BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang
Kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan baru dalam konstelasi politik
global telah mempengaruhi perilaku agresif Tiongkok dalam Sistem Internasional.
Hal ini diyakini sebagai upaya Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan yang
semakin besar untuk menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi dan kepentingan
nasionalnya. Salah satu perilaku agresif Tiongkok adalah klaim atas Laut
Tiongkok Selatan (LTS). Klaim Tiongkok atas LTS telah dimulai semenjak
pengeluaran peta Tiongkok oleh pemerintahnya pada 1947.

Gambar 1. Peta nine-dashes line di Laut China Selatan

Dalam peta tersebut terdapat sembilan garis putus-putus (nine dash line)
yang menandai kedaulatan wilayah Tiongkok dikawasan Laut Tiongkok Selatan.
(CNN Indonesia, 2016) Penarikan garis putus-putus ini sangat berpengaruh
terhadap stabilitas keamanan di kawasan Laut Tiongkok Selatan.
Laut Tiongkok Selatan juga menjadi pusat kontrol jalur transportasi laut
penting dikawasan yang sangat strategis yang menghubungkan Samudera Pasifik
dan Hindia. Klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan menciptakan
ketidakstabilan situasi keamanan di kawasan, seperti klaim Pulau Spartly dan
Paracel dengan Vietnam pada tahun 1947. Lalu Tiongkok mengklaim sebagian
wilayah
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Scarborough.
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disebabkan terjadinya tumpang tindih klaim dengan beberapa negara di sekitar
kawasan Laut Tiongkok Selatan.
Setidaknya terdapat lima negara yang memiliki klaim di kawasan LTS, di
antaranya adalah Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia dan Taiwan. Yang tidak lain
merupakan beberapa negara Anggota ASEAN, Vietnam pertama kali menyatakan
kedaulatannya di LTS di dalam sebuah White Paper yang dikeluarkan
Kementerian Luar Negeri Vietnam pada tahun 1974. Filipina menyatakan bahwa
Kepulauan Spratly masuk wilayahnya semenjak penemuan kepulauan tersebut
oleh direktur maritim Filipina Tomas Cloma pada 1947. Malaysia, dan Brunei
mengklaim berdasarkan kedekatan geografis dan sesuai dengan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut tahun 1982.
Oleh karena itu, Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah strategis yang
berbatasan dengan beberapa negara Anggota ASEAN dan menjadi kawasan yang
berpotensi konflik paling besar akibat tumpang tindih yurisdiksi antar claiment
states. Dalam upaya menjaga upaya perdamaian dan stabilitas keamanan kawasan
di LTS, Para Menteri Luar Negeri ASEAN beserta Tiongkok menyepakati ASEAN
Declaration on the South China Sea. Deklarasi yang berkomitmen untuk menjaga
stabilitas keamanan di kawasan Laut Tiongkok Selatan dengan mematuhi Hukum
Internasional dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi
konflik. Sehingga DOC menjadi pedoman bertindak bagi negara anggota ASEAN
dan RRT dalam menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan LTS,
kemudian dengan disepakatinya Guidelines for the Implementation of the DOC
(Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea) dan dimulai dari
pembahasan awal mengenai pembentukan suatu Regional Code of Conduct in the
South China Sea (COC) yang berfungsi sebagai sebuah mekanisme operasional
pencegahan konflik (operational preventive measure) dan bertujuan untuk
mengatur tata perilaku negara secara efektif (effectively regulate the behaviour).
(ASEAN Selayang Pandang, 2012)
Pada 2007, insiden ketegangan antara Vietnam dan Tiongkok kembali
terjadi di Kepulauan Paracel. Begitupun pada bulan April 2012, sempat terjadi
kebuntuan antara Tiongkok dan Filipina di gugusan karang Scarborough. Namun,

