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ABSTRAK 

 

Sengketa di wilayah perairan Laut Cina Selatan (LCS) seolah tidak 

kunjung padam dan menemui titik temu. Sengketa LCS ini berawal dari 

diakuisisinya hampir keseluruhan perairan LCS oleh Cina (Partai Komunis Cina) 

melalui nine-dash line di tahun 1953. Nine-dash line menandai batas kekuasaan 

teritorial Cina yang berada di bawah kedaulatan nasionalnya. Tersulutnya 

berbagai macam konflik perebutan kekuasaan di perairan tersebut ditengarai oleh 

letaknya yang strategis dan berlimpahnya kekayaan alam yang terdapat di 

dalamnya. Negara-negara yang turut berupaya mempertahankan kekuasaannya di 

LCS yaitu Cina, Taiwan, dan beberapa negara ASEAN yaitu Filipina, Vietnam, 

Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. 

ASEAN sebagai lembaga supranasional di kawasan Asia Tenggara, 

berupaya untuk menyelesaikan sengketa perairan tersebut dengan membentuk 

Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) pada tahun 

2002. DOC merupakan perjanjian internasional yang dibentuk antara Cina dan 

negara-negara anggota ASEAN untuk menciptakan perdamaian di LCS dan 

mengurangi ketegangan di antara pihak-pihak yang bertikai. Namun sejak tahun 

2010 hingga tahun 2014, ketegangan di antara negara-negara anggota perjanjian 

DOC semakin besar dikarenakan Cina yang tidak mematuhi poin-poin perjanjian 

perdamaian dalam DOC. 

Kata kunci: Sengketa, Laut Cina Selatan, ASEAN, Cina, DOC-SCS, 

Ketidakpatuhan 
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ABSTRACT 

 

The disputes in the South China Sea (SCS) as if have never found its end 

and seem hard to be overcome. This South China Sea (SCS) disputes initially 

happened when China took over most of its area to be their national sovereignty 

due to the historical right in 1953 under China Communist Party. They name their 

territorial sovereignty in SCS as nine-dash line. Countries nearby that disputable 

sea, like China, Taiwan, Philippines, Vietnam, Malaysia, and Brunei Darussalam, 

try hard to defend their right since SCS is well known with its strategic area and 

rich natural sources underneath.  

ASEAN as the supranational institution in South East Asia feels obliged to 

overcome this dispute in SCS. In 2002, ASEAN countries and China agreed to 

make an international agreement with its purpose to overcome the disputes and 

reduce the tensions in the SCS. However, from 2010 to 2014, the tension still 

occurred after the signing and adoption of DOC. The reason behind this rising 

tension in SCS because of China disobeyed the provisions written and agreed in 

the DOC.  

Keywords: Disputes, South China Sea, ASEAN, China, DOC-SCS, 

Incompliance  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara geografis, perairan Laut Cina Selatan (LCS) merupakan wilayah 

perairan yang sangat strategis ditinjau dari segi lalu lintas pelayaran. LCS 

merupakan jalur pengiriman barang lintas laut tersibuk ke-2 di dunia.1 Selain 

sebagai jalur lintas perdagangan, LCS juga memiliki potensi sumber daya 

perikanan yang melimpah dan memiliki cadangan minyak dalam jumlah besar. 

Menurut data, cadangan minyak yang terdapat di LCS sebesar 11 milyar barel2 

dan kapasitas produksi mencapai 2,5 juta barel per hari.3 Cadangan minyak yang 

sangat tinggi tersebut tentu saja memperkuat sikap keempat negara ASEAN 

(Malaysia, Brunei, Filipina, dan Thailand) dan Cina untuk menegakkan klaimnya 

di LCS.  

Rangkaian konflik di perairan LCS ini dimulai sejak 17 April 18954 ketika 

berakhirnya perang Sino-Japanese.5 Perang Sino-Japanese ini pada umumnya 

merupakan perang untuk melakukan kontrol di Korea dengan diakhiri 

penandatanganan Perjanjian Shimonoseki.6 Perjanjian ini menyatakan bahwa Cina 

melepas wilayah teritorinya yaitu Formosa (Taiwan) kepada Jepang. Namun 

                                                           
1
 E. Estu Prabowo, “Kebijakan dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus Konflik di Laut 

Cina Selatan)”, 118, (Jurnal Ketahanan Nasional, 2013, Vol XIX, No 3). 
2
 Council on Foreign Relations, China’s Maritime Disputes, diakses 22 Maret 2017, 

https://www.cfr.org/interactives/chinas-maritime-disputes#!/. 
3
 Ibid. 

4
 Council on Foreign Relations, Timeline: China’s Maritime Disputes, op cit. 

5
 Ibid. 

6
 Ibid. 

https://www.cfr.org/interactives/chinas-maritime-disputes#!/
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perjanjian tersebut tidak menyebutkan mengenai Diayu/Senkaku Islands di dekat 

wilayah perairan LCS yaitu Laut Cina Timur yang kemudian diklaim secara 

sepihak oleh Jepang bahwa pulau tersebut adalah miliknya sejak tahun 1895.7 

Cina tidak setuju dengan hal tersebut sehingga paska Perang Dunia II, Cina 

menyatakan bahwa pulau tersebut adalah miliknya berdasarkan pada Delakarasi 

Cairo dan Postdam.8 Dari sinilah konflik dalam kawasan perairan termasuk dalam 

kawasan LCS semakin memanas yang berlanjut pada upaya resolusi konflik 

sengketa perairan oleh PBB. 

Selama tiga dekade upaya negosiasi dilakukan oleh negara-negara anggota 

PBB dalam menyelesaikan sengketa perairan, dan pada akhirnya di 28 Desember 

19829, PBB membentuk United Nations Conference on the Law of the Sea 

(UNCLOS) yang berupaya mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam 

penggunaan perairan sekitar berdasarkan pada zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan 

landas kontinen. Aturan yang terdapat dalam UNCLOS menetapkan bahwa negara 

pantai memiliki hak untuk menetapkan luas wilayah kedaulatan maritimnya tidak 

lebih dari 12 mil laut10 dari wilayah terluar pulau yang terdapat di. negaranya. 

Selain itu, negara pantai memiliki hak untuk melakukan eksplorasi sumber daya 

alam dan kegiatan ekonomi tertentu sejauh 200 mil laut (ZEE)11 dari wilayah 

                                                           
7
 Ibid. 

8
 Ibid. 

9
 Ibid. 

10
 Oceans and the Law of the Sea United Nations, United Nations on the Law of the Sea of 10 

December 1982 Overview and Full Text, diakses 10 Oktober 2017, 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm. 
11

 Ibid. 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
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terluar pulau yang terdapat di negaranya. Selain itu negara pantai juga 

memperoleh hak landas kontinen sejauh 200 mil laut12 dari pantai. 

Dibentuknya UNCLOS ini nampaknya tidak menghentikan Cina untuk 

terus mengeksploitasi perairan Laut Cina Selatan dan menimbulkan permasalahan 

dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara yang bersengketa di wilayah 

perairan LCS. Hal ini terlihat setelah 6 tahun berikutnya dari waktu pembentukan 

UNCLOS, yaitu pada 14 Maret 198813 ketika armada laut Cina menenggelamkan 

tiga kapal Vietnam di sekitaran kepulauan Spratly yang menewaskan 74 pelaut 

Vietnam.14 Kejadian ini terjadi sesaat setelah Beijing mempertegas dan 

menetapkan adanya penjagaan ketat di karang Fiery Cross, kepulauan Spratly, 

setahun sebelumnya yaitu pada Januari 1987.15 Ketegangan yang muncul pada 

kejadian ini kemudian terus terjadi dan berkembang sampai pada akhirnya 

dibentuklah Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC). 

Namun sebelum DOC, ASEAN dan Cina telah membentuk dan 

menandantangani beberapa perjanjian perdamaian di kawasan perairan tersebut 

dengan Vietnam dan Filipina yang ditunjuk ASEAN untuk membentuk suatu kode 

etik regional (regional code of conduct) pada kasus sengketa LCS, yaitu Treaty of 

Amity and Cooperation in Southeast Asia (1976),16 ASEAN Declaration on the 

South China Sea (1992), Joint Statement between the Philippines and the PRC on 

                                                           
12

 Ibid. 
13

 Council on Foreign Relations, op. cit. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
16

 L. Buszynski dan I. Sazlan, Maritime Claims and Energy Cooperation in the South China Sea, 

154, (Contemporary Southeast Asia, Vol 29, No 1). 
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the South China Sea and Other Areas of Cooperation (1995),17 Code and Conduct 

agreed between Vietnam and Philippines (1995),18 ASEAN-China Joint Statement 

(1997),19 Hanoi Plan of Action at the Sixth ASEAN Summit (1998).20 Cina pada 

awalnya menolak adanya upaya pembentukan kode etik regional terhadap kasus 

LCS ini karena melihat bahwa kasus perebutan wilayah perairan ini merupakan 

konflik bilateral antar dua negara yang melakukan klaim terhadap wilayah 

tersebut. Kepentingan Cina pada akhirnya menandatangani perjanjian tersebut 

adalah untuk mencegah lebih jauh keterlibatan Amerika Serikat (AS) ke dalam 

wilayah tersebut sekaligus menghadang adanya latihan militer antar negara-negara 

ASEAN dan AS di wilayah perairan LCS.21 Kemudian di tahun 200222 

dibentuklah DOC yang disepakati kembali oleh 2 pihak yaitu ASEAN dan Cina 

dalam upaya perdamaian di laut setengah tertutup tersebut. 

Ketika upaya resolusi konflik dengan membentuk hukum laut yaitu 

UNCLOS tidak dilaksanakan oleh Cina, pada akhirnya negara-negara anggota 

ASEAN dan Cina pada November 2002 silam di Kamboja menandatangani 

dokumen Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC)23 

setelah berhasil melalui negosiasi panjang yang cukup banyak memakan waktu 

selama bertahun-tahun.  

                                                           
17

 Ibid. 
18

 Ibid. 
19

 Ibid. 
20

 Ibid. 
21

 Ibid 
22

 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, Adopted by Foreign 

Ministers of ASEAN and the People’s Republic of China at the 8
th

 ASEAN Summit in Phnom 

Penh, Cambodia on 4
th

 November 2002. 
23

 Mingjiang Li, “Mengelola Isu Keamanan di Laut Cina Selatan”, diakses 25 April 2016, 

http://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/mengelola-isu-keamanan-di-laut-cina-selatan-dari-doc-

ke-coc/. 

http://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/mengelola-isu-keamanan-di-laut-cina-selatan-dari-doc-ke-coc/
http://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/mengelola-isu-keamanan-di-laut-cina-selatan-dari-doc-ke-coc/
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Isi dalam dokumen DOC terfokus pada suatu bentuk kompromi antar dua 

posisi, yaitu dengan tidak melakukan apapun atau membentuk perjanjian resmi 

yang mengikat secara hukum. Dengan jelas terdapat tiga pokok penting dari 

tujuan DOC yaitu: mempromosikan upaya-upaya saling percaya di antara para 

pihak, melibatkan diri dalam kerjasama maritim, menyediakan dasar diskusi dan 

penyusunan suatu dokumen COC (Code of Conduct) yang formal dengan 

kekuatan hukum yang mengikat.24 Meskipun sampai saat ini sengketa Laut Cina 

Selatan belum menemui titik temu penyelesaian, namun setidaknya dibentuknya 

DOC ini sedikit membantu pengelolaan isu LCS secara damai.  

Harapan terciptanya perdamaian di perairan LCS ini semakin tidak 

terwujud ketika Cina selalu bersikap agresif dan bersikukuh untuk menguasai 

perairan yang tengah menjadi sengketa tersebut, dengan cara tidak patuh terhadap 

aturan-aturan yang ditetapkan dalam dokumen DOC. Sejak April 2010, Cina 

mengeluarkan regulasi tentang operasi armada laut guna memperkuat hak 

pencarian ikan di LCS.25 Kemudian pada 1 Juni 201126 Filipina memanggil utusan 

Cina atas tindakan yang dilakukannya yaitu lima kapal Cina yang dilihat 

melakukan serangan-serangan di lepas pantai pulau Palawan setahun 

sebelumnya.27 Insiden ini berawal ketika kapal pengintai Cina memaksa kapal 

Filipina untuk melakukan survei di Bank Reed untuk meninggalkan daerah itu.28 

Hal ini dengan jelas melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan kedua belah 

                                                           
24

 Ibid. 
25

 Setyasih Harini, “Kepentingan Nasional Cina dalam Konflik Laut Cina Selatan” diakses 24 

Maret 2016, http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/viewFile/214/179. 
26

 Council on Foreign Relations, op. cit. 
27

 Ibid. 
28

 Ibid. 

http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/viewFile/214/179
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pihak di dalam dokumen DOC poin ke-529 yang menyatakan bahwa kedua pihak 

harus menahan diri dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya 

mengancam perdamaian.30  

Insiden selanjutnya terjadi pada Mei-Juni 201131 ketika Cina memotong 

kabel kapal minyak dan gas yang dioperasikan oleh perusahaan energi milik 

Vietnam, PetroVietnam. Namun di tahun yang sama pada bulan Oktober 

hubungan kedua negara ini mereda ketika sekretaris partai umum Vietnam 

mengunjungi Beijing yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bilateral antar 

dua negara terutama di dalam menangani sengketa maritim terkait LCS.32 

Kemudian di bulan Juni 2011, Cina didapati sedang menurunkan beberapa 

material bangunan di salah satu pulau di Kepulauan Spratly. Aktivitas tersebut 

dilakukan oleh Cina dengan diawasi oleh otoritas Cina, yaitu Kapal Pengawas 

Maritim Cina dan Kapal Tentara Pembebasan Rakyat.33 

Insiden kemudian kembali terjadi pada Maret 2012 ketika itu Cina 

memenjarakan kurang lebih 21 nelayan Vietnam yang sedang melakukan 

pencarian ikan ke Kepulauan Paracel dengan alasan terjadinya badai di 

wilayahnya. Tidak hanya memenjarakan nelayan-nelayan Vietnam, Cina juga 

                                                           
29

 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, Adopted by Foreign 

Ministers of ASEAN and the People’s Republic of China at the 8
th

 ASEAN Summit in Phnom 

Penh, Cambodia on 4
th

 November 2002. 
30

 Ibid. 
31

 Council on Foreign Relations, Timeline: China’s Maritime Disputes, op. cit. 
32

 Ibid. 
33

 Deutsche Welle (DW), South China Sea Timeline, diakses 19 Januari 2018, 

http://www.dw.com/en/south-china-sea-timeline/a-16732585.  

http://www.dw.com/en/south-china-sea-timeline/a-16732585
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meminta uang tebusan sebesar 11.000 dolar AS kepada pemerintah Vietnam 

sebagai ganti rugi.34 

Insiden berikutnya terjadi di tahun yang sama yaitu November 2012, 

ketika itu kejadian kembali lagi terjadi ketika Cina memotong kabel survei 

seismik kapal eksplorasi minyak Vietnamh, Binh Minh 02 yang sedang berlayar 

di antara Provinsi Hainan dan dataran Vietnam.35 Dua tahun berikutnya yaitu tepat 

di bulan April 2014, foto-foto satelit menangkap aktivitas Cina saat itu yang 

melakukan pengerukan tanah di Mischief Reef (bagian timur Kepulauan Spratly) 

untuk dibuat menjadi sebuah pulau.36 

Insiden besar selanjutnya yang terjadi di sekitar perairan LCS yaitu pada 

Mei 2014 lalu,37 ketika Cina menyeret sebuah alat pembor minyak ke perairan 

ZEE Vietnam sehingga memunculkan insiden internasional. Tidak hanya itu, 

insiden tersebut berlanjut ke dalam masalah internal di Vietnam yang 

menyebabkan dua warga Cina tewas serta rusaknya beberapa pabrik Cina di 

Vietnam oleh karena adanya protes anti Cina yang meletus sesaat setelah Cina 

melakukan aksi tersebut ke area perairan ZEE Vietnam.38   

Setelah itu yang terakhir, Taiwan mendapati aktivitas Cina yang berupaya 

melakukan okupasi kepulauan di wilayah peraiaran LCS. Saat itu didapati bahwa 

Laksamana Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina, Wu Shengli, 

                                                           
34

 Deutsche Welle (DW), South China Sea Timeline, op. cit. 
35

 Ibid. 
36

 Ibid. 
37

 The Sidney Morning Herald, South China Sea Disputes: The Biggest Incidents, diakses 19 

Januari 2018, http://www.smh.com.au/world/south-china-sea-disputes-the-biggest-incidents-

20150604-ghh9jp.html 
38

 Ibid. 

http://www.smh.com.au/world/south-china-sea-disputes-the-biggest-incidents-20150604-ghh9jp.html
http://www.smh.com.au/world/south-china-sea-disputes-the-biggest-incidents-20150604-ghh9jp.html
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sedang mengunjungi lima pulau di Kepulauan Spratly yang ditempati oleh Cina 

untuk mengamati proyek reklamasi yang sedang dilakukannya.39 

Beberapa insiden besar dalam konflik Laut Cina Selatan tersebut 

menunjukkan adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina dan mencoreng 

kesepakatan yang dibuat antara Cina dengan negara-negara ASEAN yang terlibat 

dalam persengketaan pada tahun 200240 yang dituangkan dalam DOC. Seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya di atas bahwa sesungguhnya DOC ini dibentuk 

untuk memecahkan konflik tumpang tindih terhadap kawasan Laut Cina Selatan 

melalui jalan damai.41 Ketika kemudian Cina melakukan berbagai aktivitas 

ketidakpatuhannya terhadap DOC tersebut, tujuan awal DOC untuk menciptakan 

perdamaian menjadi tidak dapat terwujud. 

Melihat hal ini ASEAN sebagai lembaga regional tidak tinggal diam. 

Seiring berjalannya waktu, isu sengketa LCS ini resmi masuk dalam agenda tetap 

ASEAN. Dalam pertemuan rutin ASEAN seperti KTT ASEAN, ASEAN 

Ministerial Meeting, ASEAN Post Ministerial Meeting, ASEAN Defense Minister 

Meeting, ASEAN Regional Forum, dan ASEAN Summit, agenda LCS selalu 

menjadi bahan pembahasan dan berupaya menemukan titik terang dalam kasus 

ini.42 Namun upaya menemukan titik terang tersebut nampak tidak terwujud 

hingga saat ini. Hal tersebut dibuktikan dengan Cina yang selalu melakukan 

aksinya yang sebagian besar tidak patuh terhadap poin ke-5 dalam DOC, yang 

                                                           
39

 Financial Times, Timeline: South China Sea Disputes, diakses 19 Januari 2018, 

https://www.ft.com/content/aa32a224-480e-11e6-8d68-72e9211e86ab. 
40

 Setyasih Harini, Kepentingan Nasional Cina dalam Konflik Laut Cina Selatan, op. cit. 
41

 Ibid. 
42

 E. Estu Prabowo, Kebijakan dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus Konflik di Laut 

Cina Selatan), op. cit., 122. 

https://www.ft.com/content/aa32a224-480e-11e6-8d68-72e9211e86ab
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menyatakan bahwa negara-negara anggota perjanjian harus menahan diri dari 

tindakan-tindakan yang dapat menyulut pertikaian agar terciptanya perdamaian 

dan stabilitas di perairan LCS.43 

Aksi-aksi provokatif yang dilakukan oleh Cina atas ketidakpatuhannya 

terhadap sebagian besar poin ke-5 yaitu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

pada rentang tahun 2010 hingga 2014 dengan melakukan penyebaran kapal 

nelayan dan kapal perang ke area LCS yang semakin memunculkan ketegangan 

diplomatis antar negara-negara yang bersengketa. Cina selalu bersikap agresif dan 

mengganggu kestabilan negara-negara di Asia Tenggara yang bersengketa 

terhadap Laut Cina Selatan dan pastinya hal ini turut pula mengganggu kestabilan 

kawasan. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil periode waktu mulai tahun 2010 

hingga 2014 karena merupakan puncak aksi-aksi ketidakpatuhan yang dilakukan 

ole Cina terhadap DOC yang menimbulkan reaksi dari negara-negara kawasan 

Asia Tenggara yang turut mempersengketakan kepemilikan LCS. Seperti yang 

telah disebutkan di atas, berbagai aksi tindak ketidakpatuhan yang dilakukan oleh 

Cina ini terhadap DOC terutama pada poin ke-5,44 yang menyatakan bahwa 

negara anggota ASEAN (terutama yang terlibat dalam sengketa konflik LCS) dan 

Cina harus berupaya menahan diri dalam melakukan kegiatan-kegiatannya yang 

yang dapat meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian serta 

                                                           
43

 Poin ke-5 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, Adopted by 

Foreign Ministers of ASEAN and the People’s Republic of China at the 8
th

 ASEAN Summit in 

Phnom Penh, Cambodia on 4
th

 November 2002. 
44

Ibid. 
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stabilitas kawasan Asia Tenggara.45 Hingga saat ini, upaya perdamaian tidak 

kunjung menemui titik temu dan perjanjian perdamaian terakhir yang dibentuk 

terkait LCS ini berhenti pada dokumen DOC. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Mengapa Cina tidak patuh terhadap aturan yang tercantum dalam Declaration 

on the Conduct of Parties in South China Sea (DOC)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

 Untuk sumbangan karya ilmiah dalam studi keamanan kawasan 

Asia Tenggara, 

 Untuk memperoleh data dan keterangan mengenai analisis 

ketidakpatuhan Cina dalam DOC terhadap stabilitas keamanan 

kawasan Asia Tenggara di sengketa Laut Cina Selatan, 

 Mengetahui adanya pengaruh ketidakpatuhan Cina pada DOC 

terhadap stabilitas keamanan Asia Tenggara pada periode waktu 

2010-2014. 

1.4 Manfaat Penilitian 

a. Manfaat Teoritis 

                                                           
45

Ibid. 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan penulis 

khususnya dalam ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu politik. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi penulis mengenai 

analisis ketidakpatuhan Cina pada Declaration on the Conduct of 

Parties in South China Sea terhadap stabilitas keamanan kawasan Asia 

Tenggara tahun 2012-2014 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Studi Terdahulu 

Studi terdahulu penulis ambil dari Jurnal Ketahanan Nasional milik E. 

Estu Prabowo yang berjudul Kebijakan dan Strategi Pertahanan Indonesia dalam 

Studi Kasus Laut Cina Selatan (LCS) yang memiliki kesamaan isu penulis yaitu 

tentang sengketa LCS. Sengketa Laut Cina Selatan ini diperebutkan oleh empat 

negara ASEAN (Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam), Taiwan, dan Cina. 

