 

yang dilakukan oleh negara atau beberapa negara terhadap negara lain yang 

memiliki power (militer, ekonomi, teknologi, dll) besar atau lebih besar dari yang 

dimiliki negara tersebut. Berbeda dari konsep perimbangan kekuasaan yang 

melihat pengaruh power itu sendiri terhadap sistem internasional, konsep 

perimbangan ancaman melihat akibat dari kepemilikan power tersebut terhadap 

sistem. Berangkat dari asumsi bahwa sistem internasional adalah anarkis, tidak 

ada pemerintahan yang mengatur negara-negara sehingga setiap negara harus 
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menjamin keamananannya sendiri dalam pergaulan regional maupun global, dan 

setiap negara bertindak untuk mencapai kepentingan nasionalnya baik ekomoni 

maupun keamanan, Walt memandang bahwa kepemilikan power oleh sebuah 

negara, misalnya rudal balistik atau bahkan senjata nuklir, akan mengancam 

keamanan dan kepentingan nasional negara-negara lain terutama yang berada di 

sekitarnya.  

Konsep ini digunakan oleh peneliti untuk membantu menjelaskan mengenai 

kondisi yang terjadi disekitar Laut Tiongkok Selatan. Adanya ketidakmerataan 

kekuatan militer yang terjadi antara negara-negara disekitar kawasan Laut 

Tiongkok Selatan terutama antara Tiongkok dan Filipina memiliki perbedaan 

kekuatan militer yang sangat jauh sehinga dapat menjadi ancaman bagi Filipina. 

Dalam menyeimbangkan kekuatan militer yang dimiliki dan memberikan 

ancaman yang sama ke Tiongkok maka Filipina menggandeng Amerika. 

 

1.6.3  Kebijakan Luar Negeri 

Kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencanan tindakan untuk 

mencapai kepentingan nasional. Tujuan kebijakan luar negeri sebenarnya adalah 

fungsi dari tujuan negara. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat 

dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan kebijakan luar 

negeri dirancang, dipilih dan ditetapkan oleh pembuat keputusan serta 

dikendalikan untuk mengubah kebijakan (revisinist policy) atau mempertahankan 

kebijakan (status quo policy) kenegaraan tertentu di lingkungan internasional 

(Banyu & Yanyan 2006, hlm. 51). 

Kebijakan luar negeri merupakan tindakan atau ide yang dirancang oleh 

para pembuat kebijakan untuk memecahkan suatu masalah atau melancarkan 

perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan, sikap, atau tindakan negara. 

Ada empat komponen dalam memahami kebijakan luar negeri menurut Holsti ( 

1987, hlm. 135). yaitu :  

a. Orientasi 

Orientasi yang dimaksudkan adalah sikap dan komitmen umum suatu 

negara terhadap lingkungan eksternal, strategy dasar negara untuk 

mencapai tujuan dan aspirasi baik domestik maupun ekternal. 
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b. Peran Nasional  

Peran nasional yang tipikal merupakan pembela kawasan tertentu, atau 

“mediator ” suatu peran yang membantu memecahkan konflik 

internasional. Menurut Holsti konsepsi peran nasional dan kebijakan luar 

negeri bahwa sebagian besar negara dan semua negara yang mempunyai 

tingkat keterlibatan yang tinggi dalam masalah-masalah internasional, 

memandang dirinya sebagai menjalankan beberapa peran secara simultan 

dalam beberapa perangkat hubungan internasional tertentu. Semakin aktif 

dalam masalah internasional, semakin banyak konsepsi peran yang akan 

dimiliki suatu negara. 

c. Tujuan Nasional  

Tujuan dan tingkah laku politik luar negeri menurut Holsti dapat 

berhubungan dengan : Kesan, nilai-nilai, kepercayaan, dan personalitas 

atau kebutuhan politik dari individu yang bertanggung jawab dalam 

penentuan tujuan, prioritas diantara mereka dan tindakan yang diperlukan 

untuk mencapainya; Struktur dan kondisi sistem internasional; 

Kebutuhan domestik; Atribut dan tingkah laku nasional; Kapabilitas; 

Nilai-nilai sosial yang umum, pendapat umum, dan berbagai kepentingan 

kelompok khusus; Kebutuhan, nilai-nilai dan tradidi organisasi.  