UPN "VETERAN" JAKARTA

3

ketegangan tersebut tidak memicu perang terbuka seperti tahun 1974 dan 1988.
Pada 2013 terlihat bahwa Tiongkok tidak benar-benar patuh pada DOC yang telah
disepakati dengan negara-negara ASEAN. Tiongkok melakukan aktifitas
berlebihan dibeberapa titik Spartly dan Paracel. Aktivitas ini ditujukan untuk
membangun pangkalan militer dan kepentingan strategis lainnya. Hal tersebut
memicu reaksi dari Filipina yang melaporkan kejanggalan tersebut ke Pengadilan
Permanen Arbitrase di Den Haag Belanda.
Dengan kegiatan yang dilakukan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan,
maka dari awal disahkannya ASEAN’s 6-Points Principles on the South China
Sea pada tahun 2012, Tiongkok tidak benar-benar mematuhi prinsip tersebut.
Dilihat dari klaim wilayah yang dilakukan Tiongkok dari tahun 2012 hingga 2016.
Dilihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan Tiongkok terkait
Declaration on the Conduct of Parties (DOC), maka ASEAN melakukan
pertemuan antar Menteri Luar Negeri anggota ASEAN beserta Menteri Luar
Negeri Tiongkok (Carlyle Thayer, 2013) untuk mendiskusikan masalah ini,
dengan negosiasi yang sangat panjang mengenai DOC yang mengharuskan
seluruh negara anggota ASEAN menandatangani deklarasi yang melahirkan Code
of Conduct tersebut. Maka pada tahun 2012, pertemuan Menteri Luar Negeri
anggota ASEAN, mengesahkan ASEAN’s 6-Points Principles on the South China
Sea yang berisikan:
ASEAN Foreign Mthisteis reiterate and realliini the commitment of ASEAN
Member States to:
1. the fulll implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the
South China Sea (2002);
2. the Guidelines for the hnplementation of the .Declaration on the Conduct of
Parties in the South China Sea (2011);
3. the early conclusion of a Regional Code of Conduct in the South China Sea;
4. the fill .respect of the universally recognized principles of International Law,
including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS);
5. the continued exercise of self-restraint and non-use of force by all parties;
and
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6. the peaceful resolution of disputes, in accordance with universally
recognized principles of International Law, including the 1982 United
Nations Convention on the Laiw of Sea (UNCLOS).
ASEAN Foreign Ministers resolve to intensitY ASEAN consultations the
advancement of the above principles, consistent With the Treaty of Amity and
Cooperation in Southeast Ash (1976) and the ASEAN Charter (2008). (ASEAN ,2017).

Dalam Statement ASEAN tersebut, harus ada ruang face-saving bagi
Tiongkok dalam kerja sama Keamanan di ASEAN. Dalam Statement ASEAN,
penegasan prinsip TAC menjadi sangat penting, karena tatanan ASEAN-based
regional architecture, sangat ditumpukan pada treaty yang sangan visioner
tersebut. Dalam Statement ASEAN, penegasan Prinsip DoC menjadi sangat
penting, karena merupakan

1

direct political contract antara ASEAN dan

Tiongkok. Dengan menggaris bawahi DoC, sebenarnya prinsipnya juga menggaris
bawahi arti strategis putusan Permanent Court Arbitration (PCA), namun tanpa
harus mengucapkannya/ menulisnya secara tersurat/ terbuka, karena DoC
terhubung dengan UNCLOS. ASEAN’s 6-Points Principles on the South China
Sea merupakan hasil pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan China,
yang dasar hukumnya berasal dari Piagam ASEAN dan Treaty of Amity and
Cooperation (TAC). Dan mekanismenya juga mengadopsi Hukum Laut
Internasional (UNCLOS). (Council on Foreign Relations, 2016).
I.2 Rumusan Masalah
Ketegangan dan persaingan politik antara China dan beberapa negara
terkait klaim wilayah telah menciptakan instabilitas keamanan di Kawasan Asia
Tenggara. Oleh karena itu, perumusan Statement ASEAN ini harus sangat hatihati supaya prosesnya tidak justru mempertajam perbedaan diantara sesama
negara Anggota ASEAN. Oleh karena itu muncul pertanyaan penelitian yaitu,
Bagaimana Implementasi ASEAN’s 6-Points Principles on The South China
Sea di Laut Tiongkok Selatan 2012–2016? Periodesasi ini dipilih karena awal
dikeluarkannya ASEAN’s 6-Points Principles on the South China Sea pada tahun
1