Dari keenam negara tersebut, mereka memiliki hak untuk mempertahankan dan 

mengklaim apa yang seharusnya sudah menjadi wilayah teritori mereka 

berdasarkan pada hukum UNCLOS 1982.46 Hal ini mengingat mereka keinginan 

mereka untuk dapat mempertahankan kedaulatan wilayah maritim negaranya serta 

upaya melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam yang terdapat di LCS. 

 Di dalam era globalisasi, 90%47 perdagangan dunia dilakukan lewat laut, 

sehingga Laut Cina Selatan memiliki nilai strategis bagi negara-negara yang 

berkepentingan untuk bisa memperebutkan wilayah territorial tersebut. Selain 

keuntungan dari aspek ekonomi, Laut Cina Selatan juga memiliki nilai strategis 

dari aspek politik dan keamanan. Dalam isu keamanan, ajang persengketaan ini 

dijadikan pula oleh AS dan Cina untuk saling bertarung atas nama kepentingan 

politik dan keamanan. AS mengedapankan isu kebebasan bernavigasi (freedom of 

navigation) di Laut Cina Selatan, termasuk kebebasan proyeksi kawasan 

                                                           
46

 E. Estu Prabowo, “Kebijakan dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus Konflik di Laut 

Cina Selatan)”, 119, (Jurnal Ketahanan Nasional, 2013, Vol XIX, No 3). 
47

 Ibid., 120. 
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Samudera Hindia dan Pasifik melalui kapal perangnya di wilayah perairan 

tersebut.48 Hal ini yang menyebabkan kasus Laut Cina Selatan semakin tidak 

menemui titik temu dan justru semakin bermasalah dengan negara-negara yang 

tidak terlibat sengketa oleh karena ingin mempertahankan kepentingan politiknya. 

 Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang tidak terlalu terlibat 

dalam persengketaan ini berusahan membantu menyelesaikan permasalahan ini 

sejak awal tahun 1990-an49 melalui kebijakan luar negeri dan pertahanan 

miliknya. Hal ini dikarenakan ketegangan yang terjadi antara negara-negara 

ASEAN dan Cina dalam kasus Laut Cina Selatan menyebabkan terganggunya 

stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Indonesia sempat melakukan 

workshop tentang Managing Potential Conflicts in South China Sea yang 

bertujuan untuk mencegah konflik Laut Cina Selatan lewat promosi kerjasama 

antar negara-negara pengklaim untuk menciptakan Confidence Building Measures 

(CBM).50  

Selain itu, Indonesia juga berhasil mengajak seluruh negara-negara yang 

bersengketa di Laut Cina Selatan untuk menandatangani Declaration of Conduct 

(DOC) of Parties in the South China Sea pada tahun 2002.51 Upaya Indonesia 

untuk membantu mengurangi konflik di Laut Cina Selatan ini dilakukan demi 

perwujudan kepentingan nasionalnya dalam hal pembangunan Indonesia. Salah 

                                                           
48

 Ibid. 
49

 Ibid., 122. 
50

 Ibid. 
51

 Ibid. 
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satu prasyarat terwujudnya pembangunan tersebut adalah dengan tidak berada 

pada kawasan konflik atau yang kawasan yang tidak stabil. 

 Studi terdahulu selanjutnya penulis ambil tesis milik Alexandru Nartea 

yang berjudul “Compliance with International Human Right and Refugee Right 

Principles,52 mengenai analisa kepatuhan terhadap hak asasi manusia (HAM) 

secara internasional dengan mengambil studi kasus tentang Myanmar dan 

pengungsi dari negaranya tersebut di Thailand. Hampir lebih dari setengah abad, 

masyarakat Myanmar berada dalam kekuasaan pemerintahan yang otoriter dan 

banyak menimbulkan perang saudara di domestiknya tersebut. Situasi negaranya 

yang tidak stabil dan tidak kondusif akibat rezim yang memimpin tersebut 

menyebabkan munculnya banyak kekerasan dan pelanggaran HAM di Myanmar.53  

Tidak hanya kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi, sistem 

pemerintahan otoriter dengan otoritas tertingginya yaitu militer menyebabkan 

Myanmar ini mengalami kesulitan di bidang ekonomi. Kesulitan yang 

diperolehnya tersebut menyebabkan sekitar kurang lebih 2 juta54 orang masyarakat 

Myanmar menuju ke Thailand untuk mengungsi dan memperoleh penghidupan 

yang lebih layak.55 Lebih lanjut, dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan 

oleh salah satu NGO yang berfokus pada proteksi dan bantuan terhadap 

pengungsi, terlihat bahwa terdapat lima alasan penting warga Myanmar tersebut 

keluar dari Myanmar, yaitu: 1. Adanya relokasi paksa dan penyitaan tanah yang 

                                                           
52

 Alexandru Nartea, “Compliance with International Human Right and Refugee Right Principles. 

The Case of Myanmar and Its Refugees in Thailand”, diakses 24 April 2016, http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:19279/FULLTEXT01.pdf. 
53

 Ibid. 
54

 Ibid. 
55

 Ibid. 



16 
 
 

 

dilakukan oleh pemerintah; 2. Adanya kerja paksa di Myanmar; 3. Adanya perang 

dan penindasan politik oleh kaum elit; 4. Adanya sistem pajak yang mencekik 

rakyat dan banyak dari masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya; 5. 

Kebijakan ekonomi Myanmar yang tidak memberi manfaat pertumbuhan terhadap 

ekonomi negaranya.56 

 Di dalam melakukan analisis terkait studi kasus pengungsi Myanmar di 

Thailand ini, penulis tersebut menggunakan compliance based theory of 

International Law milik Andrew T. Guzman. Guzman mengatakan bahwa kunci 

dasar dari suatu negara patuh atau tidak patuh terhadap suatu perjanjian 

internasional tergantung pada rasionalitas dan kepentingan nasional negara 

tersebut. Ketika cost yang harus dibayar dengan melanggar terlampau besar, maka 

negara akan patuh terhadap perjanjian internasional tersebut, namun sebaliknya 

ketika benefit yang didapat dengan melanggar besar, maka negara menjadi tidak 

patuh terhadap perjanjian tersebut.57  

Di dalam analisis kebijakan Myanmar, dikatakan bahwa tiap kebijakan 

negaranya berpangku pada kesatuan nasional, kedaulatan, dan lebih berfokus pada 

urusan dalam negeri. Otoritas tertinggi dalam Myanmar yaitu militer berupaya 

membentuk keseimbangan antara konsep HAM dengan inti dari kebijakan-

kebijakannya tersebut. Myanmar kemudian melihat dan memiliki persepsi bahwa 

biaya yang harus ditanggung untuk patuh terhadap prinsip-prinsip HAM secara 

internasional dalam UNHCHR (United Nations High Commisioner for Human 

                                                           
56

 Ibid., 36-37. 
57

 Andrew T. Guzman, A Compliance Based Theory of International Law, 1860, (California Law 

Review, 2002, Vol 90, Issue 6). 
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Rights) dinilai terlalu tinggi untuk dapat diterapkan di negaranya, maksudnya, 

sanksi yang diperoleh ketika melanggar terlalu besar. Oleh sebab itu, Myanmar 

tidak terlibat dengan perjanjian-perjanjian penting tentang HAM lainnya.58  

 Studi terdahulu berikutnya yang penulis ambil adalah jurnal milik 

Mingjiang Li yang berjudul “The South China Sea Disputes: Cooperative or 

Conflict?”59 mengenai sengketa LCS yang tak kunjung selesai mengingat banyak 

negara yang berupaya merebut kekuasaannya di wilayah perairan tersebut. LCS 

memiliki kekayaan alam yang hampir sama kayanya dan potensinya dengan 

kawasan Timur Tengah, kaya akan minyak dan gas-gas alam lainnya. Wilayah 

perairan ini berusaha diperebutkan oleh negara-negara di kawasan tersebut seperti 

Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan negara macan Asia Timur 

seperti Cina dan Taiwan. Oleh karena diperebutkan oleh banyak negara ini, maka 

ketegangan di kawasan ini semakin lama semakin meningkat karena berlomba-

lombanya negara-negara yang bersengketa tersebut untuk meningkatkan 

ketahanan militer negaranya dan berperang memperebutkan wilayah perairan 

tersebut.60 

 Dijelaskan lebih lanjut oleh Li, bahwa sejak akhir tahun 1990an sampai 

dengan 2008,61 terdapat upaya-upaya penciptaan kestabilan kawasan dan 

perdamaian di perairan LCS ini. Yang pertama yaitu sejak akhir Perang Dingin, 

para pemimpin negara yang saling bersengketa ini mulai menyadari pentingnya 

                                                           
58

 Alexandru Nartea, op. cit., 48-49 
59

 Mingjiang Li, The South China Sea Dispute: Cooperation or Conflict?, 1, (Defense 

Management, 2013, Volume 2, Issue 2). 
60

 Ibid. 
61

 Ibid. 
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untuk menciptakan perdamaian di kawasan perairan tersebut karena akan 

berimbas baik dengan perekonomian domestik masing-masing negaranya. 

Selanjutnya yang kedua adalah kemunculan dan berkembangnya peran institusi 

regional di Asia Timur pada pertengahan tahun 1990an dapat meringankan 

sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan.62  

Berikutnya yang ketiga, Cina sebagai negara yang melakukan klaim 

terbesar terhadap kawasan perairan LCS sejak akhir 1990an sampai sekitar tahun 

200863 mendemonstrasikan kebijakan-kebijakan keamanan yang di wilayah 

perairan tersebut. Kebijakan keamanan tersebut dimaksudkan agar dapat 

menyeimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang saling bertentangan dari para negara 

yang bersengketa di wilayah perairan ini. Namun di sisi lainnya, Cina juga 

berupaya meningkatkan kepentingannya di dalam wilayah perairan tersebut dan 

dengan terus mempertahankan klaimnya terhadap wilayah tersebut, Cina merasa 

optimis dapat menguasainya mengingat para pemimpin Cina paham betul nilai-

nilai dari ASEAN yang kemudian mereka gunakan untuk menyusun strategi 

diplomasi dan kepentingan ekonominya.64  

Sampai pada akhirnya Cina dan negara-negara ASEAN menandatangani 

dokumen DOC yang dilihat oleh banyak pengamat bahwa kekuatan mengikat 

dokumen ini lemah. Namun setidaknya keberadaan DOC ini memberikan 

kewajiban moral terhadap seluruh pihak yang bersengketa. Dalam waktu dekat, 

upaya-upaya perdamaian yang berusaha diciptakan oleh pihak-pihak yang 

                                                           
62
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63
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bersengketa seperti pembentukan DOC yang akan dilanjutkan dengan COC ini 

akan menemukan titik terangnya. Ketika terjadi pertengkaran secara terus 

menerus, maka negara akan melihat bahwa hal tersebut hanya merugikan negara 

karena pertengkaran dengan usaha pertahanan berpengaruh terhadap kondisi 

perekonomiannya. Negara pada akhirnya menyadari bahwa konflik 

berkepanjangan ini tidak melayani kepentingan siapapun.65 

Studi terdahulu yang penulis kaji selanjutnya yaitu dalam sebuah tesis 

milik Danika Grandkoski yang berjudul “Defiance and Compliance: Australia 

and the United Nations Convention Relating to the Status of Refugees”66 mengenai 

analisis kepatuhan Australia terhadap konvensi PBB terkait status para pengungsi 

di negaranya. Semakin maraknya perpindahan suatu kelompok dalam suatu 

negara ke negara lainnya saat ini disebabkan oleh terancamnya keamanan insani 

(human security). Hal tersebut yang kemudian diartikan oleh United Nations 

Convention Relating to the Status of Refugees (Refugee Convention) bahwa 

pengungsi adalah mereka yang terancam keamanannya di negara asalnya dan 

dengan terpaksa berpindah ke negara lain untuk memperoleh keamanan dan 

penghidupan yang lebih layak.67 Tidak hanya di Thailand saja yang memperoleh 

beban pengungsi yang banyak di Myanmar, Australia pun tiap tahunnya 

menampung banyak pengungsi dari berbagai negara yang notabene sedang tidak 

stabil. 
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 Ibid., 2. 
66

 Danika Grandkoski, Defiance and Compliance: Australia and the United Nations Convention 

Relating to the Status of Refugees, diakses 24 April 2017, 
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Dijelaskan pula lebih lanjut oleh Grandkoski mengenai apa yang dikatakan 

oleh teori kepatuhan milik Guzman tentang sikap Australia di dalam menanggapi 

banyaknya pengungsi di negaranya dan salah satunya dikaji di teori reputasi. 

Terdapat salah satu kejadian di tahun 196068 yang cukup menodai reputasi 

Australia saat itu yaitu pada saat Pauline Hanson tidak menunjukkan sikap 

toleransi terhadap perbedaan dengan bersikap rasis dan memberikan pidato-pidato 

kebencian. Kemudian di rezim berikutnya yaitu di jaman Howard, Australia mulai 

menyadari pentingnya memiliki reputasi yang baik di mata dunia karena juga 

dapat melancarkan hubungan kerjasama perdagangannya denga negara-negara di 

Asia. Selain itu, Australia berupaya untuk patuh terhadap kesepakatan 

internasional dalam hal HAM dan pengungsi terlihat atas kesadaran negaranya 

untuk penting memiliki reputasi yang baik mengingat Australia juga memiliki 

rekor sebagai negara penegak HAM terkuat.69  

2.2 Kajian Teoritis 

Compliance-Based Theory 

 Untuk menjelaskan mengenai rumusan masalah dalam kasus ini, penulis 

menggunakan teori Compliance dari Andrew T. Guzman. Di dalam bukunya yang 

berjudul A Compliance-Based Theory of International Law, Guzman 

menggambarkan mengenai teori hubungan internasional untuk mengembangkan 

teori Compliance yang lebih baik lagi dalam menjelaskan suatu hukum 

internasional. Tidak seperti teori-teori tradisional pada hukum internasional 
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lainnya, teori yang dikembangkan oleh Guzman ini menggunakan model rasional 

dan kepentingan nasional suatu negara. Selain itu, teori ini tidak hanya 

menjelaskan mengapa negara patuh hukum, namun juga secara luas menjelaskan 

mengenai mengapa dan kapan suatu negara melanggar hukum internasional. 70 

 Dalam pendekatan model rasional tersebut, suatu negara patuh terhadap 

hukum internasional bukan atas dasar hukum itu sendiri, melainkan patuh atas 

dasar kepentingan negara masing-masing yang terakomodir dari adanya hukum 

tersebut. Oleh karena itu, suatu negara akan patuh terhadap hukum internasional 

hanya pada beberapa kasus saja, namun mengesampingkan dan gagal dalam 

mematuhi aturan legal yang menyangkut negara anggota lainnya. Negara akan 

patuh terhadap hukum ketika kepentingan dari negara tersebut bertemu dengan 

tujuan dari adanya hukum internasional tersebut.71  

Di dalam pendekatan rasional ini, dijelaskan mengenai tiga alasan suatu 

negara patuh terhadap hukum internasional berdasar pada kepentingannya, yaitu 

ketika suatu perjanjian dalam hukum internasional tersebut sesuai dengan 

kepentingan negara tersebut, ketika negara-negara anggota perjanjian melakukan 

pembalasan terhadap ketidakpatuhan yang dilakukan oleh negara yang berupaya 

melanggar perjanjian, dan ketika suatu negara berupaya untuk mempertahankan 

reputasi baiknya di dunia internasional dengan patuh terhadap perjanjian.72 Negara 

tidak akan patuh jika kepentingannya tidak terakomodir dalam perjanjian tersebut.  
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 Secara ringkas tulisan Guzman mengenai teori Compliance dijelaskan 

seperti berikut, yang pertama, teori ini menjelaskan bahwa pemahaman mengenai 

customary international law (CIL) atau yang dikenal dengan hukum kebiasaan 

internasional kurang memadai. Definisi mengenai CIL ini menuai banyak sekali 

kritik di sisi ketika ia tidak mampu menjelaskan konektivitas antara compliance 

dengan hukum internasional.  

Selanjutnya yang kedua adalah, Guzman berusaha untuk menjelaskan 

ulang mengenai suatu hukum internasional dilihat dari perspektif compliance. 

Perspektif ini melihat bahwa kategorisasi dari hukum internasional tidak hanya 

terbatas pada CIL dan perjanjian, namun juga termasuk persetujuan-persetujuan 

seperti kesepakatan menteri, memoranda of understanding (MOU), dan lain 

sebagainya.73 

 Selanjutnya yang ketiga, tulisan Guzman ini mendemonstrasikan pula 

bahwa hukum internasional mempengaruhi hasil di situasi dengan banyak 

kejadian ataupun interaksi berulang di dalamnya. Kejadian-kejadian yang sifatnya 

tradisional seperti hukum perang, netralitas, dan arms control kurang relevan 

dalam hukum internasional atau dengan kata lain hukum internasional menjadi 

kurang efisien dalam mengatur anggota di dalamnya jika didapati isu-isu high 

politic tersebut.74 Hukum internasional kemudian akan memberikan dampak yang 

lebih besar ketika areanya berfokus pada hal-hal seperti ekonomi, lingkungan, dan 

isu tenaga kerja. Oleh karena itu, hukum internasional dapat berperan dalam 
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mendorong terjadinya kerjasama, namun kerjasama tersebut dapat terjadi apabila 

kewajiban yang ditawarkan terstuktur untuk dapat mengurangi campur tangan 

kepentinga negara anggota di dam suatu keputusan yang dibuat, baik patuh 

(comply) ataupun melanggar (non comply). Kemudian yang terakhir, Guzman 

menjelaskan bahwa sanksi terhadap ketidakpatuhan terhadap hukum internasional 

secara umum tidaklah bekerja optimal. Sanksi yang diberikan kemudian hanya 

terbatas pada sebuah sanksi ekonomi ataupun kehilangan reputasi yang masih 

terlalu lemah untuk dapat mengoptimalkan tingkat kepatuhan suatu negara dalam 

hukum internasional.75 

 Kategori hukum internasional dalam teori milik Guzman tidak hanya 

mengenai hukum internasional yang tergolong hard law, tetapi termasuk soft law 

seperti perjanjian internasional, kesepakatan menteri, ataupun deklarasi.76 

Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) ini 

merupakan suatu bentuk perjanjian internasional yang terhitung soft law, hal ini 

dikarenakan perjanjian internasional dalam bentuk deklarasi ini sifatnya 

normatif77 dan kurang mengikat secara hukum (less legally binding).78 

 Seperti pada penjelasan sebelumnya, model teori compliance yang 

ditawarkan oleh Guzman ini berpaku pada rasionalitas dan kepentingan nasional 

suatu negara. Hal ini dapat dijelaskan bahwa rasionalitas suatu negara berarti pula 
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bahwa negara dapat memprediksi mengenai kapan suatu negara tersebut memilih 

untuk tidak patuh terhadap kewajiban-kewajiban dalam hukum internasional.79 

Keputusan suatu negara untuk menghormati kesepakatan yang telah dibuat dalam 

suatu hukum internasional bergantung pada cost dan benefit (biaya dan manfaat) 

yang diterima negara tersebut. Jika manfaat yang diterima dari melanggar 

kesepakatan lebih besar daripada biaya yang harus dibayar jika melanggar, maka 

negara tersebut sudah jelas akan tidak patuh terhadap kesepakatan yang telah 

dibuat.80  

Hal tersebut ingin menunjukkan bahwa suatu hukum internasional akan 

berhasil jika kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antar negara anggota di 

dalamnya menghasilkan suatu kebijakan-kebijakan yang strategis dan yang 

memberikan manfaat lebih pada setiap anggotanya. Namun terkadang kesepakatan 

yang dibentuk pada akhirnya membuat biaya (cost) yang harus dibayar ketika 

melanggar justru lebih besar daripada manfaat yang didapat meskipun 

kesepakatan telah dibuat seefektif mungkin dan strategis.81 Hal ini kemudian 

dijelaskan lebih lanjut oleh Guzman bahwa suatu negara akan patuh terhadap 

hukum internasional ketika negara tersebut memperhatikan sanksi reputasi 

(reputational sanction) dan sanksi langsung (direct sanction). Dua bentuk sanksi 

ini kemudian yang akan menjadi biaya (cost) yang harus dibayar ketika negara 

tidak patuh terhadap hukum atau perjanjian internasional tersebut. 
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2.2.1 Reputational Sanctions 

Suatu negara patuh terhadap suatu perjanjian internasional salah satunya 

dengan alasan ingin mempertahankan reputasi baik negaranya tersebut. 

Melalui pendekatan ini dijelaskan bahwa reputasi didefinisikan sebagai 

kepercayaan suatu negara terhadap tindakannya di masa depan berdasar apa 

yang telah dilakukannya di masa lalu.82 Dalam hal ini, negara berupaya untuk 

berhati-hati dalam bertindak dan membuat keputusan terutama ketika 

keputusan atau tindakan yang dilakukannya tersebut berada di bawah 

perjanjian internasional yang telah disepakati bersama. Ketika negara tersebut 

melakukan tindak ketidakpatuhan terhadap hukum internasional dan 

merugikan negara-negara lainnya, maka akan mempengaruhi reputasi yang 

diperoleh negara tersebut.83 Ketika dunia internasional menilai bahwa suatu 

negara tersebut memiliki reputasi yang buruk, maka kemungkinan untuk 

kerjasama dengan negara-negara lain menjadi semakin kecil karena 

ketidakpercayaannya bahwa bukan tidak mungkin negara tersebut juga akan 

melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama.   

Alasan mengapa kemudian negara melanggar suatu perjanjian 

internasional yang telah dibentuk salah satunya adalah perjanjian dalam 

bentuk hukum internasional tersebut sifatnya tidak mengikat.84 Guzman di 

dalam tulisannya membenarkan pendapat tersebut dan mengatakan bahwa 

sanksi reputasi itu penting mengingat lemahnya peran sanksi langsung yang 
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diberikan kepada negara pelanggar hukum internasional.85 Selain itu dengan 

adanya sanksi terhadap reputasi, maka suatu kerjasama dari perjanjian 

internasional yang dibentuk bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan 

meskipun tidak ada sanksi yang diberikan secara langsung bagi yang 

melanggar.86  

Dengan kata lain, keberadaan sanksi reputasi dapat membentuk suatu 

kerjasama internasional antar negara anggota yang saling kooperatif. Namun 

perlu diingat, Guzman menambahkan bahwa tidak selamanya keberadaan 

sanksi reputasi mampu membuat suatu negara patuh terhadap perjanjian yang 

telah disepakati, ketika suatu negara melihat kepentingannya lebih 

terakomodir ketika tidak patuh, maka negara sudah pasti akan tidak patuh 

terhadap aturan yang terdapat dalam perjanjian tersebut.87 Patuh tidaknya 

suatu negara terhadap perjanjian internasional tergantung dari manfaat dan 

kerugian (cost and benefit) yang diperoleh suatu negara ketika bertindak di 

bawah perjanjian internasional tersebut. 