 

Konsep kebijakan luar negeri ini akan membantu untuk menjelaskan 

kebijakan Filipina untuk melakukan kerjasama pertahanan yang dapat membantu 

dalam kasus sengketa.  Adanya tujuan nasional yang harus dipenuhi sehingga 

dibutuhkanlah suatu tindakan agar tercapainya tujuan-tujuan tersebut. 
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I.7  Alur Pikiran  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Alur Pikiran 

 

 

I.8  Asumsi 

Dalam penelitian mengenai dampak Kerjasama Pertahanan Amerika di 

Filipina terhadap stabilitas keamanan di Laut Tiongkok Selatan, penulis berasumsi 

bahwa: 

a. Dengan adanya dukungan kekuatan dari amerika maka dapat menekan 

aksi-aksi yang dilakukan oleh Tiongkok.  

b. Amerika menjadi salah satu aktor yang penting di Kawasan Laut 

Tiongkok Selatan karena memiliki pengaruh terhadap stabilitas 

keamanan di kawasan tersebut 

 

I.9  Metode Penelitian  

1.9.1  Jenis  Penelitian 

Adapun Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

tipe Kualitatif, yaitu dapat memberikan gambaran, mencatat, menganalisis serta 

menginterpretasikan kondisi-kondisi atau peristiwa-peristiwa yang terkait dengan 

permasalahan (Jonathan 2006, hlm. 19). Penelitian ini kemudian diharapkan bisa 

memberikan kejelasan mengenai kondisi yang berhubungan dengan  dampak 

kerjasama pertahanan Amerika dan Filipina terhadap konflik sengketa antara 

Tiongkok dan Filipina. 

 

 

Konflik Sengketa Laut Tiongkok Selatan 

 

Kerjasama Pertahanan Antara Amerika dan Filipina 

Tahun 2012 Untuk Memperkuat Militer Filipina        

Dampak Kerjasama Pertahanan Amerika dan Filiphina 

Terhadap Konflik Sengeketa Antara Tiongkok dan 

Filipina 
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1.9.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa (Library Research) yaitu dengan cara pengumpulkan data dan informasi 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik berupa buku-buku, jurnal, 

artikel, dokumen, internet, majalah maupun surat kabar yang berhubungan dengan 

Laut Tiongkok Selatan.  

 

1.9.3  Jenis Data  

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data 

primer dan sekunder. Data primer merupakan data berupa dokumen – dokumen 

yang berassal dari institusi atau lembaga terkait. Data sekunder yaitu data berupa 

laporan, buku, dan jurnal dari badan/lembaga/institusi terkait dengan skripsi yang 

penulis buat dan yang  bersumber dari berbagai literatur yang berkaitan dengan 

materi skripsi penulis teliti. 

 

1.9.4  Teknik Analisis Data 

Penulis menggunakan teknik analisis deskripsi berupa studi kasus artinya 

penulis berusaha menampilkan beberapa fakta yang terjadi dari beberapa sumber 

yang menggambarkan tentang sengketa perbatasan yang terjadi antara Tiongkok 

dan Filipina dan  mengenai dampak dari munculnya kekuatan militer Amerika di 

Filipina terhadap stabilitas keamanan di Laut Tiongkok Selatan melalui data yang 

ada serta mencari melalui analisis terhadap fakta dan data yang tersedia. 

 

I.10  Sistematika Penulisan 

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian secara 

menyeluruh, maka skripsi ini dibagi menjadi 4 bab dan terdiri dari bab dan sub 

bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab-bab tersebut antara lain: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini merupakan penjabaran dari pendahuluan yang meliputi Latar 

Belakang, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Model analisis, Asumsi, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.  
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BAB II   Sengketa Karang Scarborought di Laut Tiongkok Selatan dan Kerjasama       

     Pertahanan Amerika dan Filipina Tahun 2014 

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang konflik sengketa karang 

scarborought Laut Tiongkok Selatan dan Kerjasama Pertahanan Amerika 

dan Filipina Tahun 2014 

BAB III Dampak Kerjasama Pertahanan Amerika di Filipina terhadap Konflik  

   Sengketa Filipina-Tiongkok 

Bab ini akan menjelaskan mengenai dampak kerjasama yang dilakukan oleh 

Filipina dan Amerika terhhadap stabilitas keamanan khususnya disekitar 

wilayah sengketa antara Tiongkok dan Filipina 

BAB IV Penutup 

Bab ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan penelitian yang 

diringkas secara singkat, jelas dan padat ke dalam sebuah kesimpulan. 

Berdasarkan dari analisa data yang penulis peroleh dari berbagai sumber. 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  

LAMPIRAN 
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