DOC merupakan perjanjian antara ASEAN dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) demi
menjaga stabilitas keamanan di kawasan Laut Tiongkok Selatan, sehingga hal ini bisa disebut
direct political contract antara ASEAN dan Laut Tongkok Selatan. Karena disetujui bersama oleh
ASEAN dan Tiongkok.
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2012 dan melihat dari tendensi konflik yang dilakukan Tiongkok di Laut
Tiongkok Selatan. Karena keberhasilan dari kebijakan ini sangatlah diharapkan
dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan Laut China Selatan.
I.3 Tujuan Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, tujuan yang ingin capai, yaitu:
1. Untuk menganalisa upaya ASEAN terkait menjaga stabilitas keamanan
di LTS melalui Implementasi ASEAN’s 6-Points Principles on The
South China Sea.
2. Untuk menganalisa Implementasi dari ASEAN’s 6-Points Principles on
The South China Sea.
I.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:
1. Secara akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
beberapa manfaat dan sumbangsih untuk masyarakat dalam kajian ilmiah
atau kajian akademis. Dan juga dapat membantu memberikan informasi
lebih jelas lagi di dalam Program Studi Hubungan Internasional agar lebih
memahami situasi konflik di Lau China Selatan.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi
didalam

pengembangan

studi

Hubungan

Internasional

mengenai

Implementasi ASEAN’s 6-Points Principles on The South China Sea
terkait usahanya dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan Laut
China Selatan, dikarenakan China yang selalu melanggar perjanjian antara
ASEAN-China dan karena negara yang berkonflik merupakan beberapa
negara anggota ASEAN.
I.5 Tinjauan Pustaka
Penulis akan melakukan peninjaun terhadap literatur terkait dengan tema
penelitian yang dibahas oleh penulis mengenai Implementasi ASEAN’s 6-Points
Principles on The South China Sea terkait Stabilitas Keamanan di Laut Tiongkok
Selatan

2012 – 2016, dan penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap 3

literatur, yaitu:
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Penelitian pertama, yaitu penelitian mengenai China in the South China
Sea Dispute: Between Status Quo and Revisionist, Jurnal Ilmiah Hubungan
Internasional