Dampak reputasi akibat ketidakpatuhan yang diterima tiap negara berbeda 

tergantung dari sifat ketidakpatuhannya tersebut. Contohnya adalah suatu 

aktivitas ketidakpatuhan yang dibuat oleh suatu negara dengan kewajiban 

yang terdapat dalam hukum internasional di dalamnya tidak terlalu besar. 

Maka ketidakpatuhan yang terjadi kemudian tidak akan mengubah image atau 

reputasi apapun dari suatu negara yang melanggar tersebut. Namun 

sebaliknya, ketika aktivitas ketidakpatuhan yang dilakukan tersebut sangat 
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besar dan serius seperti kegiatan mendukung aksi terorisme melawan negara 

lain, maka sudah sangat jelas berdampak pada reputasi yang buruk bagi negara 

pelaku tersebut.88  

Sanksi reputasi yang didapat ketika suatu negara melanggar kesepakatan 

internasional dan kekuatan besar kecilnya sanksi reputasi yang diperoleh 

tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Guzman ke dalam enam variabel. 

Variabel tersebut adalah severity of violation, reasons of violation, knowledge 

of violation, clarity of international obligation and its violation, implicit 

obligation, dan regime changes.89 

Severity of Violation 

 Variabel ini menjelaskan mengenai tingkat ketidakpatuhan suatu negara 

dapat mempengaruhi reputasi negara yang melanggar tersebut. Ketika negara 

melakukan aktivitas ketidakpatuhan terhadap hal-hal teknis yang kecil, maka 

akan berdampak kecil dan bahkan tidak terlalu berpengaruh mengancam 

reputasi suatu negara.90 Namun ketika aktivitas ketidakpatuhan yang dilakukan 

tersebut menimbulkan kerugian yang cukup besar dan mempengaruhi negara-

negara lainnya dalam suatu kesepakatan, maka sudah sangat jelas dapat 

mencoreng reputasi negara tersebut.91 Dalam hal ini dengan kata lain, 

ketidakpatuhan yang dilakukan dapat berpengaruh pada reputasi dari negara 

tersebut jika dampak dari ketidakpatuhannya tersebut besar bagi negara 

korban.  
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 Contoh nyatanya adalah ketika kapal dari negara A berlayar melewati 

wilayah perairan negara B dengan mengabaikan ijin yang harus dipenuhi 

sebelum melewati perairan tersebut, maka dalam hal ini negara A telah 

melanggar hukum internasional. Sanksi reputasi yang diperoleh negara A akan 

lebih kecil ketika kapal dari negara A hanya melewati perairan tersebut tanpa 

melakukan tindak eksploitasi di dalamnya.92 Namun kekuatan sanksi reputasi 

akan menjadi lebih besar ketika negara A selain melewati perairan tersebut 

namun juga mengeksploitasi kekayaan alam di dalamnya seperti illegal 

fishing.93 

Tabel 2.1 Besaran Sanksi Reputasi dilihat dari Indikator Severity of 

Violation 

Sanksi Reputasi Adanya Negara 

Korban 

Menimbulkan Kerugian 

BESAR √ √ 

KECIL - - 

Sumber: Hasil olahan penulis dengan dasar menggunakan compliance-based 

theory milik Andrew T. Guzman. 

 

Reasons of Violation 

 Variabel selanjutnya ini menjelaskan mengenai alasan ketidakpatuhan 

yang juga dapat mempengaruhi reputasi suatu negara. Selama alasan yang 

dilontarkan suatu negara untuk tidak patuh dapat diterima oleh negara anggota 

lainnya, maka tidak akan berpengaruh pada buruknya reputasi negara 
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tersebut.94 Contohnya yaitu ketika melakukan aktivitas ketidakpatuhan 

terhadap perjanjian mengenai hak asasi manusia (HAM), maka dapat dilihat 

dengan sudut pandang yang berbeda ketika di negara yang melakukan 

pelanggaran HAM itu pula terjadi krisis nasional besar-besaran. Ketika 

kondisi sudah kembali normal dengan kata lain krisis sudah mereda, biasanya 

negara mulai mempertimbangkan dan menegosiasikan ulang kesepakatan 

mengenai hak asasi manusia di negaranya, hal ini kemudian dilihat tidak 

mengubah apapun pada reputasi suatu negara.95  

Kejadian tersebut biasanya terjadi di negara-negara berkembang dan 

negara-negara dunia ketiga, salah satu contohnya adalah negara Pakistan. 

Pakistan menduduki posisi ke-4 dunia terhadap pelanggaran HAM yang 

dilakukan oleh para tenaga kerja di negaranya.96 Ketidakpatuhan yang 

dilakukan Pakistan adalah dengan tidak menerapkan standar kesehatan dan 

keselamatan kerja, kondisi lingkungan kerja yang buruk dan tidak kondusif, 

dan upah pegawai yang rendah. Ditambah lagi dengan pemerintahannya yang 

tidak stabil dan kerap kali melakukan tindakan korupsi. Ketidakpatuhan 

terhadap HAM yang dilakukan oleh Pakistan ini terhadap tenaga kerjanya 

disebabkan sejak tahun 2008, pertumbuhan ekonomi dan investasi bergeser 

menuju pasar-pasar baru yang mendorong tenaga kerja murah, air, dan lahan, 

serta sumber daya lainnya.97 
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Tabel 2.2 Besaran Sanksi Reputasi dilihat dari Indikator Reasons of 

Violation 

Sanksi Reputasi Diterimanya Alasan 

Ketidakpatuhan oleh 

Negara Korban 

BESAR - 

KECIL √ 

Sumber: Hasil olahan penulis dengan dasar menggunakan compliance-based 

theory milik Andrew T. Guzman. 

 

Knowledge of Violation 

 Reputasi buruk akibat ketidakpatuhan tidak akan diterima suatu negara 

ketika tidak ada negara lain yang mengetahui aktivitas ketidakpatuhan 

tersebut. Reputasi buruk yang diperoleh tidak kemudian dilihat oleh negara-

negara lainnya, melainkan hanya terlihat dari negara yang memperoleh 

kerugian dari ketidakpatuhan yang dilakukan tersebut. Bahkan ketika negara 

yang dirugikan atas ketidakpatuhan tersebut berupaya untuk mempublikasikan 

kesalahan negara yang melanggar, negara dapat dengan mudah untuk 

menyangkal dengan beberapa alasan pendukung.98 Dengan kata lain, ketika 

negara yang tidak patuh tersebut berhasil membuktikan bahwa dia tidak 

bersalah, maka tidak akan mengubah apapun pada reputasi yang dimiliki 

negara tersebut. 
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 Variabel ini lebih menekankan bahwa suatu negara akan memperoleh 

sanksi reputasi ketika tidak patuh suatu perjanjian internasional. Namun 

reputasi buruk tersebut tidak secara internasional dilihat oleh negara-negara 

lainnya. Reputasi buruk dilihat hanya oleh negara yang menjadi korban dari 

dilanggarnya suatu perjanjian tersebut. Namun meskipun demikian, negara 

juga dapat menyangkal tuduhan kepadanya asal negara tersebut dapat 

membuktikan bahwa negara tersebut tidak bersalah. Ketika negara pelanggar 

tersebut mampu mengumpulkan bukti-bukti berupa data otentik yang 

membuktikan bahwa ia tidak melanggar, maka rusaknya reputasi dapat 

dicegah.  

Tabel 2.3 Besaran Sanksi Reputasi dilihat dari Indikator Knowledge of 

Violation 

Sanksi Reputasi Adanya Saksi dari 

Negara Korban 

Adanya Saksi dari luar 

Negara Korban / luar 

Perjanjian 

BESAR - √ 

KECIL √ - 

Sumber: Hasil olahan penulis dengan dasar menggunakan compliance-based 

theory milik Andrew T. Guzman. 

 

Clarity of International Obligation and Its Violation 

 Variabel selanjutnya yang dapat mempengaruhi kekuatan sanksi reputasi 

dari ketidakpatuhan yang dilakukan yaitu mengenai adanya kejelasan 

kewajiban-kewajiban atau regulasi yang terdapat dalam kesepakatan 
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internasional tersebut atau yang disebut variabel clarity of international 

obligation and its violation. Adanya kejelasan isi dari kewajiban-kewajiban 

dan sanksi atas ketidakpatuhan yang diterima dari suatu kesepakatan 

internasional merupakan hal yang sangat penting dan serius. Semakin tidak 

jelasnya isi kesepakatan internasional, maka semakin kecil pula reputational 

loss yang diterima oleh suatu negara.99 Ketika regulasi suatu perjanjian 

internasional tersebut tidak tersurat dengan jelas, maka kemungkinan sanksi 

reputasi yang diperoleh negara ketika tidak patuh sangat kecil. 

 Ketidakjelasan isi perjanjian salah satunya dapat dilihat dalam Customary 

International Law (CIL) yang keberadaannya masih dalam perdebatan hingga 

saat ini. CIL atau yang biasa dikenal dengan hukum kebiasaan internasional 

masih menuai perdebatan dikarenakan para ahli masih menilai CIL sebagai 

suatu hukum internasional yang tidak memadai.100 Pengertian dari CIL ini 

masih menuai banyak kritik karena CIL sendiri gagal menjelaskan teori 

kepatuhan dengan hukum internasional.101 Ketika suatu hukum internasional 

didasarkan pada norma atau kebiasaan yang berlaku secara internasional, 

maka akan mengalami benturan di level negara karena norma dan kebiasaan 

adat istiadat tiap negara tidak dapat disatukan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan 

tidak akan terlihat terhadap CIL dan sanksi reputasi tidak akan dikenakan 

kepada pelanggar CIL karena tidak jelasnya aturan yang terdapat di dalamnya. 
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Tabel 2.4 Besaran Sanksi Reputasi dilihat dari Indikator Clarity of 

Obligation and Its Violation 

Sanksi Reputasi Isi Perjanjian Jelas 

BESAR √ 

KECIL - 

Sumber: Hasil olahan penulis dengan dasar menggunakan compliance-based 

theory milik Andrew T. Guzman. 

 

Implicit Obligation 

 Ketidakpatuhan secara implisit terhadap isi dari hukum internasional 

berarti ketidakpatuhan dilakukan terhadap norma-norma internasional dalam 

sistem internasional yang tidak secara eksplisit tertulis dalam hukum 

internasional. Ketika negara melanggar aturan-aturan atau janji secara implisit 

tersebut, berarti negara juga beresiko untuk kehilangan reputasinya.102 Sebagai 

contoh adalah semisal AS menyatakan mundur dan keluar dari NAFTA, 

perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara. Hal ini sejalan dengan 

perjanjian tersebut yang mengatakan bahwa negara boleh keluar dari 

kesepakatan tersebut setelah enam bulan bergabung dalam kesepakatan 

tersebut.103  

Dalam hal ini AS tidak melanggar suatu kesepakatan yang terdapat dalam 

NAFTA tersebut, namun negara anggota lainnya seperti Meksiko dan Kanada 

akan mengalami kesulitan terhadap perekonomiannya dan kesulitan 

penyesuaian dalam mengadopsi NAFTA. Meskipun negara-negara tidak 
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secara eksplisit berkomitmen untuk berada di bawah kesepakatan tersebut 

selama lebih dari enam bulan, namun secara janji implisit, negara-negara 

anggota NAFTA lainnya akan melihat bahwa AS seharusnya memperpanjang 

komitmennya terhadap NAFTA. Ketika janji atau harapan secara implisit 

tersebut tidak dapat dipenuhi oleh AS, maka AS memperoleh sanksi reputasi 

buruk oleh negara-negara anggota NAFTA lainnya yaitu Kanada dan 

Meksiko104 Adanya ketidakpatuhan terhadap janji atau harapan secara implisit 

tersebut juga berpengaruh terhadap reputasi suatu negara.  

Selain itu, negara juga akan kehilangan reputasinya ketika negara tidak 

patuh terhadap perjanjian yang telah dibuat meskipun negara tersebut bukan 

negara anggota. Contohnya adalah pada serangkaian kebijakan Bank Sentral 

Dunia yang dikenal dengan Basle Accord dalam forum BCBS (forum 

internasional yang bekerjasama dalam hal pengawasan perbankan). Negara-

negara anggota Basle ini terdiri dari Argentina, Australia, Belgia, Kanada, 

Cina, Jerman, Perancis, Hongkong, India, Italia, Jepang, Korea, Luksemburg, 

Meksiko, Belanda, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Afrika Selatan, Spanyol, 

Swedia, Turki, Inggris, AS, dan Indonesia.105 Negara-negara yang pada 

awalnya mengikuti aturan yang terdapat dalam Basle Accord ini meskipun 

bukan sebagai negara yang turut mengadakan upaya negosiasi di dalamnya 

seperti negara-negara tersebut di atas (bukan negara anggota), jika beberapa 
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tahun kemudian mengubah kebijakan negaranya terkait perbankan, maka 

negara tersebut dapat pula kehilangan reputasinya.106 

Tabel 2.5 Besaran Sanksi Reputasi dilihat dari Indikator Implicit 

Obligation 

Sanksi Reputasi Tidak Melanggar 

Perjanjian Implisit 

BESAR - 

KECIL √ 

Sumber: Hasil olahan penulis dengan dasar menggunakan compliance-based 

theory milik Andrew T. Guzman. 

 

Regime Changes 

 Jika pada variabel-variabel di atas lebih menekankan pada ketidakpatuhan 

yang dilakukan akan secara permanen berpengaruh pada reputasi yang 

diperoleh, maka dalam variabel yang terakhir yaitu regime changes ini ingin 

lebih menunjukkan bahwa tidak selamanya reputasi suatu negara buruk akibat 

ketidakpatuhan yang dilakukan. Negara dapat kembali menetralkan 

reputasinya ketika terjadi pergantian rezim atau kepemimpinan di dalamnya. 

Ketika rezim atau pemimpin baru ini berhasil mengembalikan citra baik 

negaranya dengan selalu patuh terhadap kesepakatan yang dibuat dalam 

hukum internasional, maka negara tidak lagi kehilangan reputasinya.107 

Dengan kata lain, ketika rezim atau sistem administrasi pemerintahan yang 
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baru memiliki kemiripan kebijakan dengan sebelumnya, maka kemungkinan 

untuk memperoleh reputasi yang baik akan sangat kecil.  

 Contohnya yaitu di negara Chile pada awal tahun 1970an108 ketika 

kepemimpinannya dipimpin oleh Allende. Pada rezimnya, Allende mengambil 

alih investasi-investasi luar negri dengan menciptakan kondisi yang tidak 

menguntungkan bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di 

Chile. Meskipun sebagian besar para investor asing tersebut enggan 

menanamkan modalnya pada saat tersebut dikarenakan krisis ekonomi di 

Chile, namun mereka juga dapat memprediksikan bahwa presiden berkuasa 

saat itu akan mengambil alih investasi asing tersebut. Kemudian di periode 

berikutnya yaitu pada tahun 1975109 ketika Chile berada di bawah rezim 

Pinochet yang sangat ramah dan terbuka dengan investasi asing. Di tahun 

1978, investasi asing melonjak dari angka US$ 50 juta menjadi US$ 181 

juta110 dalam jangka waktu tiga tahun. Hal ini disebabkan karena Pinochet 

berusaha membentuk situasi yang kondusif dan menguntungkan bagi para 

investor untuk menanamkan modalnya di Chile.111 Hal ini sudah sangat jelas 

reputasi Chile berubah menjadi lebih baik ketika berada di rezim Pinochet. 
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Tabel 2.6 Besaran Sanksi Reputasi dilihat dari Indikator Regime Changes 

Sanksi Reputasi Perubahan Kepemimpinan 

menjadi lebih Kooperatif 

terhadap Perjanjian 

BESAR - 

KECIL √ 

Sumber: Hasil olahan penulis dengan dasar menggunakan compliance-based 

theory milik Andrew T. Guzman. 

 

2.2.2 Direct Sanctions 

 Sanksi langsung (direct sanction) merupakan sanksi yang secara langsung 

diberikan kepada negara pelanggar hukum internasional. Dalam hal ini, Guzman 

menyatakan bahwa sanksi langsung menekankan pada hukum yang mampu 

menghukum individu (dalam hal ini negara) pelanggar yang berada di dalam 

yurisdiksinya. Kelemahan dari sanksi langsung ini dalam sistem internasional 

menjadi tidak efektif mengingat sifat dari sistem internasional sendiri yaitu anarki, 

tidak ada lembaga supranasional yang mampu menjadi law enforcer atau penegak 

hukum yang dapat memberikan sanksi secara langsung.112 Dengan kata lain, 

sanksi langsung menjadi lebih efektif di ranah domestik dibandingkan 

internasional. 

 Namun, bukan berarti bahwa keberadaan sanksi langsung menjadi tidak 

relevan dalam perjanjian internasional. Dalam beberapa contoh, sanksi langsung 
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ini dapat berdampak penting bagi insentif negara dan perilakunya.113 Dengan kata 

lain, meskipun sanksi langsung ini kurang relevan namun keberadaannya juga 

bisa menjadi senjata ampuh bagi negara-negara agar tidak melanggar hukum 

internasional yang telah disepakati bersama. Berikut akan dijelaskan mengenai 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi direct sanction atau sanksi langsung. 

Semakin besar dampak negatif dari sanksi langsung yang diberikan kepada negara 

pelanggar, semakin efektif pula hukum internasional tersebut dapat ditegakkan. 

Direct Sanction Severity 

 Aktivitas ketidakpatuhan yang kerap kali dilakukan oleh negara dalam 

suatu hukum internasional terjadi oleh karena lemahnya sanksi langsung yang 

diperoleh oleh negara yang tidak patuh tersebut.114 Layaknya individu masuk ke 

dalam sebuah kontrak, negara masuk ke dalam suatu perjanjian tidak dapat 

mengantisipasi seluruh keadaan yang memungkinkan di dalam perjanjian. Dalam 

beberapa keadaan, biaya yang harus dikeluarkan untuk patuh terhadap perjanjian 

lebih besar daripada biaya yang harus dilakukan ketika tidak patuh. Sama halnya 

dengan hukum internasional, ketika manfaat yang diperoleh suatu negara dengan 

melakukan pelanggaran lebih besar, maka sudah pasti negara akan tidak patuh 

terhadap kesepakatan yang telah dibuat tersebut.115 Oleh karena itu, perlu adanya 

sanksi tegas yang diatur dalam kesepakatan hukum internasional tersebut. Ketika 

suatu perjanjian internasional tidak memiliki regulasi yang tegas, jelas, dan 

mengikat di dalamnya, maka dapat dengan mudah negara akan tidak patuh 

terhadap suatu perjanjian tersebut. 
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Tabel 2.7 Besaran Sanksi Langsung dilihat dari Indikator Direct Sanction 

Severity 

Sanksi Langsung Adanya Sanksi 

Langsung dari 

Negara Korban 

Adanya Sanksi Langsung 

dari Institusi Internasional 

BESAR (Efektif) √ √ 

KECIL (Tidak 

Efektif) 

- - 

Sumber: Hasil olahan penulis dengan dasar menggunakan compliance-based 

theory milik Andrew T. Guzman. 

 

Direct Sanction Implementation on Multilateral Agreement 

 Terbentuknya suatu hukum internasional yang efektif tidak terlepas dari 

perlunya sanksi langsung yang bekerja secara optimal bagi negara yang 

melanggar. Penerapan sanksi langsung dalam perjanjian bilateral akan berjalan 

lebih efektif dibanding pada perjanjian multilateral.116 Hal ini mengingat dalam 

perjanjian multilateral melibatkan banyak aktor, lebih dari dua negara di 

dalamnya. Ketika dalam perjanjian multilateral dan terdapat salah satu negara 

yang tidak patuh yang berdampak pada satu negara yang menjadi korban, adanya 

sanksi langsung dinilai terlalu berlebihan karena hanya terdapat satu korban di 

dalamnya. Namun ketika sanksi langsung ini diterapkan pada perjanjian bilateral, 

akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan karena hanya terbatas pada perjanjian 
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antar dua negara.117 Sanksi reputasi akan lebih efektif diterapkan pada perjanjian 

multilateral daripada penggunaan sanksi langsung. Suatu hukum internasional 

masih melihat logika di sini bahwa negara tidak akan memperoleh sanksi 

langsung jika hanya satu negara saja yang dirugikannya. 

 Lebih lanjut Guzman mengatakan bahwa, sanksi langsung akan berjalan 

efektif jika terdapat suatu mekanisme sanksi yang diberikan oleh perjanjian 

internasional.118 Contohnya yaitu penyelesaian masalah yang terdapat dalam 

WTO, seperti negara korban diperbolehkan memberikan sanksi kepada negara 

yang tidak patuh terhadap aturan dalam WTO.119 Ketika sanksi dijatuhkan 

langsung hanya oleh negara yang menjadi korban tindak kepatuhan, maka sanksi 

langsung akan berjalan lebih efektif karena hanya penyelesaian hanya bersifat 

bilateral. 

Tabel 2.8 Besaran Sanksi Langsung dilihat dari Indikator Direct Sanction 

Implementation on Multilateral Agreement 

Sanksi Langsung Adanya Sanksi Langsung dari 

Negara Korban yang diatur dalam 

Perjanjian Internasional 

BESAR (Efektif) √ 

KECIL (Tidak Efektif) - 

 Sumber: Hasil olahan penulis dengan dasar menggunakan compliance-

based theory milik Andrew T. Guzman. 
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Direct Sanction for Short or Long Term Relationship 

 Sanksi langsung akan menjadi efektif ketika negara memikirkan hubungan 

jangka panjang dengan para aktor lain yang terlibat dalam suatu perjanjian 

internasional. Ketika negara hanya memikirkan hubungan jangka pendeknya, 

maka sanksi langsung ini tidak akan berjalan optimal. Hal ini berkaitan langsung 

dengan kepentingan masing-masing negara. Jika negara menganggap hubungan 

jangka panjang dengan patuh terhadap kesepakatan yang dibuat tersebut dirasa 

penting, maka sanksi langsung akan menjadi sebuah hukum yang efektif. Hal ini 

mengingat, bahwa semakin lama periode waktu hubungan tersebut, menyebabkan 

cost yang harus dibayar jika melanggar akan semakin tinggi.120 Hal ini kemudian 

membuat sanksi langsung berjalan efektif karena negara akan berpikir dua kali 

untuk melanggar. Oleh karena itu, kepentingan nasional suatu negara kembali 

berperan di sini terhadap efektifitas sanksi langsung. 