tahun 2014 oleh Albert Triwibowo, Universitas Katolik

Parahyangan. Pembahasan penelitian ini lebih membahas bagaimana keadaan
Tiongkok, apakah Tiongkok merupakan kekuatan Status Quo atau kekuasaan
Revisonis dalam sengketan Laut Tiongkok Selatan yang didasari oleh teori
Transisi Kekuasaan dan perspektif tentang kesesuaian terhadap norma-norma.
Sementara itu, jurnal ini melihat bahwa Tiongkok bukanlah Status Quo maupun
revisionis di Konflik Laut Tiongkok Selatan, terkait dengan kepatuhan terhadap
Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak (DoC) di Laut Tiongkok Selatan. Penelitian
ini menggunakan indikator Status Quo dan juga perspektif tentang kesesuaian dan
pelanggaran terhadap norma, ditemukan bahwa posisi Tiongkok di Laut Tiongkok
Selatan ditentukan oleh kepentingannya atas wilayah sengketa. Kepentingan ini,
bagaimanapun, tampaknya bertentangan satu sama lain dan menciptakan dilema
moral bagi Tiongkok.
Sebuah Dilema moral antara perilaku yang diharapkan di Laut Tiongkok
Selatan berdasarkan keterlibatan Tiongkok dalam DOC dan kepentingan pribadi
Tiongkok yang lainnya. Lebih lanjut, Tiongkok telah melakukan kegiatan yang
termasuk dalam dua kategori, baik status quo dan revisionis. Tiongkok berada di
tengah-tengah antara status quo dan revisionis dalam konflik Laut Tiongkok
Selatan, antara tindakan wajib yang diamanatkan oleh DOC dan keinginan untuk
mengejar kepentingan pribadi, seperti klaim kedaulatan, sumber daya alam, dan
posisi geostrategic wilayah yang disengketakan. Posisi Tiongkok dalam konflik
Laut Tiongkok Selatan serta ilema moral yang dihadapi Tiongkok pada akhirnya
dapat dilihat melalui tindakan yang berbeda-beda namun terbatas yang
ditunjukkan dengan tindakan agresif serta pembenaran terkait dengan tindakan
agresif.
Perbedaan fokus dari penelitian penulis adalah terdapat pada subjek yang
diteliti. Penelitian ini lebih banyak membahas mengenai status quo Tiongkok dan
dilemma moral jika Tiongkok melakukan penyelewengan terhadap DOC.
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Sehingga dari tinjauan ini, penulis juga dapat melihat bagaimana jika Tiongkok
melakukan pelanggaran DOC.
Penelitian kedua, yang pembahasannya terkait dengan tema penelitian
penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Tri Nuke Pudjiastuti dan Pandu
Prayoga dalam penelitian mengenai ASEAN DAN ISU LAUT CINA
SELATAN: TRANSFORMASI KONFLIK MENUJU TATA KELOLA
KEAMANAN REGIONAL ASIA TIMUR, Pusat Penelitian Politik, Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2015. Penelitian ini membahas mengenai
Perebutan wilayah di Laut Cina Selatan antara negara pihak, mengakibatkan
ketidakstabilan keamanan di kawasan yang dapat berujung pada konflik terbuka.
Untuk menghindari konflik terbuka atau unjuk kekuatan, beberapa usaha telah
dilakukan namun sayangnya negara-negara pihak yang sekaligus anggota ASEAN
masih enggan menggunakan mekanisme ASEAN. Selama ini pendekatanpendekatan yang digunakan baik oleh akademisi maupun negara pihak masih
sebatas penggunaan skema kerjasama untuk mengalihkan konflik. Penggunaan
konsep transformasi konflik menuju tata kelola keamanan kawasan masih jarang
dipakai. Tujuan dari tulisan ini untuk menganalisis perkembangan konflik LTS
dalam kerangka ASEAN dan peran Indonesia dalam upaya mendorong terjadinya
transformasi konflik yang fokus pada relasi antar pihak. Salah satu forum yang
dapat dioptimalkan peranannya dalam mengelola dan mengubah potensi konflik
di kawasan ini adalah ASEAN Maritime Forum (AMF). Peralihan dari DoC ke
CoC merupakan bagian dari upaya transformasi konflik di Laut Tiongkok Selatan,
dimana intinya para pihak diarahkan untuk mematuhi kesepakatan dan saling
menghargai setiap upaya yang dibuat untuk menyelesaikan konflik secara damai.
Selain didasari oleh bukti sejarah serta didorong oleh perkembangan hukum laut
internasional, faktor politik, strategis, dan ekonomi juga melatarbelakangi konflik
LTS. Ekonomi penting bagi negara yang bersengketa karena wilayah LTS
diyakini kaya akan minyak, gas bumi, dan perikanan. LTS memiliki nilai strategis
tinggi karena menjadi jalur lalu lintas bagi pengapalan minyak mentah dan
perdagangan dunia. Aspek politik permasalahan LTS menyangkut masalah klaim
teritori. Kekalahan dalam mempertahankan daerahnya akan menimbulkan
masalah domestik, sehingga dipandang perlu oleh negara-negara pihak untuk
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mempertahankannya sesuai dengan penafsiran dan pandangan masing-masing
demi kedaulatan negara. Dari segi hukum internasional, khususnya United Nation
Convention on Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 yang mencakup batas
maritim dan pemberian hak atas kekayaan laut, maka ketiga aspek penting di atas
menjadi sangat realistis Negara-negara pihak untuk pulau Spratly adalah Brunei
Darussalam, Malaysia, Filipina, Vietnam, Taiwan, dan Tiongkok. Taiwan dan
Vietnam juga menuntut kepemilikan akan Paracel yang berada di bawah kontrol
Tiongkok sejak tahun 1974. Semua kebijakan politik, ekonomi, dan militer
claimant states di LTS merupakan hal penting untuk penyelesaian sengketa.
Vietnam dan Taiwan masih tetap ingin mematahkan argumentasi sejarah dari
Tiongkok.
Sementara Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia menggunakan
UNCLOS sebagai pedoman dalam penentuan batas terluar wilayah. Dalam perihal
penyelesaian sengketa, Claimant states ASEAN berusaha membawa sengketa ini
dalam ranah multilateral sekalipun Tiongkok menginginkan penyelesaian melalui
kerjasama bilateral. Penentuan batas secara jelas untuk hak kedaulatan wilayah
masih belum menemukan titik temu. Dalam mempertahankan klaim masingmasing, claimant states ASEAN memandang Tiongkok sangat agresif dan
tindakannya dapat memicu instabilitas kawasan. Namun apabila hak dalam
pemanfaatan segala perihal mengenai nilai strategis LTS dimanfaatkan untuk
kerjasama maka peluang untuk membuat wilayah ini stabil menjadi sangat terbuka
lebar.
Perbedaan fokus pembahasan dengan penelitian penulis terletak pada,
pembahasan yang diteliti, penulis lebih menekankan dari kurang efektifnya DOC
ke COC sehingga harus dikeluarkan lagi statement mengenai ASEAN’s 6-Points
Principles on The South China Sea. Yang merupakan direct political contract
antara ASEAN dan Tiongkok. Terkait dengan stabilitas keamanan di kawasan
Laut Tiongkok Selatan, penelitian ini mengatakan bahwa untuk menjaga stabilitas
kawasan dapat dilakukan dengan memanfaatkan segala nilai strategis yang ada di
kawasan Laut Tiongkok Selatan dengan bekerjasama.
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Penelitian ketiga, yang pembahasannya terkait dengan tema penelitian
penulis adalah artikel penelitian yang dilakukan oleh Fatkurrohman mengenai
Peran Strategis Indonesia dalam Krisis Laut China Selatan, Centre of
Southeast Asia Social Studies, Universitas Gadjah Mada, 2016. Penelitian ini
membahas mengenai potensi besar yang ada di kawasan Laut Tiongkok Selatan,
yang membuat negara-negara yang bersinggungan langsung dengan Laut
Tiongkok Selatan saling mengklaim kawasan tersebut. LTS yang memiliki potensi
besar baik di bidang biota laut, pariwisata, perikanan, minyak, gas alam dan
bahkan navigasi membuat banyak negara berusaha secara kuat untuk
mendapatkan legalitas atas LTS. Dalam konteks ini, ada enam negara yang terdiri
dari empat negara ASEAN dan dua negara di luar ASEAN. Empat negara
ASEAN tersebut adalah Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam.
Sementara dua negara di luar ASEAN adalah Tiongkok dan Taiwan. Keenam
negara ini menyatakan sebagai pemilik sah LTS dengan beragama alasan.
Malaysia mengklaim atas kepemiikan terhadap LTS karena faktor kedekatan
(proximity) dengan LTS, sementara Filipina mengklaim memiliki hak atas LTS
karena faktor penemuan dan pendudukan (discovery and occupation). Selian itu,
Filipina juga mendasarkan kepemilikan atas LTS juga karena faktor kedekatan
wilayah. Vietnam merasa memiliki LTS karena berdasarkan pada fakta sejarah.
Sementara Brunei merasa memiliki LTS karena didasarkan pada landas kontinen
dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Untuk menyelesaikan persoalan LTS,
sebetulnya pihak-pihak terkait sudah membuat kesepakatan dalam kerangka
Declaration on the Conduct of Parties in the South Cina Sea (DOC) pada tahun
2002 di Kamboja. Tujuan dari DOC ini ada tiga yakni to promote confidencebuilding measures, to foster cooperation in maritime affairs and to prepare a
formal and binding code of conduct. Berpijak dari tiga tujuan DOC khususnya
tujuan yang ketiga bahwa tujuan dari DOC salah satunya adalah untuk menyusun
COC yang formal dan mengikat. Maka berangkat dari poin ini bisa dikatakan
diharapkan COC bisa menjadi sebuah dokumen yang bisa memberikan skema
implementasi, monitoring dan sanksi. Proses pembuatan dokumen COC bisa
dikatakan mengalami banyak hambatan. Salah satu hambatan yang pernah
dihadapi adalah terkait dengan penyusunan draft COC yang dikerjakan dilingkup
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negara-negara ASEAN tanpa melibatkan Cina. Sehingga hal ini membuat
Tiongkok tidak nyaman. Dalam konteks penyusunan COC yang jelas akan sangat
mungkin terjadi negosisasi yang alot antar phak-pihak yang bertikai dan akan
memakan waktu yang tidak singkat.
Mekanisme terkait dengan proses COC pernah disampaikan oleh Menteri
Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada tahun 2013. Pada esensinya Wang Yi
meminta bahwa tahapn proses COC harus menggunakan negosiasi dan
penghormatan terhadap negara yang satu dengan yang lain menjadi hal yang
utama. Kemudian pada tahun yang sama, proses dalam tahapan COC dimulai di
Suzhou, Tiongkok. Tahapan proses COC yang jelas akan menguras energi dan
waktu yang tidak singkat karena kompleksitas masalah LCT dan kepentingan
beragam aktor yang bermain dalam LTS. Di tengah proses kesepakatan COC,
Indonesia sebagai negara yang tidak terlibat dalam konflik LTS, setidak-tidaknya
bisa berperan aktif dalam menyelesaikan konflik LTS. Hal ini sejalan dengan
kebijakan luar negeri Indonesia yang “bebas dan aktif”. Makna “bebas” berarti
Indonesia harus bertindak secara independen dalam arena internasional, sementara
“aktif” bermakna kebutuhan Indonesia untuk ikut serta dalam menciptakan
perdamaian dunia. Sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri tersebut,
pemerintah Indonesia menginisiasi tumbuhnya kerjasama yang lebih intens antara
pihak-pihak yang bersengketa. Sebetulnya kerjasama antara negara-negara yang
bertikai pernah dilaksanakan pasca penandatanganan DOC pada tahun 2002.
Misalnya pada rentang 2005-2008, telah terjadi kerjasama dalam penelitian