Tabel 2.9 Besaran Sanksi Reputasi dilihat dari Indikator Direct Sanction 

Implementation for Short or Long Term Relationship 

Sanksi Langsung Adanya Hubungan Jangka 

Panjang dengan Negara 

Anggota Perjanjian 

Internasional 

BESAR (Efektif) √ 

KECIL (Tidak Efektif) - 

Sumber: Hasil olahan penulis dengan dasar menggunakan compliance-based 

theory milik Andrew T. Guzman. 
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Acceptance of Sanction 

 Adanya kemauan dari negara untuk menerima sanksi juga dapat 

menyebabkan sanksi langsung berjalan dengan optimal. Ketika sanksi langsung 

ini dilakukan oleh negara satu ke negara lainnya, maka akan mendapat 

perlawanan dari negara yang diberi sanksi, hal ini biasa disebut dengan retaliatory 

sanction (sanksi balas dendam).121 Contohnya yaitu berlakunya Hawley-Smoot 

Tariff Act tahun 1930,122 di sini AS meningkatkan tarif masuk harga barang ke 

negaranya secara dramatis yang menyebabkan negara-negara lain ikut 

meningkatkan tarif masuk harga barang AS ke negara mereka.123 

Mengingat sistem internasional sifatnya anarki dan tidak ada kekuatan 

atau kekuasaan lain yang lebih tinggi untuk mengatur negara selain negara itu 

sendiri, maka adanya sanksi langsung yang terdapat di perjanjian internasional 

akan berjalan efektif hanya jika negara-negara anggotanya mau menerima 

kesepakatan dibuatnya sanksi langsung tersebut.124 
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Tabel 2.10 Besaran Sanksi Langsung dilihat dari Indikator Acceptance of 

Sanction 

Sanksi Langsung Diterimanya Sanksi 

Langsung oleh 

Negara yang Tidak 

Patuh 

Adanya Retaliatory Sanction 

(Sanksi Balas Dendam) 

BESAR (Efektif) √ √ 

KECIL (Tidak 

Efektif) 

- - 

Sumber: Hasil olahan penulis dengan dasar menggunakan compliance-based 

theory milik Andrew T. Guzman. 

 

2.3 Definisi Operasional 

 Suatu negara pada akhirnya melanggar ataupun patuh terhadap 

kesepakatan internasional tergantung dari seberapa banyak cost atau biaya yang 

harus ditanggung ketika melakukan ketidakpatuhan. Kebanyakan negara-negara 

pada akhirnya melanggar suatu hukum internasional yang telah disepakati 

bersama oleh karena sanksi di dalamnya kurang tegas dan mengikat. Ketika 

negara melihat cost yang harus ditanggung atas katidakpatuhan tidak lebih dari 

manfaat yang ia dapat ketika melanggar, sudah pasti negara akan melanggar. Oleh 

karena itu, dalam melakukan analisis ketidakpatuhan Cina terhadap dokumen 

DOC pada sengketa perairan Laut Cina Selatan, penulis berusaha 

mengaplikasikan teori Compliance-Based milik Andrew T. Guzman dalam 

menganalisis motif di balik ketidakpatuhan Cina terhadap DOC. 



44 
 
 

 

2.3.1 Reputational Sanction 

Severity of Violation 

 Variabel ini menjelaskan mengenai kategori besar kecilnya aksi 

ketidakpatuhan terhadap suatu kesepakatan internasional yang dilakukan oleh 

suatu negara berpengaruh terhadap reputasi negara tersebut. Ketika negara 

melakukan suatu tindak ketidakpatuhan yang tergolong berskala besar, maka 

reputasi negara tersebut akan terlihat jelek di mata dunia terlebih di mata negara-

negara yang berada di bawah kesepakatan internasional tersebut.125  

Melalui variabel ini, penulis akan mengamati besarnya reputational loss 

(hilangnya reputasi) yang diterima Cina berdasar pada seberapa besar tindak 

ketidakpatuhan yang ia lakukan terhadap perjanjian bersama negara-negara 

ASEAN yang terdapat dalam dokumen yang telah ditandatangani bersama yaitu 

DOC. Penulis akan melihat apakah ada korban dalam aksi ketidakpatuhan 

terhadap DOC yang dilakukan Cina. Selain itu penulis juga akan melihat apakah 

terdapat kerugian yang diperoleh negara korban akibat aksi ketidakpatuhan yang 

dilakukan oleh Cina tersebut. 

Reasons of Violation 

 Variabel ini menjelaskan mengenai alasan suatu negara tidak patuh dalam 

suatu hukum atau perjanjian internasional tersebut. Ketidakpatuhan yang 

dilakukan akan tidak mempengaruhi reputasi negara tersebut selama alasannya 
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masih bisa diterima oleh negara-negara anggota dalam kesepakatan internasional 

tersebut.126 

Melalui variabel ini, penulis akan mengamati besarnya dampak 

reputational loss yang diterima Cina berdasarkan alasannya melakukan tindak 

ketidakpatuhan. DOC yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN dan Cina yang 

berusaha untuk membentuk negara-negara agar dapat menahan diri untuk tidak 

melakukan aktivitas yang dapat menyulut permasalahan di LCS dan untuk 

menciptakan perdamaian antar negara-negara anggota ternyata seringkali 

diabaikan oleh Cina, meskipun untuk yang kedua kalinya Cina turut 

menandatangani Joint Statement of the 15
th

 ASEAN-China Summit on the 10
th

 

anniversary of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea 

yang merupakan upaya penguatan perjanjian untuk menciptakan perdamaian 

dalam kawasan perairan Laut Cina Selatan. 

Knowledge of Violation 

 Variabel ini lebih menekankan bahwa ketidakpatuhan yang dilakukan oleh 

suatu negara tidak akan mempengaruhi reputasinya selama ketidakpatuhannya 

tersebut tidak diketahui oleh negara-negara anggota perjanjian internasional 

lainnya. Reputasi buruk diperoleh dari negara yang menjadi korban tindak 

ketidakpatuhannya saja. Namun reputasi buruk ini bisa ditepis selama negara yang 

tidak patuh tersebut bisa menemukan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah.127 

Pada variabel ini, penulis akan mengamati apakah terdapat aktor lain yang 

berada di tempat kejadian ketika tindak ketidakpatuhan tersebut berlangsung, serta 
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reaksi aktor lain yang mengetahui terjadinya aktivitas ketidakpatuhan tersebut. 

Selain itu penulis juga akan mengamati reaksi dari negara-negara lain ketika 

negara yang menjadi korban dari ketidakpatuhan yang dilakukan Cina tersebut 

mempublikasikan berita ketidakpatuhan Cina secara luas di dunia internasional. 

Clarity of International Obligation and Its Violation 

 Variabel ini menjelaskan mengenai korelasi antara isi perjanjian dan 

reputasi negara yang tidak patuh. Suatu negara tidak akan kehilangan reputasi 

baiknya ketika negara tersebut tidak patuh terhadap suatu hukum internasional 

yang tidak jelas isi regulasi di dalamnya, contohnya customary international law 

(CIL).128  

Pada variabel ini penulis akan mengamati kejelasan-kejelasan yang 

terdapat dalam dokumen DOC, apakah kemudian terdapat ambiguitas dari aturan-

aturan yang ada dan aktivitas ketidakpatuhan seperti apa yang dilakukan oleh 

Cina. Dalam hal ini, penulis akan melihat apakah masih terdapat kekurangan 

penjelasan dari kesepuluh poin dalam DOC yang menyebabkan Cina pada 

akhirnya tidak patuh terhadap isi perjanjian. 

Implicit Obligation 

 Variabel ini kembali menerangkan bahwa reputasi buruk juga akan 

diperoleh oleh suatu negara ketika ia melanggar hal-hal implisit yang terdapat 

dalam perjanjian internasional, hal-hal yang tidak secara tertulis tercantum dalam 

perjanjian. Hal implisit ini dapat berupa janji atau harapan yang tidak tersurat 

                                                           
128

 Ibid. 



47 
 
 

 

yang secara tidak langsung juga harus dipatuhi oleh negara anggota.129 Pada 

variabel ini penulis akan mengamati tindakan ketidakpatuhan implisit apa yang 

dilakukan oleh Cina terhadap DOC dan seberapa besar dampak hilangnya reputasi 

yang diterima.  

Regime Changes 

 Variabel ini menjelaskan bahwa reputasi buruk tidak selamanya melekat 

pada suatu negara. Ketika terjadi pergantian rezim atau kepemimpinan, dan ketika 

pemimpin yang baru ini melakukan hal-hal baik dengan patuh terhadap 

kesepakatan yang ada, maka negara tersebut akan memperoleh reputasi baiknya 

kembali.130 

Pada variabel ini penulis akan mengamati apakah terdapat perubahan 

kebijakan seputar pengaruh Cina di Laut Cina Selatan pada dua rezim yang 

berbeda, yaitu pada kepemimpinan presiden Hu Jintao (2003-2013)131 dan 

Presiden Xi Jinping (2013-sekarang).132 Penulis akan mengamati apakah 

perubahan rezim pemerintahan selama dua periode tersebut berkaitan dengan 

upaya ketidakpatuhan yang dilakukan Cina selama ini dan apakah tindak 

ketidakpatuhan dari hasil kebijakan tersebut mempengaruhi reputasi Cina. Dalam 

hal ini penulis akan melihat karakter kepemimpinan Presiden Hu dan Presiden Xi 

pada periode kepemimpinan mereka terkait klaim terhadap LCS.  

2.3.2 Direct Sanction 

Direct Sanction Severity 
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 Pada variabel ini dijelaskan bahwa suatu negara tidak patuh terhadap 

perjanjian internasional ketika manfaat yang ia dapat ketika tidak patuh lebih 

besar daripada ketika ia patuh. Oleh karena itu, dibutuhkan sanksi tegas yang 

terdapat dalam perjanjian tersebut sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan yang 

dilakukan.133  

Pada variabel ini, penulis akan mengamati seberapa keras direct sanction 

(sanksi langsung) yang diberikan oleh suatu negara (negara yang menjadi korban 

ketidakpatuhan Cina terhadap DOC), kelompok negara, maupun institusi 

internasional kepada Cina ketika melanggar perjanjian dalam dokumen DOC. 

Penulis akan melihat apakah dampak dari sanksi langsung ini mampu mengubah 

perilaku negara Cina tersebut atau tidak. Penulis juga akan mengamati apakah 

sanksi tersebut sudah optimal atau tidak dalam menangani para pihak yang tidak 

patuh terhadap DOC. 

Direct Sanction Implementation on Multilateral Agreement 

 Perjanjian DOC merupakan bentuk perjanjian multilateral yang 

didalamnya terdiri dari banyak aktor, yaitu 10 negara anggota ASEAN dan Cina. 

Menurut teori Guzman, sanksi langsung ini menjadi kurang optimal ketika hanya 

diterapkan oleh satu negara dalam perjanjian multilateral. Jalan yang paling baik 

untuk menyelesaikan permasalahan ketidakpatuhan dalam konteks perjanjian 

multilateral ini yaitu dengan membawanya ke arbitrase internasional. 134  

Oleh karena itu dalam variabel ini penulis akan melihat apakah terdapat 

sanksi langsung dari institusi internasional seperti Mahkamah Internasional dan 
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apa dampak sanksi langsung tersebut terhadap negara yang bersangkutan. Selain 

itu penulis juga akan membahas mengenai dampak sanksi langsung yang 

dilakukan oleh negara korban kepada negara yang tidak patuh terhadap DOC. Jadi 

dalam variabel ini penulis akan melihat efektifitas sanksi langsung yang diberikan 

oleh negara korban maupun insitusti internasional yang berwenang. Jika tidak 

terdapat sanksi langsung yang diberikan baik dari negara korban maupun institusi 

internasional, maka sanksi langsung menjadi tidak efektif. 

Direct Sanction for Short or Long Term Relationship 

 Variabel ini menekankan bahwa sanksi langsung akan berjalan secara 

optimal ketika negara berpikir jangka panjang dalam berhubungan dengan negara 

lainnya. Dasar suatu negara mengikuti perjanjian karena melihat adanya hubungan 

jangka panjang yang menjanjikan dengan negara-negara anggota dalam suatu 

perjanjian tersebut. Tetapi pada dasarnya, semua akan kembali kepada 

kepentingan negara masing-masing yang melihat adanya cost dan benefit dari 

setiap keputusan yang diambilnya. Ketika negara melihat bahwa hubungan jangka 

panjang dengan patuh terhadap perjanjian internasional tersebut sebagai suatu hal 

yang penting, maka sanksi langsung akan berjalan secara efektif. Hal ini 

disebabkan karena dengan semakin lama hubungan yang dijalin di bawah 

perjanjian tersebut dan kemudian negara melanggar, maka sanksi yang didapat 

menjadi semakin besar, negara lebih merugi.135 Masing negara-negara ketika 

setuju untuk menandatangani perjanjian internasional pasti didasari oleh 

kepentingan nasionalnya masing-masing. Negara akan mempertimbangkan 
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keuntungan dan kerugian ketika turut menandatangani serta meratifikasi 

perjanjian tersebut.  

Pada variabel ini, penulis akan menganalisis latar belakang Cina turut 

bergabung dalam kesepakatan DOC, apakah kemudian Cina memikirkan dampak 

dari sanksi yang didapatnya ketika Cina bertujuan mengikuti DOC untuk 

hubungan jangka panjang ataupun jangka pendek. Dalam hal ini, sanksi langsung 

yang diperoleh Cina menjadi efektif jika hubungan jangka panjang merupakan 

alasan keikutsertaan Cina dalam DOC. 

Acceptance of Sanction 

 Variabel ini menjelaskan bahwa ketika negara mau untuk saling menerima 

sanksi langsung dari kesepakatan awal, maka sanksi langsung dapat berjalan 

secara efektif. Ketika salah satu negara tersebut melanggar perjanjian dan dikenai 

sanksi langsung, maka akan menimbulkan retaliatory sanction (sanksi balas 

dendam) dari negara lawan tersebut.136  

;0Pada variabel ini penulis akan menganalisis beberapa kasus 

dijatuhkannya sanksi langsung kepada negara yang tidak patuh (dalam hal ini 

Cina) dan reaksinya terhadap sanksi tersebut. Penulis sebelumnya akan 

memetakan asal dari sanksi tersebut, apakah dari negara korban atau institusi 

internasional. Setelah itu, penulis juga akan menganalisis apakah dampak dari 

sanksi yang dijatuhkan oleh satu negara menyebabkan terjadinya sanksi balas 

dendam kepada negara pemberi sanksi atau tidak. Jika memang terdapat sanksi 

balas dendam tersebut dari negara korban, maka sanksi langsung berjalan efekti 
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Tabel Operasionalisasi Compliance-Based Theory 

Tabel 2.11 Operasionalisasi Compliance-Based Theory 

Teori Variabel Indikator Definisi Operasionalisasi 

C
o
m

p
lia

n
ce 

Reputational 

Sanction 

Severity of 

Violation 

 

Besar kecilnya skala 

ketidakpatuhan yang 

dilakukan oleh suatu 

negara terhadap 

perjanjian internasional 

dilihat dari adanya 

negara korban dan 

terdapatnya kerugian 

yang harus diterima 

oleh negara korban 

tidak ketidakpatuhan 

tersebut. Sanksi 

reputasi akan besar jika 

aktivitas 

ketidakpatuhan yang 

dilakukan menimbulkan 

negara korban dan 

kerugian bagi negara 

korban, begitu pula 

sebaliknya. 

Aktivitas 

ketidakpatuhan Cina 

terhadap DOC yang 

dilakukan pada tahun 

2010 hingga 2014 

tergolong besar karena 

menimbulkan negara 

korban yaitu negara-

negara anggota ASEAN 

terutama Vietnam dan 

Filipina. Sehingga dalm 

hal ini sanksi reputasi 

Cina besar. 
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Reasons of 

Violation 

 

Diterima atau tidaknya 

alasan ketidakpatuhan 

yang dilakukan oleh 

suatu negar terhadap 

perjanjian internasional 

yang telah disepakati. 

Sansi reputasi akan 

besar jika alasan 

ketidakpatuhan tidak 

dapat diterima oleh 

negara korban dan 

negara-negara anggota 

lainnya, begitu pula 

sebaliknya. 

Alasan atas tindak 

ketidakpatuhan yang 

dilakukan oleh Cina 

tidak dapat diterima 

oleh negara korban, 

yaitu Filipina yang 

melaporkan tindakan 

ketidakpatuhan Cina 

tersebut ke arbitrase 

internasional pada tahun 

2013.137 Dalam hal ini 

sanksi reputasi Cina 

besar. 

Knowledge of 

Violation 

 

Keberadaan saksi dari 

negara lain di luar 

negara anggota 

perjanjian internasional. 

Sanksi reputasi akan 

besar jika terdapat saksi 

dari negara lain di luar 

Terdapat negara AS 

yang mengetahui tindak 

ketidakpatuhan terhadap 

DOC yang dilakukan 

oleh Cina.138 Dalam hal 

ini sanksi reputasi Cina 

besar. 
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perjanjian yang 

mengetahui aktivitas 

ketidakpatuhan. 

Sebaliknya sanksi 

reputasi kecil jika yang 

menjadi saksi hanyalah 

negara korban. 

Clarity of 

Obligation and 

its Violation 

 

Kejelasan dan 

kelengkapan isi dalam 

perjanjian internasional. 

Sanksi reputasi yang 

diterima oleh negara 

yang tidak patuh akan 

kecil jika terdapat 

ketidakjelasan dari isi 

perjanjian internasional 

tersebut, begitu pula 

sebaliknya. 

Di dalam DOC tidak 

terdapat poin yang 

menjelaskan mengenai 

dijatuhkannya sanksi 

atas tindak 

ketidakpatuhan.139 

Sehingga dalam hal ini 

sanksi reputasi Cina 

kecil. 

Implicit 

Obligation 

Adanya kewajiban 

implisit dalam suatu 

perjanjian internasional. 

Cina tidak keluar dari 

kesepakatan DOC dan 

tidak ada aturan dalam 
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Sanksi reputasi akan 

besar jika negara tidak 

patuh akan kewajiban 

implisit (yang tidak 

tertulis) dalam suatu 

perjanjian internasional. 

DOC jika negara yang 

keluar dari kesepakatan 

akan diberi sanksi.140 

Oleh karena itu sanksi 

reputasi yang diterima 

Cina kecil. 

Regime 

Changes 

Pergantian rezim 

kepemimpinan suatu 

negara dapat mengubah 

reputasi suatu negara.  

Sanksi reputasi yang 

diterima suatu negara 

akan menjadi lebih 

kecil jika pemimpin 

baru lebih patuh 

terhadap perjanjian 

internasional yang telah 

disepakati, begitu pula 

sebaliknya. Hal ini 

menunjukkan bahwa 

tidak selamanya negara 

Kepemimpinan 

Presiden Hu Jintao dan 

Xi Jinping sama-sama 

berfokus pada menjaga 

kedaulatan wilayah 

nasionalnya, termasuk 

wilayah LCSyang 

dalam sejarah 

merupakan milik 

Cina.141 Namun sanksi 

reputasi yang diterima 

Cina kecil karena pada 

era kepemimpinan 

Presiden Xi Jinping, 

Cina tetap berperan 
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https://www.voanews.com/a/china-might-be-moving-closer-to-asean-on-south-china-sea/1549937.html


55 
 
 

 

memiliki reputasi yang 

tidak baik. 

aktif dalam mengikuti 

perkembangan 

perjanjian perdamaian 

yang disepakatinya, 

DOC.142 

Direct 

Sanction 

Direct Sanction 

Severity 

 

Sanksi langsung besar 

(efektif) jika terdapat 

sanksi langsung dari 

negara korban atau dari 

institusi internasional 

yang berwenang, begitu 

pula sebaliknya. 

Selama rentang tahun 

2010 hingga 2014 tidak 

terdapat sanksi 

langsung yang 

dilakukan oleh negara 

korban ataupun institusi 

yang berwenang. 

Sehingga dalam hal ini 

sanksi langsung kecil. 

Direct Sanction 

Implementation 

on Multilateral 

Agreement 

 

Sanksi langsung besar 

(efektif) jika terdapat 

aturan dalam perjanjian 

internasional yang 

membahas mengenai 

penyelesaian masalah 

secara bilateral, begitu 

Sanksi langsung kurang 

berjalan efektif karena 

Treaty of Amity and 

Cooperation in 

Southeast Asia (TAC) 

yang prinsipnya 

digunakan  sebagai 
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pula sebaliknya.. Hal 

ini dikarenakan 

penyelesaian masalah 

secara bilateral lebih 

mudah dicapai 

dibanding multilateral. 

kode perilaku 

internasional dalam 

penyelesaian sengketa 

LCS, hanya berbicara 

sebatas penyelesaian 

permasalahan harus 

dalam jalan damai dan 

tidak boleh 

menggunakan ancaman 

atau kekerasan.143 Tidak 

terdapat adanya uraian 

mengenai sanksi yang 

diberikan kepada negara 

yang tidak patuh 

terhadap perjanjian 

DOC. 

Direct Sanction 

for Short or 

Long Term 

Relationship 

 

Sanksi langsung besar 

(efektif) jika negara 

yang tidak patuh ini 

memiliki hubungan 

jangka panjang dengan 

Cina tidak memperoleh 

sanksi langsung dari 

negara-negara yang 

menjadi korban 

ketidakpatuhannya 

                                                           
143

 Association of Southeast Asian Nations, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, 
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negara-negara anggota 

lainnya dalam suatu 

perjanjian internasional. 

dalam perjanjian DOC. 

Acceptance of 

Sanction 

 

Tanggapan atau reaksi 

negara yang tidak patuh 

terhadap sanksi yang 

diberikan oleh negara 

korban maupun institusi 

internasional. Sanksi 

langsung besar (efektif) 

jika negara yang tidak 

patuh tersebut mau 

menerima sanksi yang 

diberikan kepadanya 

dari negara yang 

menjadi korban 

ketidakpatuhannya 

terhadap perjanjian 

internasional. 

Cina tidak memperoleh 

sanksi langsung dari 

negara korban ataupun 

institusi berwenang 

lainnya. 

Sumber: Hasil olahan penulis dengan dasar analisis menggunakan A Compliance-

Based Theory of International Law milik Andrew T. Guzman tahun 2002. 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketidakpatuhan Cina terhadap 

Declaration on the Conduct of 

Parties in the South China Sea 

tahun 2010-2014 

Compliance-Based Theory 

(Rasionalitas dan Self-

Interested) 

Direct Sanction Reputational Sanction 

Reputational Sanction 

yang diterima Cina relatif 

kecil 

Belum terdapatnya sanksi langsung dari 

institusi internasional yang berwenang dan dari 

negara yang menjadi korban ketidakpatuhan 

Cina. 