seismik antara Tiongkok, Vietnam dan Filipina. Tetapi, secara umum kerjasamakerjasama yang pernah digagas bisa dikatakan saat ini banyak yang tidak berjalan.
Untuk itu, Indonesia bisa memfasilitasi sebuah pertemuan yang melibatkan pihakpihak terkait. Dalam konteks kerjasama ini harus ada prinsip-prinsip yang harus
ditaati oleh semua pihak yang bertikai agar kerjasama yang akan datang bisa
berjalan dengan baik. Kerjasama di berbagai bidang tersesbut bisa dilakukan baik
secara bilateral maupun multilateral. Untuk itu, Indonesia diharapkan bisa
mendorong terwujudnya kerjasama tersebut untuk mengurangi ketegangan di LCS
yang saat ini ada kecenderungan mengalami kenaikan secara signifikan.
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Perbedaan fokus pembahasan penelitian ini dengan penelitian penulis ada
pada aktor yang dianalisa, penelitian ini menganalisis lebih kepada posisi strategis
Indonesia didalam pusaran konflik Laut Tiongkok Selatan, dan juga dikarenakan
Indonesia yang mengusulkan dikeluarkannya DOC dan berubah ke COC melalui
Menteri Luar Negeri, Pro Aktif, Marty Natalegawa. Persamaannya dengan
penelitian penulis adalah, penelitian ini sama-sama menjelaskan bagaimana posisi
Tiongkok dalam menjalankan Code of Conduct (COC), hal ini akan membantu
penulis dalam meneliti Implementasi ASEAN’s 6-Points Principles on The South
China Sea dilihat dari sumber strategis di kawasan Laut Tiongkok Selatan,
sehingga beberapa negara anggota ASEAN dan Tiongkok mengklaim beberapa
wilayah di kawasan tersebut.
I.6 Kerangka Pemikiran
I.6.1 Konsep Security Community
Konsep Kerjasama keamanan menurut Amitav Acharya mendefinisikan
Kerjasama keamanan dapat dibentuk jika memenuhi empat syarat, yaitu: (1) tidak
adanya konflik bersenjata atau prospek ke arah konflik antarnegara, (2) tidak
adanya persainganke arah pembangunan militer atau perlombaan senjata yang
melibatkan aktor-aktor regional, (3) adanya institusi formal dan interaksi, (4)
tingginya tingkat integrasi dalam bidang politik ekonomi sebagai suatu prekondisi
yang penting bagi suatu hubungan yang damai (Acharya.2001, hlm. 16).
Dalam kajian ASEAN sebagai sebuah organisasi regional yang
menciptakan Kerjasama keamanan mengharuskan kita berpikir secara rasional
karena ASEAN membentuk kerjasama yang dapat diukur secara formal dan legal
serta perspektif rasional akan membatasi cangkupan investigasi perluasan ASEAN
dalam memungkinkan negara-negara anggotanya dalam menyadari kepentingan
nasionalnya (Acharya, 2001, hlm. 30)
Dalam kaitannya dengan penelitian penulis, konsep ini mendasari apa
yang selama ini dilakukan oleh ASEAN untuk selalu berusaha menjaga stabilitas
keamanan sehingga tidak sampai terjadinya konflik dan menjadi pelindung dari
kepentingan-kepentingan negara anggota ASEAN dalam sebuah kerja sama
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dengan negara yang bukan negara anggota ASEAN. Hal ini yang coba dilakukan
oleh ASEAN di Laut Tingkok Selatan melalui mekanisme DOC ke COC.
I.6.2 Teori Kerja Sama Keamanan
Teori 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 yang lama lebih dari sekedar upaya untuk melakukan tindakan penangkalan
terhadap ancaman pihak lawan. Karena itulan konsep cooperative security
berusaha mengkonstruk pemikiran sebelumnya mengenai security against
adversary or enemy atau upaya menjamin keamanan maka lawan harus dihadapi
dengan perlawanan (menggunakan kekuatan militer) dengan pendekatan baru
yang lebih bersifat security with enemy atau mengelola keamanan kawasan
dengan merangkul pihak musuh atau pesaing melalui dialog keamanan
multilateral. (David Capie and Paul Evans, 2007)
Pendekatan melalui partnership security dialogue with enemy or
adversary diharapkan dapat meningkatkan interdepedensi dalam masalah
pengelolaan keamanan kawasan serta menciptakan confidence and securitybuilding measures (CBMs) dan proses transparansi dalam kekuatan militer.
Konsep cooperative security juga dapat digunakan untuk mengelola masalah
keamanan individu maupun kelompok dalam negara. Karena itulah cooperative
security juga memasukkan unsur diplomasi preventif dalam menyelesaikan
masalah keamanan. Konsep cooperative security juga mengkombinasikan
komponen milite dan non-militer dalam langkah-langkah pengelolaan keamanan
bersama. Karena itulah langkah-langkah dalam pelaksanaan pengelolaan
keamanan kawasan dengan pola cooperative security juga mengembangkan pola
multi track dialogue yang tidak saja melibatkan actor negara namun juga actor
non negara khususnya kelompok akademisi dan komunitas epistemis.
Konsep ini sangat bisa digunakan sebagai dasar acuan penelitian penulis
mengenai Implementasi ASEAN’s 6-Points Principles on The South China Sea
terkait stabilitas keamanan kawaasan di Laut Tiongkok Selatan, karena 6 poin
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prinsip tersebut bisa dikatakan lebih masuk kedalam proses diplomasi yang
dilakukan ASEAN dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan
Laut Tiongkok Selatan.
I.7 Asumsi
1. ASEAN’s 6-Points Principles on The South China Sea tidak akan
merubah perilaku Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.
2. Tidak semua prinsip ASEAN’s 6-Points Principles on The South China
Sea.efektif diterapkan di Laut Tiongkok Selatan.
I.8 Alur Pemikiran