Cina tidak patuh terhadap DOC karena sanksi 

reputasi yang diperoleh Cina akibat pelanggaran yang 

ia lakukan relatif kecil serta belum terdapatnya 

sanksi langsung dari institusi internasional yang 

berwenang. 



59 
 
 

 

2.5 Hipotesis 

Cina tidak patuh terhadap aturan yang terdapat dalam dokumen 

DOC (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea) oleh 

karena sanksi reputasi yang diperoleh Cina akibat ketidakpatuhan yang ia 

lakukan di kawasan Laut Cina Selatan relatif kecil dan belum terdapatnya 

sanksi langsung dari institusi internasional yang berwenang dalam 

memberikan sanksi kepada negara yang tidak patuh tersebut. Berdasar dari 

Compliance-Based Theory milik Guzman, negara akan patuh terhadap 

hukum internasional jika sanksi dari hukum internasional tersebut berjalan 

efektif dan bekerja optimal.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penulis menggunakan penelitian jenis eksplanatif untuk pembahasan ini 

oleh karena terdapat hubungan antara dua variabel. Penulis menggunakan jenis 

penelitian ekspl888anatif nomologis dengan kategorinya berupa eksplanasi 

statistik-probabilistis. Kategori eksplanasi ini menjelaskan mengenai terdapatnya 

probabilitas timbulnya suatu peristiwa.144 Hal ini sesuai dengan kasus yang 

penulis berusaha angkat di sini dengan menunjukkan adanya kemungkinan 

ketidakpatuhan yang dilakukan Cina terhadap kredibilitas perjanjian Declaration 

on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) yang telah disepakati 

bersama negara-negara anggota ASEAN. Penjelasan eksplanatif ini diharapkan 

dapat menjelaskan kausalitas dari faktor-faktor yang berasal dari variabel-variabel 

penelitian yang dilakukan terhadap apa yang dilakukan oleh Cina dalam 

Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea tahun 2010-2014. 

3.2 Ruang Lingkup 

 Berdasar ruang lingkup kasus, penulis berusaha menerangkan fenomena 

hubungan internasional bukan dari analisa sistemik melalui tingkat sistem 

internasional, melainkan menggunakan analisis negara. Dalam hal ini penulis 

menggunakan negara Cina sebagai sebuah negara di tingkat unit analisanya.145 

Penelitian ini juga melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Cina di seputar 
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 Mochtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, LP3ES, Jakarta, 
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kawasan Laut Cina Selatan sebagai respon terhadap sistem internasional. Selain 

itu, berdasar ruang lingkup waktu, penulis membatasi periode waktu penelitian 

yaitu mulai tahun 2010 hingga 2014. Rentang waktu tersebut menjelaskan 

mengenai aktivitas ketidakpatuhan yang cukup besar yang dilakukan oleh Cina 

terhadap isi dokumen Declaration on the Conduct of Parties in the South China 

Sea (DOC). Dari data yang didapat, penulis akan mendapatkan alasan mengenai 

ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina pasca penandatanganan kesepakatan 

bersama, yaitu DOC.  

3.3 Lokasi 

 Penelitian ini berlokasi di lingkungan Universitas Brawijaya terutama di 

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

3.4 Jenis Data 

 Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang dibuat oleh orang lain untuk tujuan utama lainnya. 

Melakukan analisis dengan menggunakan data sekunder ini memberikan pilihan 

yang tepat bagi penulis yang memiliki keterbatasan sumber daya.146 Oleh sebab 

itu, data sekunder yang penulis gunakan pada penelitian kali ini berupa buku, 

jurnal, dan artikel yang terkait dengan judul di atas. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Penulis dalam tulisan ini berupaya untuk menggali variabel-variabel yang 

yang akan diteliti dan menentukan makna serta hubungan antar variabel dalam 

menjelaskan suatu fenomena, yaitu sengketa Laut Cina Selatan yang tak kunjung 

usai akibat ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian DOC oleh Cina.147 Oleh karena 

itu penulis menggunakan studi literatur dengan berpegang pada data sekunder atau 

data kepustakaan seperti abstrak hasil penelitian, indeks, review, jurnal, dan buku 

referensi.148 Data sekunder tersebut didapat dari internet maupun perpustakaan, 

juga koleksi pribadi penulis. Data-data yang diperoleh dilansir oleh lembaga 

supranasional ASEAN yang mengeluarkan beberapa dokumen resmi DOC beserta 

dokumen perjanjian-perjanjian lanjutan DOC. Selain itu penulis juga 

menggunakan tulisan dari Andrew T. Guzman di dalam mendalami lebih lanjut 

tindakan aktor dalam penelitian ini.  

3.6 Teknik Analisis Data 

 Metode analisis kualitatif yang penulis gunakan ini bertujuan agar peneliti 

mendapatkan makna hubungan variabel-variabel untuk dapat menjawab rumusan 

masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.149 Teknik analisis data yang 

digunakan untuk mengetahui alasan Cina tidak patuh terhadap perjanjian-

perjanjian dalam dokumen DOC adalah analisis terhadap reputational sanction 

dan direct sanction, yang dalam hal ini penulis menggunakan teori Compliance 

oleh Andrew T. Guzman (2002). Teknik analisa ini digunakan untuk menganalisis 
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pertimbangan Cina yang rasional dan sesuai kepentingan nasionalnya untuk 

memaksimalkan keuntungan negaranya berdasar pada sanksi-sanki yang 

diperoleh. 

3. 7 Sistematika Penulisan 

 BAB I: PENDAHULUAN  

Bab pertama ini berisi tentang latar belakang penulisan dan alasan 

terhadap pemilihan topik dan judul penelitian. Selain itu disertakan pula rumusan 

masalah, tujuan, dan manfaat penelitian ini.  

 BAB II: KERANGKA PEMIKIRAN  

Bab kedua berisi tentang kerangka pemikiran dalam penelitian yang akan 

dilakukan, terdiri dari studi terdahulu tentang konflik Laut Cina Selatan dan juga 

tulisan mengenai aplikasi teori yang sama yang digunakan penulis, yaitu teori 

Compliance milik Andrew T. Guzman. Teori beserta variabel-variabel di 

bawahnya yang akan digunakan sebagai mesin analisis, serta hipotesis dari 

penelitian yang akan dilakukan. 

 BAB III: METODE PENELITIAN  

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang akan dilakukan, terdiri 

dari jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, lokasi penelitian, jenis data yang 

akan dikumpulkan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. 

 BAB IV: GAMBARAN UMUM 
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Bab keempat berisi tentang pembahasan tentang data-data yang diperoleh 

terkait dengan ketidakpatuhan Cina terhadap Declaration on the Conduct of 

Parties in the South China Sea pada stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara 

tahun 2010-2014.  Selain itu, penulis akan menjabarkan secara menyeluruh 

mengenai perjanjian DOC itu sendiri dengan perjanjian penguatan setelahnya 

dalam Joint Statement of the 15
th

 ASEAN-China Summit on the 10
th

 Anniversary 

of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. 

 BAB V: ANALISIS KETIDAKPATUHAN CINA TERHADAP 

DECLARATION ON THE CONDUCT OF PARTIES IN THE SOUTH CHINA 

SEA (DOC) TAHUN 2010 - 2014 

Bab kelima berisi penjelasan eksplanatif mengenai berbagai faktor yang 

menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina dalam 

dokumen Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea pasca 

penandatangan yaitu tahun 2010-2014. Di dalam bab ini penulis menjelaskan 

mengenai pertimbangan Cina berdasar pada sanksi yang diperoleh terhadap 

pelanggaran, yaitu reputational dan direct sanction. 

 BAB VI: PENUTUP  

Bab yang terkahir ini berisi kesimpulan akhir dari penelitian dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 Pada bab ini, penulis akan menjelaskan lebih dalam mengenai perjanjian 

internasional Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea 

(DOC) dengan menggunakan data-data empiris dan aktual yang dijelaskan ke 

dalam dua sub-bab. Sub-bab pertama diawali dengan gambaran secara 

menyeluruh mengenai sejarah awal terjadinya konflik Laut Cina Selatan (LCS). 

Kemudian pada sub-bab kedua akan dijelaskan mengenai gambaran secara 

menyeluruh tentang DOC termasuk perjanjian penguatan DOC setelahnya (Joint 

Statement of the 15
th

 ASEAN-China Summit on the 10
th

 Anniversary of the 

Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea).  

4.1 Sejarah Konflik Laut Cina Selatan 

Klaim terhadap kepemilikan wilayah perairan Laut Cina Selatan dimulai 

sejak tahun 1895150 setelah berakhirnya perang Sino-Japanese yang merupakan 

perang untuk menguasai wilayah Korea.151 Perang Sino-Japanese ini melibatkan 

dua aktor negara, yaitu Jepang dan Cina yang dimulai pada tahun 1894152 dan 

berakhir di tahun 1895.153 Perang antar kedua negara ini menyebabkan munculnya 

kekuatan baru dunia yaitu Jepang dengan menunjukkan kelemahan dari 

kekaisaran Cina pada saat itu. Perang kontrol terhadap wilayah Korea ini dengan 

Cina dilakukan oleh Jepang karena Korea merupakan mitra kerja Cina paling 

                                                           
150

 Council on Foreign Relations, China’s Maritime Disputes, diakses 28 Agustus 2017, 

https://www.cfr.org/interactives/chinas-maritime-disputes#!/. 
151

 Ibid. 
152

 Encyclopaedia Britannica, Sino-Japanese War, diakses 29 Agustus 2017, 

https://www.britannica.com/event/Sino-Japanese-War-1894-1895. 
153

 Ibid. 

https://www.cfr.org/interactives/chinas-maritime-disputes#!/
https://www.britannica.com/event/Sino-Japanese-War-1894-1895


66 
 
 

 

penting dan letak wilayah Korea tersebut yang sangat strategis didukung pula 

dengan kekayaan alamnya yaitu batu bara dan besi. Perang ini dimenangkan oleh 

Jepang meskipun kekuatan militer Cina sangat besar pada saat itu, namun Jepang 

berhasil melakukan modernisasi serta lebih siap dalam hal pasukan serta peralatan 

perang saat itu sehingga berhasil menyaingi kekuatan Cina. Hasil dari berakhirnya 

perang ini adalah ditandatanganinya Perjanjian Shimonoseki, dengan Cina pada 

akhirnya melepaskan wilayahnya yaitu Taiwan, wilayah Pescadores, dan 

Liaodong Peninsula di Manchuria kepada Jepang, serta memberikan kemerdekaan 

bagi Korea.154 

 Namun, yang pada akhirnya menimbulkan konflik saat ini adalah tidak 

adanya penjelasan dalam Perjanjian Shimonoseki tersebut atas wilayah 

kepemilikan Pulau Diayou/Senkaku yang kemudian secara sepihak diakuisisi oleh 

Jepang. Hal tersebut jelas menyebabkan amarah Cina. Kemarahan memuncak 

pasca Perang Dunia II yang menyebabkan Cina melakukan klaim wilayah 

perairan tersebut merupakan miliknya berdasar pada Deklarasi Kairo dan 

Postdam.155 Kemudian di tahun 1945,156 Jepang menyerahkan diri dan mengakui 

kekalahannya di akhir Perang Dunia II dan hal ini diasumsikan oleh Amerika 

Serikat (AS) sebagai penguasaan kontrol terhadap Jepang, termasuk Pulau Ryuku 

(Diayou/Senkaku). Kesempatan ini dilihat sebagi peluang oleh Cina untuk 

menguasai wilayah perairan Laut Cina Selatan yang sempat diklaim oleh Jepang 
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sesaat sebelum kalah perang di Perang Dunia II. Hingga pada tahun 1947,157 di 

bawah kepemimpinan partai nasionalis, Kuomintang, dibentuklah garis 

demarkasi, eleven-dash line, terhadap wilayah yang menjadi kedaulatan teritori 

Cina saat itu. Wilayah tersebut termasuk Pulau Pratas, Sungai Macclesfield, Pulau 

Paracel, dan Pulau Spartly. Kemudian di tahun 1953,158 disederhanakan kembali 

wilayah yang menjadi kedaulatan Cina di perairan LCS yaitu nine-dash line di 

bawah kepemimpinan Partai Komunis Cina (CCP).159 Hingga saat ini, nine-dash 

line yang merupakan klaim Cina terhadap wilayah perairan LCS menjadi populer 

dan menjadi latar belakang ketegangan serta konflik LCS yang tak kunjung reda 

hingga saat ini. Nine-dash line ini pula yang hingga saat ini menjadi pegangan 

Cina terhadap klaim atas wilayah perairan tersebut sebagi hasil dari peristiwa 

sejarah. 
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Gambar 4.1 Klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan, Nine-Dash Line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.indiandefencereview.com/news/disputes-in-the-south-china-

sea/ 

 Agresivitas Cina untuk terus melakukan klaim wilayah yang menurut 

sejarah merupakan wilayah kedaulatannya tersebut kembali dibuktikan dengan 

dilakukannya peletakkan bendera Cina di beberapa gugusan pulau di LCS, yaitu 

Kepulauan Paracel, pada 19 Januari 1974.160 Selain itu, Cina turut membangun 

instalasi militer termasuk lapangan terbang dan pelabuhan buatan di salah satu 
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pulau terbesar di Kepulauan Paracel, Pulau Woody. Melihat hal ini, Vietnam tidak 

tinggal diam dan turut melakukan klaim nya terhadap wilayah perairan LCS 

dengan mengirimkan pasukan militernya untuk menduduki Kepulauan Spartly. 

Terlebih setelah jatuhnya Saigon dan penyatuan kembali Vietnam, Republik 

Sosialis Vietnam melakukan dengan gencar klaim wilayahnya terhadap 

Kepulauan Spartly dan Paracel. Namun, Cina tidak tinggal diam dan terus 

memperbanyak dan memperkuat pasukannya di Kepulauan Paracel.161 Hal ini 

dilakukan oleh Cina mengingat menurut sejarahnya, seluruh wilayah perairan 

Cina yang ditandai dengan sembilan garis putus-putus atau nine-dash line tersebut 

merupakan wilayah kedaulatan negaranya. 

 Kemudian di tanggal 11 Maret 1976,162 Filipina yang merupakan salah 

satu negara yang turut mempersengketakan kepemilikan perairan LCS, 

menemukan ladang minyak yang cukup besar di lepas pantai Pulau Palawan dari 

hasil program eksplorasi besar-besaran. Program tersebut dibentuk secara sah di 

depan hukum oleh pemerintah Filipina yang dikenal dengan nama “Oil 

Exploration and Development Act of 1972. Program yang merupakan bentukan 

pemerintah Filipina dengan berkekuatan hukum ini dimaksudkan oleh pemerintah 

Filipina agar negaranya menjadi mandiri dalam hal energi dengan cara melakukan 

eksplorasi besar-besaran dan mengembangkan sumber daya minyak bumi.163 Hal 

ini menandai penemuan minyak pertama di Filipina yang terletak di barat laut 

Teluk Palawan. Philippine Cities Service.inc, yang merupakan salah satu 
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perusahaan minyak Filipina, mulai melakukan pengeboran minyak di wilayah 

tersebut pada tahun 1979,164 dengan menghasilkan sekitar 8,8 juta barel per 

tahun.165 Penemuan di tahun 1974 tersebut menjadi titik awal Filipina 

mempertahankan kepemilikan wilayahnya di perairan LCS yang juga 

dipersengketakan oleh Cina tersebut. 

 Konflik perebutan wilayah kekuasaan di perairan LCS terjadi antara 

Vietnam dan Cina berawal dari peristiwa sejarah pada Februari hingga Maret 

1979,166 yaitu Perang Sino-Vietnam. Cina melakukan penyerangan karena 

Vietnam melakukan invasi dan meruntuhkan kepemimpinan Khmer Rouge pada 

saat itu. Penyerangan tersebut dilakukan oleh Cina juga atas dasar Vietnam 

merupakan sekutu Uni Soviet sementara Uni Soviet merupakan musuh besar Cina 

pada saat Perang Dingin. Hasil dari perang tersebut dinyatakan oleh kedua pihak 

bahwa tidak ada yang kalah, namun Cina pada akhirnya mengundurkan diri dalam 

upayanya untuk menghentikan okupasi Vietnam di Kamboja. Perang yang terjadi 

antara keduanya dan upaya undur diri Cina ini diikuti pula dengan semakin 

tegangnya konflik di antara keduanya dalam permasalahan perbatasan.167 Hal 

tersebut merupakan awal mula penyebab tegangnya hubungan Cina dan Vietnam 

termasuk soal perbatasan dan wilayah kedaulatan teritori. 

                                                           
164

 Council on Foreign Relations, China’s Maritime Disputes, op. cit. 
165

 Ibid. 
166

 Ibid. 
167

 Ibid. 



71 
 
 

 

4.2 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) 

Konflik LCS yang tidak kunjung menemui titik temu perdamaian ini 

semakin membuat negara-negara yang turut campur dalam konflik 

mempertahankan wilayah kedaulatannya di LCS seperti Cina dan negara-negara 

ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei berada dalam situasi 

tegang dan berkonflik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya alasan 

mempertahankan wilayah yang menjadi kekuasaan mereka di perairan ini 

dikarenakan kawasan LCS jika dilihat dalam tata lautan internasional merupakan 

kawasan perairan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis.168 Hal ini 

dilihat dari terdapatnya kurang lebih 11 milyar barel minyak169, 190 triliyun kaki 

kubik gas alam,170 selain itu terdapat 5,3 triliyun dolar AS171 dari total 

perdagangan yang melewati wilayah perairan tersebut tiap tahunnya.172 Tentu 

bukan suatu hal yang mengherankan jika negara-negara di sekitar wilayah 

perairan tersebut bersikeras mempertahankan kedaulatan teritorinya atas wilayah 

perairan yang sangat strategis tersebut. 

 Oleh karena negara-negara yang berkonflik dalam memperebutkan 

wilayah perairan ini sebagian besar berasal dari negara-negara anggota ASEAN, 

maka ASEAN merasa dituntut untuk dapat mengambil tindakan terkait 

penyelesaian konflik yang tak kunjung henti tersebut. Selama bertahun-tahun 

menempuh proses negosiasi, Cina dan ASEAN berhasil menandatangani 
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Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) dalam 

ASEAN Summit ke-8 yang diadakan di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 4 

November 2002.173 DOC ini merupakan teks politik yang digunakan untuk 

mencegah timbulnya konflik dan ketegangan yang semakin besar di wilayah 

perairan LCS serta mengurangi resiko dari terjadinya konflik militer di atas 

wilayah perairan tersebut174. Namun sebelumnya, kehadiran DOC ini diawali oleh 

kemunculan hukum laut yang diakui secara internasional yaitu UNCLOS (United 

Nations Convention for the Law of the Sea). 

UNCLOS 

 UNCLOS yang merupakan singkatan dari United Nations Convention for 

the Law of the Sea merupakan suatu rezim hukum dan peraturan komprehensif 

yang menetapkan aturan-aturan untuk mengatur seluruh penggunaan laut dan 

sumber daya di dalamnya bagi tiap-tiap negara. Sering terjadinya permasalahan 

perebutan kedaulatan wilayah perairan ini disebabkan oleh karena laut merupakan 

ruang publik yang luas dengan segala kekayaan alam di dalamnya sehingga perlu 

adanya aturan dalam mengeksplorasi dan memanfaatkannya.175 UNCLOS sebagai 

hukum laut ini mulai beroperasi dan berjalan efektif mulai tanggal 16 November 
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1982.176 Hingga saat ini, UNCLOS merupakan rezim yang diakui secara global 

dalam mengatur segala urusan yang berhubungan dengan hukum atas laut.177 

 Jauh sebelum terbentuknya UNCLOS, di abad ke-17,178 terdapat sebuah 

doktrin mengenai freedom-of-the-seas. Namun doktrin ini tidak membahas secara 

lebih menyeluruh dan mendalam mengenai batas-batas wilayah kadaulatan 

perairan suatu negara termasuk tidak terdapat aturan yang mengatur aktivitas 

komersial dan bisnis kemaritiman di seluruh wilayah laut.179 Namun selang 

beberapa tahun kemudian yaitu di abad ke-20, seiring berkembanganya jaman dan 

kemajuan teknologi pula, masyarakat merasa bahwa perlu adanya suatu hukum 

atas laut yang dapat mengatur batas-batas wilayah dan aktivitas kemaritiman 

ataupun komersial di dalamnya. Kesadaran masyarakat ini didukung oleh semakin 

berkembangnya permasalahan ketika tidak ada hukum laut yang mengaturnya, 

banyak terjadinya eksploitasi masif dan berlebihan yang dilakukan oleh suatu 

negara yang menyebabkan munculnya ketidakadilan dan kerugian di negara 

sekitar wilayah perairan tersebut.180 

 Dokumen UNCLOS ini terdiri dari 17 bagian dengan 320 artikel aturan 

serta terdapat 9 lampiran di dalamnya.181 Keseluruhan isi dokumen tersebut 

mengatur secara keseluruhan tentang ruang laut termasuk pembatasan, kontrol 
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lingkungan, penelitian ilmiah kelautan, aktivitas ekonomi dan sosial, transfer 

teknologi, dan penyelesaian sengketa terkait dengan permasalahan laut. Dalam 

UNCLOS sendiri terdapat fitur penting yang dirangkum sebagai berikut:182 

 Negara-negara yang memiliki laut atau biasa disebut dengan 

negara pantai berhak menetapkan luas wilayah kedaulatan 

perairannya sejauh 12 mil183 dari batas wilayah terluar pulau negara 

tersebut; 

 Kapal maupun pesawat terbang dari seluruh negara boleh 

melakukan transit melalui selat yang digunakan sebagai navigasi 

internasional. Negara-negara yang berbatasan dengan selat tersebut 

dapat mengatur aspek navigasi dan aspek lain dalam perjalanan; 

 Dalam negara kepulauan yang terdiri dari beberapa gugusan pulau, 

cara menghitung kedaulatan teritori lautnya tersebut adalah dengan 

menarik garis lurus dari antara titik-titik terluar pulau. Sementara 

perairan di antara gugusan pulau tersebut juga secara otomatis 

merupakan bagian dari wilayah kedaulatan negara kepulauan 

tersebut; 

 Negara-negara pantai memiliki hak untuk memanfaatkan kekayaan 

alam laut serta menjalankan aktivitas ekonominya yang dapat 

dihitung melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu sejauh 

200184 mil laut. Selain pemanfaatan sumber daya alam dan aktivitas 
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ekonomi di dalamnya, negara juga memiliki hak untuk 

melaksanakan penelitian dalam ilmu kelauatan dan perlindungan 

lingkungan bawah laut; 

 Negara-negara lain juga dapat melakukan kebebasan bernavigasi 

dan melakukan penerbangan di ZEE tersebut, termasuk kebebasan 

dalam meletakkan kabel kapal selam dan jaringan pipa;185 

 Negara-negara yang tidak memiliki laut atau biasa disebut dengan 

landlocked countries diberikan hak pula untuk mengeksploitasi 

sumber daya alam dari ZEE negara yang berada dalam satu 

kawasan dengannya; 

 Negara-negara pantai memiliki hak atas wilayah landas kontinen 

(wilayah nasional dasar laut) yang berjarak 200 mil186 laut dari 

pantai; 
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Gambar 4.2 Luas Landas Kontinen dan ZEE menurut 

Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliament

ary_Library/pubs/rp/rp9899/99RP06 

 Negara-negara pantai berbagi dengan masyarakat internasional atas 

surplus yang didapat dari pemanfaatan sumber daya dari bagian 

manapun di luar ketentuan 200 mil;187 

 Komisi tentang Batas Landasan Kontinental harus memberikan 

rekomendasi kepada negara-negara yang memiliki shelf dengan 

batas terluar melampaui jarak 200 mil;188 

 Negara-negara yang menikmati kebebasan bernavigasi, melakukan 

penerbangan, penelitian ilmiah, dan penangkapan ikan di laut lepas 
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secara tradisional, diwajibkan untuk mengadopsi atau bekerja sama 

dengan negara-negara lain untuk mengelola dan melestarikan 

sumber daya hayati; 

 Batas wilayah teritorial yang diukur berdasar Landas Kontinen 

ataupun ZEE mengacu pada suatu pulau yang berpenghuni dan 

terdapat aktivitas manusia di dalamnya sehingga batu ataupun 

benda mati lainnya bukan menjadi ukuran batas terluar dalam 

mengukur ZEE dan Landas Kontinen; 

 Negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup maupun semi 

tertutup diharapkan dapat bekerja sama dengan cara mengelola 

sumber daya hayati, lingkungan, dan kegiatan penelitian; 

 Landlocked countries memiliki hak akses ked an dari laut serta 

dapat menikmati kebebasan melalui wilayah negara transit; 

 Negara-negara wajib untuk menjaga kebersihan laut dan mencegah 

dari segala ancaman kerusakan laut serta kehidupan di dalamnya; 

 Semua kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan di ZEE maupun 

Landas Kontinen wajib memperoleh persetujuan dari negara pantai 

tersebut. Negara pantai tersebut wajib memberikan persetujuan jika 

penelitian bertujuan damai dan memenui kriteria yang 

ditentukan;189 
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 Negara-negara diwajibkan untuk melakukan promosi 

pengembangan dan alih teknologi kelautan dengan syarat dan 

ketentuan yang adil dan wajar; 

 Negara-negara yang meratifikasi diwajibkan untuk menyelesaikan 

perselisihan terkait penafsiran UNCLOS ini dengan cara damai; 

 Jika terjadi sengketa perebutan wilayah perairan, dapat 

mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Internasional mengenai 

hukum laut yang terdapat dalam UNCLOS, Mahkamah 

Internasional, atau arbitrase. 

Terbentuknya DOC 

 Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa wilayah perairan LCS 

sangat penting bagi Cina dan negara-negara Asia Tenggara yang berada di sekitar 

perairan tersebut. Terdapat kurang lebih 25%190 transportasi pengiriman dunia 

melewati perairan tersebut. LCS juga penting bagi pergerakan armada militer 

yang bergerak dari kawasan Pasifik ke Samudera Hindia.191 Terdapat salah satu 

kepulauan yang bernama Spartly yang diduduki oleh banyak negara selain Cina 

yaitu seperti Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Adanya klaim yang saling 

tumpang tindih di wilayah perairan Laut Cina Selatan terhadap kepemilikan 

kedaulatan atas teritori laut, termasuk dengan penetapan yurisdiksi atas LCS (ZEE 

                                                           
190

 WU Shicun dan REN Huaifeng, More Than a Declaration: A Commentary on the Background 

and the Significance of the Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea, op. 

cit., 312. 
191

 Ibid. 



79 
 
 

 

dan Landas Kontinen) ini dapat berpotensi besar mempengaruhi keamanan 

kawasan.192  

Beragam aksi ketidakpatuhan yang terdapat dalam LCS ini berpotensi 

besar untuk mengurangi kepercayaan antar negara-negara Asia Tenggara dan 

Cina. Selain itu, ketegangan yang terjadi dalam perebutan wilayah ini juga 

mengancam meningkatnya tingkat kerja sama antar negara tetangga tersebut. Oleh 

karena itu dalam melihat permasalahan konflik perebutan wilayah LCS yang tidak 

kunjung padam ini, Cina dan negara-negara yang melakukan klaim wilayahnya di 

LCS mencetuskan upaya pengembangan kerja sama bilateral, terutama dalam 

meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan mempromosikan adanya dialog 

politik. Selama beberapa tahun, Cina menunjukkan kesungguhannya untuk 

bekerja sama dalam rangka mengurangi ketegangan di LCS dengan beberapa kali 

berkunjung ke negara-negara anggota ASEAN, dengan cara meningkatkan kerja 

sama militer.193 

 Awal mulanya, di tanggal 25 Februari 1992,194 Cina mulai memberlakukan 

hukum laut negaranya, “Law on the Territorial Sea and the Contiguous Zone”, 

yang pada artikel 2195 menyebutkan bahwa wilayah teritori Cina yang termasuk 

dalam kedaulatan negaranya meliputi Kepulauan Dongsha (Pratas), Kepulauan 

Xisha (Paracel), Kepulauan Nansha (Spartly), dan pulau-pulau lainnya yang 
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terletak di perairan Laut Cina Selatan.196 Di dalam menanggapi dikeluarkannya 

aturan terhadap wilayah kedaulatan laut oleh Cina tersebut, para menteri luar 

negeri negara-negara anggota ASEAN mengeluarkan Deklarasi Manila yang 

membahas tentang wilayah perairan LCS dalam ASEAN Ministerial Meeting 

(AMM) pada bulan Juli 1992.197 Dalam Deklarasi Manila tersebut, disebutkan 

bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa LCS harap menyelesaikan 

permasalahan tersebut dengan cara damai dan tanpa menggunakan kekerasan. 

Selain itu upaya penyelesaian masalah tersebut dapat dilakukan oleh pihak-pihak 

yang terkait dengan jalan menahan diri untuk tidak mengokupasi atau 

menjalankan kegiatan-kegiatan kemaritiman di wilayah perairan tersebut serta 

bekerja sama untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam Treaty of Amity and 

Cooperation in South East Asia (TAC) sebagai dasar kode perilaku internasional 

di Asia Tenggara.198 

 Jauh sebelum Deklarasi Manila, tepatnya di tanggal 24 Februari 1976,199 

ditandatangani Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia (TAC) di 

Bali, Indonesia, yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, pertemanan, 

dan kerja sama yang abadi antar negara-negara Asia Tenggara yang dapat 

berkontribusi dalam menjalin kekuatan, solidaritas, dan kedekatan antar negara-
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negara tersebut. Selain itu, perjanjian ini turut pula mempromosikan hubungan 

kerja sama yang baik dalam hal ekonomi, keuangan, dan teknologi antar negara-

negara di luar kawasan Asia Tenggara, baik negara-negara berkembang maupun 

negara-negara maju. TAC ditandatangani oleh kesepuluh negara Asia Tenggara, 

Cina, negara-negara anggota Uni Eropa, Australia, Bangladesh, Democratic 

People’s Republic of Korea, Republic of Korea, Perancis, India, Jepang, 

Mongolia, Selandia Baru, Pakistan, Papua Nugini, Rusia, Sri Lanka, Turki, dan 

Amerika Serikat.200 

 Selain itu, prinsip-prinsip yang terdapat dalam TAC juga digunakan 

sebagai sebuah kode perilaku internasional yang juga kemudian diadopsi dalam 

rangka penyelesaian masalah di Laut Cina Selatan. Pada BAB IV TAC,201 

dijelaskan mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang dipaparkan lebih lanjut 

ke dalam lima artikel, yaitu artikel 13, artikel 14, artikel 15, artikel 16, artikel 

17.202  

Pada artikel 13 TAC,203 disebutkan bahwa pihak yang bersengketa wajib 

untuk menahan diri dari segala hal yang dapat memicu terjadinya ancaman, 

termasuk melakukan ancaman dengan menggunakan kekuatan militer. Dalam 

penyelesaian sengketa pula, tidak boleh diselesaikan dengan jalan kekerasan, 

melainkan harus melalui negosiasi damai. Pada artikel 14204 dijelaskan bahwa 
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penyelesaian sengketa melalui pengawasan dari Dewan Tinggi, terdiri dari 1 

perwakilan setingkat menteri dari masing-masing negara Asia Tenggara dengan 

negara-negara di luar kawasan yang terlibat dalam sengketa tersebut dengan jalan 

friendly negotiation. Selanjutnya pada artikel 15 di BAB IV205 mengenai 

mekanisme penyelesaian sengketa ini, dijelaskan bahwa jika negosiasi antar 

perwakilan negara-negara yang terlibat tersebut tidak mencapai solusi, maka 

Dewan Tinggi harus mempertimbangkan perselisihan tersebut dan memberikan 

rekomendasi ke pihak-pihak yang terkait tersebut mengenai solusi 

penyelesaiannya, baik melalui good offices, mediasi, maupun konsiliasi.206 

 Pada artikel 16,207 dijelaskan bahwa ketentuan penyelesaian sengketa yang 

dijelaskan pada artikel-artikel sebelumnya di bab ini tidak berlaku untuk suatu 

perselisihan, kecuali jika semua yang terlibat dalam perselisisahn tersebut 

menyetujui permohonan mereka dalam sengketa tersebut. Namun hal ini tidak 

menghalangi pihak ataupun negara lain di luar negara-negara yang bersengketa 

untuk turut memberikan bantuan, dan seluruh anggota wajib tunduk pada tawaran 

bantuan yang diberikan oleh pihak eksternal tersebut. Selanjutnya yang terakhir 

pada artikel 17,208 disebutkan bahwa perjanjian ini tidak menghalangi suatu 

penyelesaian jalan damai yang tercantum pada pasal 33 ayat 1209 Piagam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pihak-pihak yang bersengketa wajib 

mengutamakan penyelesaian masalah dengan jalan damai terlebih dahulu sebelum 
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akhirnya beralih ke prosedur penyelesaian masalah lainnya yang ditawarkan 

dalam Piagam PBB tersebut.210 

 Setelah dibentuknya Deklarasi Manila pada Juli tahun 1992211 dengan 

memunculkan kesepakatan untuk menggunakan prinsip-prinsip dasar TAC dalam 

mekanisme penyelesaian sengketa di Asia Tenggara, Filipina atas nama ASEAN 

pada tahun 1999212 mempersiapkan sebuah draft kasar mengenai kode etik 

internasional penyelesaian sengketa LCS. Namun Cina menolak pengajuan kode 

etik internasional tersebut namun setuju untuk melakukan diskusi lebih lanjut 

mengenai pembentukan kode etik tersebut.213 Upaya pembentuka kode etik di 

Laut Cina Selatan kemudian dilanjutkan dengan diadakannya dua pertemuan 

penting lainnya. Pertemuan penting tersebut dilakukan di Thailand pada tanggal 

14 dan 15 Maret tahun 2000.214 Pertemuan pertama yang dilaksanakan pada 14 

Maret 2000215 tersebut yaitu ASEAN Task Force on the Regional Code of Conduct 

on the South China Sea, kemudian pada tanggal 15 Maret 2000216 diadakan 

pertemuan antara negara-negara anggota ASEAN dan Cina yang disebut ASEAN-

China Working Group on the Regional Code of Conduct on the South China Sea. 

Pada pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan untuk terus berjuang membuat 

kode etik internasional di wilayah perairan LCS.217 Hal ini mengingat konflik 
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perairan di LCS terus terjadi dengan adanya tumpang tindih klaim antar negara-

negara ASEAN dan Cina di perairan yang terkenal strategis tersebut. 

 ASEAN-China Working Group on the Regional Code of Conduct on the 

South China Sea yang diadakan pada tanggal 15 Maret 2000218 di Thailand 

tersebut lebih lanjut dijelaskan bahwa pada kesempatan pertemuan tersebut, China 

dan ASEAN sama-sama hadir untuk saling berdiskusi mengenai draft masing-

masing pihak yang dibuat mengenai kode etik di LCS. Kesepakatan akhir 

menyatakan bahwa draft bentukan ASEAN yang juga versi aslinya dibuat oleh 

Filipina atas nama ASEAN tahun 1999 silam219, mengalami dua kali revisi. Revisi 

yang pertama yaitu mengenai pengertian wilayah yang dipersengketakan di LCS 

yaitu meliputi Kepulauan Paracel dan Spartly. Kemudian revisi besar berikutnya 

yang kedua yaitu untuk menghapus upaya eksplorasi dan eksploitasi segala 

sumber daya alam di wilayah yang dipersengketakan dari daftar potensi wilayah 

kerja sama.220 

 Setelah melalui masa negosiasi yang panjang antara ASEAN dan Cina, 

akhirnya pada tanggal 4 November 2002221 dalam ASEAN Summit yang ke-8222 di 

Phnom Penh, Kamboja, berhasil dibuat dan ditandatangani suatu deklarasi 

perdamaian antara kedua belah pihak tersebut dalam rangka menyelesaikan kasus 

sengketa LCS yang tidak kunjung padam. Deklarasi perdamaian tersebut bernama 

Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC), dan 
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merupakan suatu teks politik yang berfungsi untuk mencegah timbulnya konflik 

dan ketegangan yang semakin meningkat terhadap area yang dipersengketakan 

tersebut. Selain itu, fungsi dari dibentuknya DOC ini juga untuk mengurangi 

resiko terjadinya konflik militer di kawasan yang dipersengketakan tersebut. 

Lebih lanjut, kesepakatan dibentuknya DOC ini juga dapat memelihara dan 

mempromosikan keamanan serta perdamaian kawasan.223 

 DOC yang merupakan suatu deklarasi politik ini, bukan dibuat untuk 

menyelesaikan permasalahan sengketa LCS ataupun memaksa pembuatannya 

terikat secara hukum. Namun dalam permasalahan penyelesaian sengketa DOC ini 

membutuhkan komitmen dari masing-masing pihak yang bersengketa untuk 

secara terus menerus mematuhi isi perjanjian dalam DOC dengan berkontribusi 

dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Meskipun tidak 

mengikat, kesepakatan DOC ini menunjukkan bahwa Cina dan ASEAN memulai 

untuk memikirkan akan pentingnya keamanan kawasan dan perkembangan 

ekonomi di era globalisasi. Dengan adanya DOC ini, mereka mencari jalan untuk 

menciptakan keamanan bersama serta manfaat bersama atas dasar 

mempromosikan perdamaian antar kedua belah pihak dan menciptakan suatu 

kondisi lingkungan yang ramah dan harmonis.224 Melihat hal ini, dibentuknya 

DOC dengan menciptakan kondisi kerja sama yang baik antara Cina dan ASEAN 

ini menjadi gerbang awal bagi masa depan yang baik untuk keduanya, baik dalam 

hal ekonomi maupun militer. 
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  Kesepakatan bersama antara ASEAN dan Cina dalam penandatanganan 

DOC ini sekaligus membukan jalan kerja sama ekonomi yang semakin harmonis 

antara negara-negara anggota ASEAN dan Cina. Selain DOC, pada tanggal 4 

November 2002225 dibuatlah perjanjian kerja sama ekonomi antara kedua belah 

pihak tersebut yang bernama ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Jika 

DOC menggunakan politik sebagai pilar kerja sama, maka ACFTA menggunakan 

pilar ekonomi dalam menjalin hubungan antar keduanya.226 Cina melihat adanya 

sutau peluang terhadap pangsa pasar di ASEAN dengan penduduk secara 

keseluruhan sekitar 500 juta penduduk227 ditambah dengan kayanya sumber daya 

alam, begitu pula sebaliknya, ASEAN melihat perlunya melakukan hubungan 

kerja sama terutama di bidang ekonomi mengingat jatuhnya ekonomi negara-

negara ASEAN pasca krisis keuangan Asia tahun 1997,228 ditambah tragedi 

terorisme di Bali tahun 2002, yang menyebabkan sebagian besar negara-negara 

anggota ASEAN tersebut mengalami resesi ekonomi dan berbagai macam 

krisis.229  

Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Sekretariat ASEAN menyatakan 

dengan adanya ACFTA ini, dapat meningkatkan ekspor ASEAN ke Cina sebesar 

48% sementara ekspor Cina ke ASEAN mencapai 55%.230 Selain itu, kemudahan 

yang ditawarkan oleh ACFTA ini juga termasuk menghilangkan hambatan tarif 

dan non tarif pada barang dan jasa. ACFTA ini juga dibentuk untuk menenangkan 
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kekhawatiran ASEAN akan digeser setelah Cina masuk ke World Trade 

Organization di akhir tahun 2001.231 

Selain DOC membuka jalan kerja sama ekonomi antara negara-negara 

anggota ASEAN dan Cina, melalui DOC pula kedua belah pihak menyadari akan 

pentingnya membentuk keamanan bersama melalui dialog politik dan kerja sama 

untuk dapat meningkatkan perkembangan sosial dan ekonomi antar keduanya.232 

Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Cina (2001-2004), Wang Yi,233 tujuan Cina 

dengan turut menandatanganinya DOC ini adalah demi kebutuhan perdamaian 

dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Keamanan bersama yang berupaya diusung 

oleh kedua belah pihak adalah merupakan konsep baru keamanan dengan 

meninggalkan konsep keamanan pada masa Perang Dingin.234 Sementara itu dari 

sudut pandang ASEAN, adanya suatu keamanan bersama ini merupakan suatu hal 

yang penting mengingat semakin berkembangnya ancaman-ancaman 

transnasional terhadap keamanan laut. Oleh karena itu penting adanya 

meningkatkan kerja sama dari setiap level dan selalu memastikan keamanan di 

laut. Hal ini pada akhirnya berguna untuk dapat semakin mengembangkan 

ekonomi tiap negara bahkan kawasan.235 

Namun lebih dari itu, DOC merupakan suatu langkah penting dengan arah 

yang positif. Negara-negara yang bersengketa telah menunjukkan kepentingan 
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bersamanya dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas keamanan di 

kawasan Asia Tenggara dengan jalan menghindari segala bentuk konfrontasi 

terhadap laut strategis, Laut Cina Selatan, dengan membuat dan menandatangani 

kesepakatan DOC tersebut. Masing-masing pihak telah saling menerima bahwa 

segala bentuk potensi ancaman dapat dikurangi dengan jalan menghargai apa yang 

sudah menjadi norma standar internasional.236 DOC dengan ini membuat ASEAN 

dan Cina hadir untuk menciptakan keamanan bersama dengan tidak melakukan 

kegiatan konfrontasi di Laut Cina Selatan namun dengan semakin meningkatkan 

kerja sama di bidang ekonomi. 

Terbentuknya Joint Statement of the 15
th

 ASEAN-China Summit on the 10
th

 

Anniversary of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China 

Sea (2010 hingga 2012) 

 Ketika konflik perebutan wilayah di LCS meningkat pada tahun 2010,237 

kepemimpinan ASEAN saat itu berada di tangan Vietnam. Kebijakan Vietnam 

ketika menjadi pemimpin ASEAN pada masa itu bertumpu pada melakukan 

internasionalisasi terhadap sengketa Laut Cina Selatan.238 Internasionalisasi 

sengketa Laut Cina Selatan ini dilakukan oleh Vietnam dengan berhasil 

mempengaruhi AS saat itu untuk membuat preferensi kebijakannya dalam rangka 

menangani sengketa LCS  di forum-forum multilateral. Selain itu Vietnam 

berhasil meletakkan permasalahan LCS ini menjadi agenda utama di berbagai 
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forum dialog ASEAN. Meskipun ASEAN mengusahakan upaya negosiasi 

terhadap kode etik kawasan dengan Cina, ASEAN juga turut mencantumkan 

aturan-aturan dalam UNCLOS pada dokumen hasil perundingan-perundingannya 

seputar konflik di LCS ini mengingat UNCLOS juga dikenal dengan prinsip-

prinsip universalnya terhadap hukum laut yang menjadi dasar tercapainya resolusi 

konflik dengan jalan damai.239 

 Tidak jauh berbeda dengan Filipina yang berusaha merangkul AS untuk 

turut serta memainkan perannya di LCS dan memasukkan agenda penyelesaian 

konflik LCS dalam forum-forum ASEAN, kepemimpinan Indonesia dalam 

ASEAN pada tahun 2011240 membawa ASEAN kepada mandat utamanya yaitu, 

“ASEAN Community in a global community of nations”.241 Hal ini bertujuan untuk 

membuat ASEAN lebih dapat didengar di komunitas global yang lebih luas. Hal 

tersebut dilakukan oleh para pemimpin negara-negara ASEAN dengan cara 

semakin memantapkan dan menggaungkan prinsip-prinsip solidaritas, persatuan, 

serta komitmen bersama dalam menciptakan perdamaian kawasan termasuk 

menyelesaikan konflik di LCS dengan jalan damai.242 

 Selanjutnya pada tahun 2012,243 Indonesia menyerahkan 

kepemimpinannya terhadap Kamboja yang memiliki hubungan dekat dengan 

Cina. Namun pada tahun tersebut yang juga ditandai dengan 45
th

 AMM (ASEAN 

Ministerial Meeting), Kamboja gagal untuk menegakkan prinsip persatuan 
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ASEAN dalam mengatasi ketegangan yang semakin meningkat antara negara-

negara anggota ASEAN dan Cina dalam konflik perebutan wilayah perairan 

LCS.244 Hal tersebut tepatnya terjadi pada bulan Juni 2012,245  ketika kelompok 

kerja khusus berunding untuk menemukan elemen-elemen kunci dalam 

pembuatan draft terkait kode etik internasional (Code of Conduct, COC) terhadap 

LCS. Namun elemen-elemen kunci tersebut ditolak oleh Cina karena tidak 

termasuk dalam negosiasi.246 Beberapa hal di antaranya termasuk Filipina dan 

Vietnam yang berusaha melakukan internasionalisasi sengketa LCS ditambah 

dengan semangat Filipina untuk memasukkan tulisan yang berhubungan dengan 

insiden Scarborough di dalam draft COC, insiden tersebut terjadi dikarenakan 

Cina mengusir kependudukan kapal Filipina di dangkalan Scarborough namun 

Cina tetap menduduki dan melanggar kesepakatan yang dibuat oleh keduanya.247  

Selain itu dari sisi Vietnam, sama halnya dengan yang dilakukan Filipina, 

Vietnam berusaha memasukkan ke dalam draft COC248 mengenai insiden yang 

terjadi pada tahun 2011249 ketika Cina memotong kabel kapal minyak dan gas 

milik perusahaan energi Vietnam, Petro Vietnam, di wilayah ZEE Vietnam.250 

Melihat hal ini, Kamboja yang pada saat itu memimpin ASEAN melihat bahwa 
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permasalahan tersebut terjadi antara pihak Cina dengan Vietnam dan Cina dengan 

Filipina sehingga perlu adanya penyelesaian bilateral di antara keduanya. Hal ini 

menyebabkan gagalnya para menteri negara-negara anggota ASEAN dalam 

konsensus mencapai kesepakatan draft COC serta gagal terbentuknya joint 

communique untuk pertama kalinya sepanjang sejarah 45 tahun berdirinya 

ASEAN.251 

Namun situasi kegagalan tersebut tidak berlangsung lama ketika 

perwakilan Indonesia saat itu, Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Republik 

Indonesia, melakukan diplomasi kepada seluruh pihak terkait sehingga berhasil 

membentuk “ASEAN’s Six-Point Principle in the South China Sea”.252 Isi dari 6 

prinsip di LCS tersebut adalah sebagai berikut:253 

1. Implementasi penuh terhadap DOC (2002); 

2. Pedoman Implementasi DOC (2011); 

3. Kesimpulan awal COC kawasan terhadap Laut Cina Selatan; 

4. Menghargai secara penuh hukum laut yang dikenal secara 

universal yaitu UNCLOS; 

5. Mempertahankan sikap menahan diri dan tidak menggunakan 

kekuatan oleh seluruh pihak; 
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6. Penyelesaian sengketa damai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

laut internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 

(1982). 