Konflik di Kawasan Laut Tiongkok Selatan periode
2012 - 2016

Terciptanya Kerja Sama Keamanan Regional ASEANTiongkok di dalam ASEAN's 6-Points Principles on The
South China Sea

Implementasi ASEAN's 6-Points Principles on The
South China Sea di Laut Tiongkok Selatan (LTS)

I.9 Metode Penelitian
I.9.1 Jenis penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Permasalahan yang
akan dikaji oleh penulis merupakan fenomena sosial dan dinamis sehingga
dibutuhkan suatu proses penyelidikan penelitian jenis kualitatif. Selain itu tujuan
penulis mengambil jenis penelitian kualitatif adalah untuk memahami stabilitas
keamanan kawasan di Laut Tiongkok Selatan melalui Implementasi dari ASEAN’s
6-Points Principles on The South China Sea terkait stabilitas keamanan kawaasan
di Laut Tiongkok Selatan 2012-2016. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih
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ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai
pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Menurut para
ahli, setidaknya terdapat lima tahapan sebagai patokan dalam penelitian kualitatif,
yaitu sebagai berikut:
a. Mengangkat permasalahan.
Permasalahn yang biasanya diangkat dalam penelitian ini adalah bersifat
unik, khas, memiliki daya tarik tertentu, spesifik, dan terkadang sangat
bersifat