Setelah berhasil dibentuknya ASEAN’s Six-Point Principle in the South China 

Sea, pada 20 Juli 2012254 berhasil pula dibentuknya suatu pernyataan bersama 

antara ASEAN dan Cina terkait penguatan isi DOC pada pertemuan ke-15 

ASEAN dan Cina, serta hari jadi ke-10 DOC yang dikenal dengan Joint Statement 

of the 15
th

 ASEAN-China Summit on the 10
th

 Anniversary of the Declaration on 

the Conduct of Parties in the South China Sea. Perjanjian penguatan tersebut 

terjadi beberapa bulan setelah ASEAN’s Six-Point Principle in the South China 

Sea dibentuk, yaitu pada 12 November 2012.255 

 Pernyataan bersama ini berhasil disepakati pada tanggal 19 November 

2012256 di Phnom Penh, Kamboja. Kesepakatan antara Cina dan ASEAN dalam 

pernyataan bersama ini adalah semakin meningkatkan rasa saling percaya diri dan 

percaya antar masing-masing pihak, serta semakin meningkatkan perdamaian, 

pertemanan, dan kerja sama di masa mendatang terutama berkaitan dengan 

sengketa perairan LCS.257 Pernyataan bersama ini dihadiri oleh pemimpin masing-

masing negara anggota ASEAN dan H.E. Wen Jiaobao, Perdana Menteri Dewan 

Negara Republik Rakyat Cina pada saat itu, dengan Samdech Akka Moha Sena 
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Padei Techo HUN Sen, Perdana Menteri Kerajaan Kamboja, sebagai pemimpin 

pertemuan ASEAN dan Cina yang ke-15.258 
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BAB V 

ANALISIS KETIDAKPATUHAN CINA TERHADAP DECLARATION ON 

THE CONDUCT OF PARTIES IN THE SOUTH CHINA SEA (DOC) 

TAHUN 2010-2014 

Di awal bab ini, penulis akan memaparkan secara menyeluruh mengenai 

aktivitas-aktivitas ketidakpatuhan Cina terhadap aturan DOC pada periode waktu 

2010 hingga 2014. Selanjutnya penulis akan membuktikan indikator-indikator 

yang terdapat dalam compliance-based theory milik Andrew T. Guzman yang 

menjelaskan mengenai faktor-faktor suatu negara pada akhirnya memilih untuk 

patuh ataupun tidak patuh dalam suatu hukum ataupun perjanjian internasional. 

Namun secara spesifik dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan mengenai 

faktor-faktor yang menyebabkan suatu negara, yaitu Cina, pada akhirnya tidak 

patuh dalam Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) 

dengan dibuktikan cukup banyak terdapatnya aktivitas ketidakpatuhan yang 

dilakukan oleh Cina terhadap DOC tersebut pada periode waktu tahun 2010 

hingga 2014.  

 Menurut Andrew T. Guzman di dalam compliance-based theory miliknya, 

suatu negara akan tidak patuh pada hukum atau perjanjian internasional karena 

negara tersebut mempertimbangkan cost dan benefit yang didapat ketika 

bertindak. Negara akan tidak patuh ketika benefit yang didapat ketika melanggar 

suatu hukum atau perjanjian internasional tersebut lebih besar daripada cost yang 
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harus dibayarkan, begitu pula sebaliknya.259 Lebih lanjut, Guzman menyatakan 

bahwa suatu negara pada akhirnya menjadi tidak patuh dalam suatu hukum atau 

perjanjian internasional tersebut dikarenakan atas pertimbangan dua sanksi, yaitu 

reputational sanction (sanksi reputasi) dan direct sanction (sanksi langsung).260 

Beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sanksi reputasi dapat dilihat 

dari severity of violation, reasons of violation, knowledge of violation, clarity of 

obligation and its violation, implicit obligation, dan regime changes.261 Sementara 

itu, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya suatu sanksi 

langsung yaitu seperti direct sanction severity, direct sanction implementation on 

multilateral agreement, direct sanction for short or long term relationship, dan 

yang terakhir yaitu acceptance of sanction.262 

5.1 Aktivitas Ketidakpatuhan Cina terhadap aturan dalam DOC Tahun 

2010-2014 

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, DOC merupakan suatu teks 

politik yang juga berupa asuatu teks kesepakatan bersama antara negara-negara 

anggota ASEAN dan Cina untuk mempertahankan keadaan damai dengan tidak 

menggunakan kekuatan militer di wilayah perairan yang berkonflik, Laut Cina 

Selatan.263 Sebelum melangkah lebih jauh mengenai ketidakpatuhan yang 
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dilakukan Cina dalam DOC tahun 2010 hingga 2014, berikut adalah isi 

kesepakatan dari DOC:264 

1. The parties reaffirm their commitment to the purposes 

and principles of the Charter of the United Nations, the 

1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, 

The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, 

the Five Principles of Peaceful Coexistence, and other 

universally recognized principles on international law 

which shall serve as the basic norms governing state-to-

state relations; 

2. The parties are commited to exploring ways for 

building trust and confidence in accordance with the 

above-mentioned principles and on the basis of equality 

and mutual respect; 

3. The parties reaffirm their respect for and commitment 

to the freedom of navigation in and overflight above the 

South China Sea as provided for by the universally 

recognized principles of international law, including 

the 1982 UN Convention on the Law of the Sea; 

4. The Parties concerned undertake to resolve their 

territorial and jurisdictional disputes by peaceful 

means, without resorting to the threat or use of force, 

through friendly consultations and negotiations by 

sovereign states directly concerned, in accordance with 

universally recognized principles of international law, 

including the 1982 UN Convention on the Law of the 

Sea;  
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5. The Parties undertake to exercise self-restraint in the 

conduct of activities that would complicate or escalate 

disputes and affect peace and stability including, among 

others, refraining from action of inhabiting on the 

presently uninhabited islands, reefs, shoals, cays, and 

other features and to handle their differences in a 

constructive manner. Pending the peaceful settlement of 

territorial and jurisdictional disputes, the Parties 

concerned undertake to intensify efforts to seek ways, in 

the spirit of cooperation and understanding, to build 

trust and confidence between and among them, 

including:  

a. holding dialogues and exchange of views as appropriate 

between their defense and military officials;  

b. ensuring just and humane treatment of all persons who are 

either in danger or in distress;  

c. notifying, on a voluntary basis, other Parties concerned of 

any impending joint/combined military exercise; and  

d. exchanging, on a voluntary basis, relevant information.  

6. Pending a comprehensive and durable settlement of the 

disputes, the Parties concerned may explore or 

undertake cooperative activities. These may include the 

following:  

a. marine environmental protection;  

b. marine scientific research;  

c. safety of navigation and communication at 

sea;  

d. search and rescue operation; and  

e. combating transnational crime, including 

but not limited to trafficking in illicit drugs, 
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piracy and armed robbery at sea, and illegal 

traffic in arms.  

The modalities, scope and locations, in respect of 

bilateral and multilateral cooperation should be agreed 

upon by the Parties concerned prior to their actual 

implementation.  

7. The Parties concerned stand ready to continue their 

consultations and dialogues concerning relevant issues, 

through modalities to be agreed by them, including 

regular consultations on the observance of this 

Declaration, for the purpose of promoting good 

neighbourliness and transparency, establishing 

harmony, mutual understanding and cooperation, and 

facilitating peaceful resolution of disputes among them;  

8. The Parties undertake to respect the provisions of this 

Declaration and take actions consistent therewith;  

9. The Parties encourage other countries to respect the 

principles contained in this Declaration;  

10. The Parties concerned reaffirm that the adoption of a 

code of conduct in the South China Sea would further 

promote peace and stability in the region and agree to 

work, on the basis of consensus, towards the eventual 

attainment of this objective. 

Isi kesepakatan dalam DOC yang pertama menjelaskan bahwa negara 

anggota, dalam hal ini negara-negara ASEAN dan Cina, berkomitmen untuk 

menaati prinsip-prinsip yang terdapat dalam TAC (Treaty of Amity and 

Cooperation in South East Asia), hukum laut internasional bentukan PBB, 
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UNCLOS (United Nation Conevention in Law of the Sea), dan perjanjian lainnya 

yang mengatur hubungan antar pemerintah negara.265  

Isi kesepakatan DOC yang kedua kemudian menjelaskan mengenai 

komitmen kedua belah pihak untuk mencari cara dalam rangka membangun 

kepercayaan diri untuk dapat patuh terhadap poin-poin DOC atas dasar persamaan 

dan hubungan saling menghormati.266 Selanjutnya yaitu poin ke-3 yang menjadi 

kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu mengenai komitmennya untuk 

menghargai kebebasan bernavigasi di dalam dan atas laut sesuai dengan apa yang 

tertulis di UNCLOS 1982.267 

Selanjutnya, poin ke-4 DOC 2002 menjelaskan mengenai negara-negara 

yang terlibat dalam sengketa harus menyelesaikannya dengan jalan damai dengan 

tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Cara yang ditempuh seperti dengan 

menggunakan jalan negosiasi dan konsultasi antar kedua belah pihak negara yang 

berdaulat.268 Poin berikutnya yaitu poin ke-5 menjelaskan mengenai kewajiban 

kedua belah pihak untuk menahan diri dalam melakukan segala macam tindakan 

yang dapat menciptakan ketegangan maupun sengketa sehingga berpengaruh 

dalam terancamnya perdamaian dan stabilitas. Contohnya yaitu para pihak wajib 
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untuk menahan diri dari segala bentuk okupasi yang dilakukan di pulau tak 

berpenghuni, terumbu karang, dangkalan, maupun pulau karang. Dalam hal untuk 

menciptakan perdamaian, negara wajib untuk mencari cara seperti dengan kerja 

sama dan membangun kepercayaan satu sama lain.269 

Poin ke-6 selanjutnya yaitu dalam rangka menciptakan lingkungan yang 

komprehensif di LCS, negara-negara anggota diharapkan untuk mencari segala 

macam cara menyelesaikan sengketa dengan jalan kerjasama, seperti contoh 

dengan membentuk kerjasama di bidang perlindungan lingkungan laut, penelitian 

ilmu kelautan, keamanan navigasi dan komunikasi di laut, operasi pencarian dan 

penyelamatan, serta menghalau terjadinya kejahatan transnasional melalui laut 

seperti penyelundupan narkoba, pembajakan, perampokan bersenjata, dan 

penyelundupan senjata gelap.270 

Berikutnya, di poin ke-7 DOC 2002, negara-negara yang bersengketa 

harus bersiap untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahannya dengan jalan 

damai seperti dengan melakukan konsultasi dan dialog. Hal ini dilakukan dalam 

rangka mempromosikan hubungan bertetangga yang baik dan menciptakan 

transparansi, menjaga hubungan yang harmonis, dan menciptakan kerjasama atas 
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dasar saling pengertian.271 Selanjutnya yaitu di poin ke-8 DOC, disebutkan 

kembali komitmen para pihak untuk mematuhi dan menghargai yang telah 

menjadi poin-poin kewajiban dalam DOC dan mengambil langkah yang sesuai 

dengan kesepakatan.272 

Pada poin ke-9 DOC, disebutkan bahwa negara-negara anggota saling 

mendorong untuk menghargai prinsip-prinsip dalam DOC.273 Selanjutnya yang 

terakhir yaitu negara-negara setuju untuk mengadopsi kode etik di LCS melalui 

DOC ini dengan berkomitmen untuk mengadakan promosi dalam menciptakan 

perdamaian dan stabilitas di kawasan.274 

Dokumen kesepakatan perdamaian antar dua pihak yaitu ASEAN dan Cina 

pada 4 November 2002275 di Phnom Penh, Kamboja, tersebut ditandangani oleh 

Menteri Luar Negeri (Menlu) Brunei Darussalam, Mohamed Bolkiah; Menlu 

Kerajaan Kamboja, Hor Namhong; Menlu Republik Indonesia, Dr Hassan 

Wirayuda, Wakil Perdana Menteri dan Menlu Republik Demokratis Rakyat Lao, 

Somsavat Lengsavad; Menlu Malaysia, Datuk Seri Syed Hamid Albar; Menlu 

Persatuan Myanmar, Win Aung; Sekretaris Urusan Luar Negeri Republik Filipina, 
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Blas F. Ople; Menlu Republik Singapura, Prof. S. Jayakumar; Menlu Kerajaan 

Thailand, Dr. Surakiart Sathirathai; Menlu Republik Sosialis Viet Nam, Nguyen 

Dy Nien; Utusan Khusus dan Wakil Menlu Republik Rakyat Cina, Wang Yi.276 

Ketegangan kawasan akibat ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina 

terhadap DOC di LCS memuncak pada tahun 2010277 ketika kepemimpinan 

ASEAN dipegang oleh Vietnam yang berusaha melakukan internasionalisasi 

terhadap sengketa perairan ini.278 Berikut akan penulis paparkan secara 

menyeluruh tindak ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina dalam DOC serta 

poin dalam deklarasi tersebut terkait ketidakpatuhan yang dilakukannya ke dalam 

tabel di bawah ini: 
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Tabel 5.1 Aktivitas Ketidakpatuhan Cina terhadap DOC tahun 2010-

2014 

Bulan/Tahun Aktivitas Ketidakpatuhan 

Ketidakpatuhan 

dalam hal Poin 

DOC 

Juni 2010 Lima kapal Cina melakukan serangan-

serangan di lepas pantai Pulau 

Palawan, Filipina.279 

1, 4, 7, dan 8 

Mei-Juni 2011 Cina memotong kabel kapal gas dan 

minyak yang dioperasikan oleh 

perusahaan energi milik Vietnam, 

Petro Vietnam, di wilayah ZEE 

Vietnam.280 

1, 4, 7, dan 8 

 Kapal pengawas Maritim Cina dan 

Kapal Tentara Pembebasan Rakyat 

dicurigai melakukan okupasi di 

Kepulauan Spratly dengan 

menurunkan beberapa material 

bangunan ke pulau tersebut.281 

1, 5, dan 8 
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Maret 2012 Cina memenjarakan 21 nelayan282 

Vietnam yang melakukan pencarian 

ikan ke Kepulauan Paracel dengan 

alasan adanya badai di wilayahnya. 

Cina meminta uang tebusan sebanyak 

11.000 dolar AS kepada pemerintah 

Vietnam.283 

4, 7, dan 8 

November 

2012 

Cina kembali lagi melakukan 

pemotongan kabel survei seismik 

kapal eksplorasi minyak Vietnam Binh 

Minh 02 yang berlayar di antara 

Hainan dan dataran Vietnam.284 

4, 7, dan 8 

April 2014 Foto-foto satelit menangkap Cina 

melakukan pengerukan tanah di 

Mischief Reef (bagian timur 

Kepulauan Spratly) yang tenggelam 

untuk dibuat menjadi sebuah pulau.285 

1, 5, dan 8 
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Mei 2014 Cina menyeret sebuah alat pengebor 

minyak di wilayah perairan ZEE 

Vietnam.286 

1, 5, dan 8 

Oktober 2014 Laksamana Angkatan Laut Tentara 

Pembebasan Rakyat Cina, Wu 

Shengli, dilaporkan oleh intelijen 

Taiwan telah mengunjungi lima pulau 

di Kepulauan Spratly yang ditempati 

oleh Cina untuk mengamati pekerjaan 

reklamasi di sana.287 

1, 5, dan 8 

Sumber: Hasil olahan penulis dari beberapa sumber mengenai aktivitas 

ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina di perairaan LCS dimulai pada April 

2010 hingga Oktober 2014. 

 

 Peristiwa pertama terjadi di Juni 2010, ketika itu Filipina mendapati lima 

kapal milik Cina melakukan serangan-serangan di lepas Pantai Pulau Palawan 

yang berada di wilayah perairan ZEE Filipina.288 Pada peristiwa kali ini, Cina 

melakukan tidak ketidakpatuhan terhadap DOC di poin 1, 4, 7, dan 8. Poin 

pertama DOC jelas dilanggar oleh Cina karena Cina melakukan tindak kekerasan 

di lepas Pantai Pulau Palawan dengan melakukan serangan-serangan dan tidak 
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mengutamakan jalan penyelesaian masalah yang disepakati dalam TAC 1976.289 

Selain itu Cina juga berupaya melakukan okupasi di wilayah yang menjadi milik 

Filipina menurut hukum laut internasional, UNCLOS 1982.290 Poin selanjutnya 

yaitu poin ke-4 yang menjelaskan bahwa negara di dalam hal menyelesaikan 

sengketa di perairan LCS harus menyelesaikan dengan mekanisme damai dan 

tanpa menggunakan kekerasan atau kekuatan militer.291 Dalam hal ini jelas Cina 

sudah tidak patuh terhadap poin ke-4 DOC tersebut dengan melakukan tindak 

kekerasan di LCS, terutama di wilayah ZEE Filipina. 

 Poin selanjutnya dalam DOC yang tidak dipatuhi Cina yaitu pada poin ke-

7, Cina tidak melakukan konsultasi di dalam melakukan tindakannya. Serangan 

yang dilakukan olehnya seharusnya tidak dilakukan dengan cara tersebut, 

melainkan harus melalui jalan konsultasi dan mengadakan dialog-dialog antar 

kedua pemerintah. Hal ini diharapkan agar terciptanya kondisi lingkungan 

kawasan yang ramah dan menciptakan harmonisasi di antara pihak-pihak yang 

terkait.292 

 Aktivitas ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina pada Juni 2010 

tersebut juga termasuk ketidakpatuhan terhadap DOC poin ke-8. Di dalam poin 

tersebut dijelaskan bahwa negara yang tergabung dalam deklarasi ini harus 
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berkomitmen untuk mematuhi seluruh kewajiban-kewajiban yang ada di 

kesepuluh poin di dalamnya.293 

 Peristiwa ketidakpatuhan terhadap DOC selanjutnya yang dilakukan oleh 

Cina yaitu pada Juni 2011 ketika Cina ditangkap basah melakukan pemotongan 

kabel kapal minyak milik perusahaan energi, Petro Vietnam.294 Peristiwa tersebut 

merupakan ketidakpatuhan Cina terhadap isi perjanjian DOC ke 1, 4, 7, dan 8. 

Kembali Cina melakukan ketidakpatuhan pada poin ke-1, yaitu tidak mematuhi 

prinsip dalam TAC 1976295 yang dibuktikan dengan tindak kekerasan seperti 

pemotongan kabel kapal di wilayah ZEE Filipina. Selain itu Cina juga tidak 

mematuhi prinsip yang terdapat dalam UNCLOS 1982296 yaitu dibuktikan dengan 

upaya pendudukan Cina di wilayah perairan yang berada di wilayah ZEE. 

Ketidakpatuhan Cina pada poin pertama DOC berhubungan dengan poin ke-4 

DOC yang turut tidak dipatuhi olehnya, yaitu kewajiban negara-negara anggota 

untuk menyelesaikan segala bentuk sengketa dengan jalan damai.297 

 Selanjutnya Cina juga turut tidak patuh terhadap poin ke-7, yang 

menuliskan bahwa negara-negara wajib melakukan dialog-dialog ataupun 
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konsultasi yang berhubungan dengan sengketa di LCS.298 Hal tersebut bertolak 

belakang dengan apa yang dilakukan oleh Cina, bukannya melakukan konsultasi 

dalam rangka menjaga harmonisasi di kawasan, Cina melakukan tindakan yang 

cukup frontal terhadap Vietnam dengan pemotongan kabel kapal tersebut. 

 Kemudian aktifitas ketidakpatuhan Cina terhadap DOC selanjutnya yaitu 

pada Mei 2011 ketika Cina yang diwakili oleh kapal pengawas maritim Cina dan 

kapal Tentara Pembebasan Rakyat tertangkap basah oleh Filipina menurunkan 

material bangunan ke Kepulauan Spratly.299 Tindakan yang dilakukan oleh Cina 

tersebut merupakan tindak ketidakpatuhan terhadap DOC poin ke-1, 5 dan 8. 