individual

(karena

beberapa

penelitian

kualitatif

yang

dilaksanakan memang bukan untuk kepentingan generalisasi).
b. Memunculkan pertanyaan penelitian.
Pertanyaan merupakan ciri khas dari penelitian kualitatif. Adalah sebagai
spirit yang fungdinya sama penting seperti hipotesis dalam penelitian
kualitatif.
c. Mengumpulkan data yang relevan.
Data dalam penelitian kualitatif pada umumnya berupa kumpulan kata,
kalimat, pernyataan, atau uraian yang mendalam.
d. Melakukan analisis data.
Analisis data merupakan langkah berikutnya setelah data relevan
diperoleh.
e. Menjawab pertanyaan penelitian.
Tahap ini adalah tahap terakhir dalam penelitian kualitatif. Dalam
menjawab pertanyaan, peneliti dapat menggunakan gaya menulis yang
lebih bebas, seperti narasi. Sehingga dalam menjawab pertanyaan
penelitian dapat lebih menarik untuk dibaca.
I.9.2 Teknik Pengumpulan data
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana dalam
menganalisa permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data yang
memberikan informasi dalam penelitian ini. Untuk itu penelitian ini akan
menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk telaah pustaka (library
research), di dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data melalui
wawancara

narasumber

terkait

dan

dokumen-dokumen
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dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk penelusuran berbagai dokumen
tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian, yang menyangkut Implementasi
dari ASEAN’s 6-Points Principles on The South China Sea terkait stabilitas
keamanan kawaasan di Laut Tiongkok Selatan 2012-2016. Dimana, teknik
dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menitik beratkan pada catatancatatan atau arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini melalui analysis
content.
I.9.3 Teknik Analisa Data
Data yang didapat kemudian dikelola untuk selanjutnya dianalisis secara
deskriptif untuk mendukung jawaban dari pertanyaan penelitian, yaitu penelitian
akan memberikan analisa dan penjelasan secara cermat mengenai keadaan dan
gejala yang terjadi, sehingga penelitian ini akan menjelaskan lebih mendalam
mengenai Implementasi dari ASEAN’s 6-Points Principles on The South China
Sea terkait Stabilitas Keamanan kawasan di Laut Tiongkok Selatan.
I.10 Sistematika Penulisan
Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai permasalahan dalam
penelitian ini, penulis membagi penelitian ini ke dalam 4 (empat) bab, yaitu:
BAB I

PENDAHULUAN
Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan dan
rumusan permasalahan, di dalam bab ini juga dibahas mengenai
tujuan, manfaat serta bagian-bagian teknis dari penelitian.

BAB II

ASEAN DAN TIONGKOK DALAM KONFLIK LAUT
TIONGKOK SELATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN
KONFLIK MELALUI ASEAN’S 6-POINTS PRINCIPLES ON
THE SOUTH CHINA SEA
Pada bab ini akan dijelaskan perkembangan situasi konflik di
kawasan Laut Tiongkok Selatan dan upaya ASEAN dalam
menyelesaikan konflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan melalui
ASEAN’s 6-Points Principles on The South China Sea 2012-2016.
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BAB III IMPLEMENTASI ASEAN’s 6-POINTS PRINCIPLES ON THE
SOUTH CHINA SEA DI LAUT TIONGKOK SELATAN.
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Implementasi dari ASEAN’s
6-Points Principles on The South China Sea. Pada sub-bab pertama
akan dijelaskan mengenai pengertian dari 6 prinsip-prinsip yang
dikeluarkan. Selanjutnya pada sub-bab kedua akan dijelaskan
mengenai Implementasi dari ASEAN’s 6-Points Principles on The
South China Sea terkait stabilitas keamanan kawaasan di Laut
Tiongkok Selatan 2012-2016.
BAB IV PENUTUP
Pada bab ini penulis akan memberikan dari keseluruhan pokok
pembahasan. Diharapkan penulisan ini dapat menjawab dan
memenuhi tujuan penelitian.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
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