Dalam hal tindakan ini jelas Cina melakukan ketidakpatuhan di poin pertama 

yaitu dengan tidak berkomitmen dengan prinsip dalam UNCLOS terhadap 

kepemilikan wilayah teritori laut berdasar ZEE dan landas kontinen.300 

 Selain poin ke-1, Cina juga tidak patuh terhadap poin ke-5 DOC yaitu 

untuk membiarkan atau tidak mengokupasi pulau tidak berpenghuni di perairan 

LCS, seperti pulau-pulau di Kepulauan Spratly.301 Selanjutnya yaitu poin ke-8 

dalam DOC turut pula tidak dipatuhi oleh karena Cina tidak menghiraukan apa 

yang telah menjadi kewajiban di poin-poin sebelumnya. 
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Tindak ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina selanjutnya yaitu pada 

Maret 2012 ketika Cina memenjarakan kurang lebih 21 nelayan Vietnam yang 

sebelumnya sedang melakukan pencarian ikan ke Kepulauan Paracel dengan 

alasan terdapat badai di wilayahnya. Selain memenjarakan nelayan, Cina turut 

meminta uang tebusan sebanyak 11.000 dolar AS kepada pemerintah Filipina.302 

Tindakan Cina ini merupakan ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian DOC poin ke 

4, 7, dan 8. Poin ke-4 dalam DOC dijelaskan bahwa apapun permasalahan 

mengenai sengketa wilayah harus diselesaikan dengan jalan damai dan tanpa 

menggunakan tindak kekerasan.303 Dalam hal ini Cina meluapkan amarahnya 

dengan melakukan tindak kekerasan yang dengan memenjarakan nelayan Vietnam 

tersebut dan tanpa menggunakan upaya negosiasi atau jalan diplomatik lainnya 

yang lebih baik.  

 Poin selanjutnya yang tidak dipatuhi oleh Cina yaitu pada poin ke-7, 

ketika itu Cina bukannya melakukan tindak konsultasi atau dialog terlebih dahulu 

antar kedua pemerintah, Cina justru melakukan tindak konfrontatif dengan 

memenjarakan dan meminta uang tebusan atas isu atau permasalahan mengenai 

sengketa wilayah di antara keduanya. Selain poin ke-7, poin ke-8 juga tidak 

dipatuhi olehnya, yaitu dilihat dengan tidak adanya komitmen untuk patuh 

terhadap DOC di poin-poin yang ada di dalamnya. 
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 Tindak ketidakpatuhan kembali dilanggar Cina pada November 2012 

ketika Cina untuk kedua kalinya melakukan pemotongan kabel survey seismik 

kapal eksplorasi minyak Vietnam, Binh Minh 02, yang berlayar di antara Hainan 

dan dataran Vietnam.304 Di dalam peristiwa ketidakpatuhan terhadap DOC ini, 

cina tidak patuh terhadap DOC poin ke-1, 5, dan 8. Kembali lagi pada poin ke-1 

Cina tidak mematuhi apa yang sudah menjadi prinsip bersama dalam TAC dan 

UNCLOS. Dalam TAC, Cina melakukan upaya penyelesaian sengketa tidak 

dengan menggunakan jalan damai,305 sementara dalam UNCLOS, Cina tidak 

mematuhi aturan dalam hukum laut internasional mengenai luas wilayah 

eksplorasi dengan turut campur tangan terhadap aktivitas Vietnam di wilayah 

ZEE-nya sendiri.306 

 Selain tidak patuh terhadap poin ke-1, melalui peristiwa yang dilakukan 

olehnya pada November 2012 ini, Cina juga tidak mematuhi aturan DOC poin ke-

5. Di dalam poin tersebut, disebutkan bahwa masing-masing pihak dalam 

perjanjian DOC wajib untuk menahan diri dari setiap tindakan yang mampu 

menyebabkan munculnya konflik dan ketegangan.307 Dalam hal ini terlihat Cina 

tidak mampu menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memicu 

timbulnya ketegangan di antara kedua pihak. Poin selanjutnya dalam DOC yang 
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turut tidak dipatuhi Cina yaitu pada poin ke-8, Cina masih tidak mematuhi 

kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian DOC.308 

 Peristiwa selanjutnya yang termasuk ketidakpatuhan dalam DOC terjadi 

pada April 2014 ketika foto-foto satelit menangkap Cina melakukan pengerukan 

tanah di Mischief Reef (bagian timur Kepulauan Spratly) yang tenggelam untuk 

dibuat menjadi pulau.309 Pada peristiwa kali ini, aktivitas Cina tersebut tergolong 

sebagai aktivitas ketidakpatuhan terhadap DOC, terutama di poin ke-1, 5, dan 8. 

Kembali poin ke-1 tidak dipatuhi oleh Cina dikarenakan Cina berupaya 

melakukan tindak eksplorasi di Kepulauan Spratly yang menurut UNCLOS bukan 

berada dalam wilayah kedaulatan Cina.310 

 Selanjutnya yaitu poin ke-5 DOC yang turut tidak dipatuhi oleh Cina, hal 

ini disebabkan karena Cina menempati pulau ataupun terumbu karang dengan 

berusaha membangun kembali terumbu karang yang sempat tenggelam tersebut 

untuk dihuni.311 Selanjutnya poin ke-8 yang turut tidak dipatuhi oleh Cina, yaitu 

ketika Cina kembali tidak patuh dan menuruti aturan-aturan yang terdapat dalam 

DOC.312  
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 Peristiwa ketidakpatuhan berikutnya yaitu terjadi pada Mei 2014, ketika 

Cina menyeret sebuah alat pengebor minyak di wilayah perairan ZEE Vietnam.313 

Peristiwa ini merupakan aktivitas ketidakpatuhan Cina terhadap DOC poin ke-1, 

5, dan 8. Pada poin ke-1 disebutkan bahwa negara-negara anggota perjanjian 

DOC harus patuh terhadap prinsip-prinsip dalam TAC dan UNCLOS, namun 

kembali Cina melalui peristiwa ini tidak mematuhi aturan yang terdapat dalam 

kedua prinsip internasional tersebut. Cina menyeret alat pengebor minyak ke 

wilayah perairan ZEE Vietnam ini merupakan tindakan kekerasan yang 

seharusnya tidak boleh dilakukan sesuai dengan prinsip dalam TAC314 dan 

masuknya Cina ke dalam wilayah perairan ZEE Vietnam ini turut menunjukkan 

ketidakpatuhan Cina terhadap prinsip dalam UNCLOS.315  

 Poin selanjutnya yang turut tidak dipatuhi oleh Cina yaitu pada poin ke-5. 

Dalam hal ini Cina kembali melakukan tindakan provokatif yang memicu 

kemarahan Vietnam dan menyebabkan semakin tegangnya kondisi keamanan di 

wilayah peraiaran LCS dan kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut jelas tidak patuh 

terhadap poin ke-5 karena Cina bukannya menahan diri, namun justru Cina 

melakukan tindakan provokatif kepada Vietnam.316 Selain poin ke-1 dan 5, poin 
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ke-8 juga turut tidak dipatuhi oleh Cina karena Cina tetap tidak mematuhi dan 

menghormati kewajiban-kewajiban yang diatur dalam poin DOC.317 

 Peristiwa terakhir yang menutup serangkaian aktivitas ketidakpatuhan 

Cina dari tahun 2010 hingga 2014 yaitu peristiwa yang terjadi pada Oktober 2014. 

Pada saat itu intelijen Taiwan melaporkan bahwa Wu Shengli, Laksamana 

Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina melakukan kunjungan ke lima 

pulau di Kepulauan Spratly yang ditempati Cina untuk mengamati pekerjaan 

reklamasi di sana.318 Kembali peristiwa yang terjadi di Oktober 2014 ini 

merupakan wujud tindakan Cina yang tidak patuh terhadap poin ke-1, 5, dan 8 

dalam DOC. Poin ke-1 tidak dipatuhi oleh Cina karena Cina melakukan upaya 

eksplorasi di kepulauan yang berada di luar wilayah kedaulatan nasionalnya 

berdasar prinsip UNCLOS.319 

 Selanjutnya yaitu poin ke-5 yang melarang negara-negara anggota 

perjanjian untuk menempati wilayah yang berada di kawasan perairan LCS.320 

Selain itu juga poin ke-8 yang turut tidak dipatuhi Cina yang terlihat dengan tetap 
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dan terus tidak dipatuhinya poin-poin yang menjadi kesepakatan bersama dalam 

perjanjian perdamaian DOC.321 

Berdasar dari penjelasan-penjelasan terhadap tabel di atas, ketidakpatuhan 

yang kerap kali dilakukan oleh Cina sebagian besar pada poin ke-1, 4, 5, 7, dan 8. 

Pada poin ke-1,322 negara-negara anggota ASEAN dan Cina diharapkan untuk 

menghormati aturan dan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UNCLOS 

1982 dan beberapa hukum internasional lainnya yang diakui secara internasional. 

Poin ke-4323 menegaskan bahwa negara-negara yang bersengketa menghindari 

adanya penggunaan senjata, kekerasan, atau militer dalam menyelesaikan 

sengketa di LCS dan menggunakan jalan-jalan damai.  

Poin ke-5324 DOC menegaskan bahwa negara-negara yang terlibat dalam 

penandatanganan DOC ini harus menahan diri dan menghentikan segala macam 

aktivitas yang menyulut konflik di LCS, seperti tidak melakukan okupasi di suatu 

pulau tak berpenghuni serta tidak melakukan eksplorasi sumber daya alam di 

dalamnya. Poin ke-7325 DOC kembali menegaskan tentang adanya prinsip-prinsip 

good neigbourliness, transparansi, dan penyelesaian sengketa secara damai. Poin 
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terakhir yang sering dilanggar oleh Cina dalam kesepakatan DOC ini yaitu poin 

ke-8326 yang berisi tentang penegasan kepada negara-negara yang mengadopsi 

DOC ini untuk secara konsisten menghormati keputusan yang diambil dalam 

deklarasi ini.327 

5.2 Ketidakpatuhan Cina terhadap Declaration on the Conduct of Parties in 

the South China Sea (DOC) Tahun 2010-2014 melalui Reputational dan Direct 

Sanction 

5.2.1 Reputational Sanction 

Severity of Violation 

 Menurut Guzman, suatu sanksi reputasi yang diperoleh negara yang tidak 

patuh terhadap suatu hukum ataupun perjanjian internasional akan besar ketika 

tingkat ketidakpatuhan yang dilakukan oleh suatu negara besar pula. Hal tersebut 

berarti bahwa jika ketidakpatuhan yang dilakukan oleh suatu negara bersifat 

teknis dan kecil dengan berdampak kecil pula bagi negara korban, maka sanksi 

reputasi yang diperoleh negara yang tidak patuh tersebut juga kecil, namun 

sebaliknya, jika suatu negara melakukan suatu ketidakpatuhan skala besar secara 

teknis dengan membawa dampak yang besar pula terhadap negara korban, maka 

sanksi reputasi negara tersebut menjadi besar.328 Dengan semakin besarnya sanksi 

yang didapat oleh suatu negara ketika tidak patuh terhadap suatu perjanjian 

internasional tersebut, maka negara cenderung menjadi patuh. 
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 Dalam bab sebelumnya, dijelaskan bahwa pada periode tahun 2010 hingga 

tahun 2014, Cina melakukan sebanyak kurang lebih 8 (delapan) aktivitas 

ketidakpatuhan terhadap perjanjian internasional yang telah ia sepakati bersama 

dengan negara-negara anggota ASEAN, yaitu DOC. Dari keempat belas aktivitas 

ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina tersebut, hampir seluruh aktivitas yang 

dilakukan tergolong ketidakpatuhan skala besar. Menurut Guzman, suatu 

ketidakpatuhan dikategorikan salam skala besar jika terdapat negara korban dan 

ketidakpatuhan yang dilakukan berdampak besar bagi negara korban tersebut.329  

 Ketidakpatuhan skala besar pertama yang dilakukan oleh Cina terjadi di 

bulan Juni tahun 2010, yang membawa Filipina sebagai negara korban Cina atas 

kejadian yang dilakukannya. Pada saat itu, lima kapal milik Cina terlihat 

melakukan serangan-serangan terhadap kapal Filipina di lepas pantai Pulau 

Palawan, dekat Kepulauan Spratly dan Amy Douglas Bank. Insiden ini berawal 

dari aktivitas kapal pengawas Cina yang memaksa sebuah kapal Filipina untuk 

melakukan survei di Bank Reed untuk kemudian meninggalkan daerah tersebut.330 

Kejadian ini dikategorikan oleh Guzman sebagai suatu ketidapatuhan skala besar 

terhadap DOC dikarenakan ketidakpatuhan ini bukanlah tindakan yang victimless 

atau tidak terdapat korban.331 Dengan jelas kapal Filipina menjadi korban serangan 

kapal Cina di lepas pantai Pulau Palawan yang juga dekat dengan area yang 

dipersengketakan yaitu, Kepulauan Spratly.  
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Oleh karena kejadian tersebut, Filipina memanggil utusan Cina untuk 

mengungkapkan keprihatinannya atas tindakan yang dilakukan oleh Cina 

tersebut.332 Pemanggilan utusan Cina oleh Filipina tersebut dengan maksud untuk 

menyelesaikan permasalahan secara damai, yaitu dengan upaya-upaya diplomatik 

seperti yang diutarakan dalam perjanjian DOC poin ke-4, 5, dan 7. Namun, 

nampak bahwa upaya diplomatik yang dilakukan oleh Filipina tersebut menuai 

jalan buntu yang dibuktikan dengan amarah Filipina di Oktober 2011333 yang 

menyebut wilayah lautnya di perairan Laut Cina Selatan dengan sebutan Laut 

Barat Filipina.334 Oleh karena ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina tersebut 

masuk dalam kategori ketidakpatuhan skala besar, maka sanksi reputasi yang 

dimiliki Cina juga besar. 

 Selanjutnya pada bulan Mei-Juni 2011,335 Cina kembali melakukan 

aktivitas ketidakpatuhan yang sekali lagi dikategorikan sebagai pelanggaran besar, 

namun dalam kasus ini ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina menimbulkan 

negara korban baru yaitu Vietnam. Kejadian tersebut terjadi ketika Cina 

memotong kabel kapal minyak dan gas milik perusahaan energi milik Vietnam, 

Petro Vietnam.336 Kapal milik perusahaan energi Vietnam tersebut pada saat itu 

sedang melakukan eksplorasi minyak di wilayah yang secara prinsip hukum 
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UNCLOS (ZEE) masih termasuk dalam wilayah kedaulatan Vietnam dan bukan 

termasuk wilayah teritori Cina, yaitu 1.000 km dari Pulau Hainan (Cina).337  

Kejadian yang dilakukan oleh Cina tersebut merupakan contoh 

ketidakpatuhan Cina terhadap perjanjian yang telah dibentuknya sendiri dengan 

ASEAN (DOC) yaitu pada poin 1, 4, 7, dan 8. Kembali Cina melakukan jalan 

kekerasan yang tidak seharusnya dilakukan dan melanggar prinsip-prinsip hukum 

laut internasional.338 Ketidakpatuhan skala besar yang dilakukan oleh Cina ini 

kembali berdampak pada sanksi reputasi yang besar diperoleh Cina dikarenakan 

terdapat korban dalam kasus ini, yaitu Vietnam, dan kerugian yang harus 

ditanggung oleh Vietnam dari kejadian tersebut. Namun pada akhirnya kasus ini 

kembali reda dikarenakan berhasil terbentuknya kesepakatan bilateral antara 

kedua belah pihak, yaitu Cina dan Vietnam, ketika Sekretaris Partai Umum 

Vietnam mengunjungi Beijing. Kesepakatan bilateral antara keduanya ini 

terutama dalam menangani sengketa maritim terkait LCS.339 Perlakuan Cina 

dengan memotong kabel kapal milik Vietnam tersebut tergolong ketidakpatuhan 

besar dan menyebabkan sanksi reputasi besar bagi Cina, namun kesepakatan 

damai keduanya yang ditandai dengan berkunjungnya pihak Vietnam ke Beijing 

menjadi berkurangnya sanksi reputasi bagi Cina. Dalam hal ini Cina kembali 

menampakkan image baiknya kepada Vietnam. 
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 Ketidakpatuhan yang dikategorikan selanjutnya oleh Guzman sebagai 

aktivitas ketidakpatuhan skala besar pada kasus yang dilakukan oleh Cina yaitu 

pada bulan Maret 2012,340 ketika Cina memenjarakan nelayan Vietnam. Pada saat 

itu Cina mendapati terdapat 21 nelayan Vietnam yang sedang melakukan 

pencarian ikan di Kepulauan Paracel dengan alasan badai.341 Tindakan Cina ini 

kembali lagi disebut sebagai aktivitas ketidakpatuhan skala besar dikarenakan 

terdapat negara korban yaitu Vietnam. Tidak hanya itu, kerugian juga diterima 

oleh pemerintah Vietnam karena Cina meminta uang tebusan sebesar 11.000 dolar 

AS342 kepada pemerintah Vietnam untuk dapat membebaskan rakyatnya.343 

Tindakan yang termasuk ketidakpatuhan skala besar yang dilakukan oleh Cina 

sudah dengan jelas mencoreng reputasi Cina, menyebabkan sanksi reputasi yang 

diterima Cina besar. 

 Tindak ketidakpatuhan skala besar kembali dilakukan oleh Cina pada 

November 2012344 dengan aktivitas yang sama dilakukan olehnya pada Mei-Juni 

2011. Cina kembali memotong kabel survei seismik kapal eksplorasi minyak 

milik Vietnam, Binh Minh 02, yang berlayar di antara Hainan dan dataran 

Vietnam.345 Upaya kesepakatan bilateral yang dilakukan oleh keduanya setahun 

silam nampak tidak berjalan dengan efektif karena Cina masih terus tidak patuh 

atas apa yang telah disepakati. Cina tidak patuh terhadap poin yang sama dalam 

DOC pada Mei-Juni 2011 dengan negara yang kembali menjadi korban adalah 
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Vietnam. Reputasi baik yang semula diperoleh Cina setelah berhasil dibentuknya 

upaya penyelesaian sengketa secara diplomatik, kemudian reputasi tersebut 

menjadi semakin buruk, sanksi reputasi Cina besar ketika kejadian tersebut 

kembali terulang pada November 2012.346  

Ketidakpatuhan yang tergolong besar yang dilakukan oleh Cina tidak 

hanya berhenti di tahun tersebut, pada tahun 2014 kembali terjadi insiden 

internasional yang menimpa Vietnam sebagai akibat ulah ketidakpatuhan Cina 

terhadap DOC, terutama pada poin ke-1, 5, dan 8. Pada Mei 2014, Cina menyeret 

alat pengebor minyak ke wilayah ZEE Vietnam. Tindakan Cina tersebut sontak 

memperoleh protes dari pemerintah Vietnam, dan tidak hanya berhenti di situ, 

kejadian tersebut sampai mempengaruhi situasi domestik di Vietnam. Setelah 

insiden tersebut terjadi, banyak warga menyerukan protes anti-Cina dan banyak 

warga-warga Cina di Vietnam yang tewas akibat protes tersebut. Tidak hanya itu, 

protes anti-Cina tersebut juga menyebabkan tutupnya pabrik-pabrik Cina di 

Vietnam347 Kejadian tersebut sudah pasti menimbulkan korban yaitu negara 

Vietnam dan menimbulkan kerugian bagi domestik Vietnam akibat kerusuhan 

anti-Cina yang timbul sesaat setelah aktivitas ktidakpatuhan Cina dilakukan di 

wilayah ZEE Vietnam tersebut. 

 Sebagian besar dari rentang periode tahun 2010 hingga 2014, aktivitas 

ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina tergolong sebagai aktivitas 

ketidakpatuhan berskala besar, karena menimbulkan negara korban dan beberapa 
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kasus menyebabkan kerugian bagi negara yang menjadi korban ketidakpatuhan 

Cina tersebut. Namun terdapat juga beberapa ketidakpatuhan skala kecil yang 

tidak terlalu dampak bagi negara lainnya karena aktivitas tersebut victimless, 

dengan kata lain tidak menimbulkan korban.  

Aktivitas ketidakpatuhan skala kecil berikutnya yang dilakukan oleh Cina 

yaitu pada bulan Mei 2011,348 kapal pengawas Cina dan kapal Tentara 

Pembebasan Rakyat terlihat sedang menurunkan beberapa material bahan 

bangunan di salah satu pulau di Kepulauan Spratly. Tindakan yang dilakukan oleh 

Cina tersebut ditangkap basah oleh Filipina dan tindakan tersebut diindikasikan 

sebagai upaya okupasi Cina di Kepulauan Spratly.349 Hal yang dilakukan oleh 

Cina ini melanggar poin ke-5 dalam DOC yang melarang adanya pihak yang 

bersengketa untuk menduduki dan menempati pulau yang tak berpenghuni.350 

Namun, tindak ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina tidak terlalu berdampak 

pada sanksi reputasi karena tidak ditemukan negara sebagai korban 

ketidakpatuhan Cina, victimless. Dalam hal ini sanksi reputasi Cina kecil.351 

 Selanjutnya, ketidakpatuhan skala kecil yang dilakukan oleh Cina yaitu 

dengan tidak patuh terhadap DOC pada poin ke-5. Kembali Cina melanggar poin 

tersebut pada April 2014352 dengan melakukan pengerukan tanah di Mischief 

Reef, bagian timur Kepulauan Spratly, untuk dijadikan sebagai sebuah pulau. 
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Foto-foto satelit menangkap aktivitas Cina tersebut yang dinilai telah melanggar 

apa yang telah menjadi kesepakatan bersama antara ASEAN dan Cina dalam 

DOC.353 Aktivitas yang kembali dilakukan Cina tersebut tidak berdampak buruk 

bagi negara korban dan merupakan tindak ketidakpatuhan yang victimless. Oleh 

karena tindak ketidakpatuhan Cina kali ini tergolong berskala kecil, maka sanksi 

reputasi yang diperoleh Cina juga kecil. 

 Aktivitas ketidakpatuhan terakhir berikutnya di periode 2010 hingga 2014, 

terjadi pada Oktober 2014,354 pada saat itu Cina dilaporkan oleh intelijen Taiwan 

telah melakukan pemantauan di Kepulauan Spratly. Intelijen Taiwan menemukan 

bahwa Laksamana Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina, Wu Shengli, 

mengunjungi lima pulau di Kepulauan Spratly yang telah ditempati oleh Cina 

untuk mengawasi pekerjaan reklamasi di wilayah tersebut.355 Sama dengan 

aktivitas ketidakpatuhan sebelumnya, tindakan Cina kali ini tidak menimbulkan 

negara korban dan tidak membuat kerugian tertentu, sehingga aktivitas 

ketidakpatuhan Cina kali ini tergolong sebagai pelanggaran kecil dan 

menyebabkan sanksi reputasi yang diperoleh Cina juga kecil. 
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Tabel 5.2 Sanksi Reputasi Cina dilihat dari Indikator Severity of Violation 

Jumlah 

Aktivitas 

Ketidakpatuhan 

Adanya 

Negara 

Korban 

Menimbulkan 

Kerugian 

Sanksi Reputasi 

5 √ √ BESAR 

3 - - KECIL 

Sumber: Hasil olahan penulis berdasar pada analisis ketidakpatuhan Cina dilihat 

dari variabel reputational sanction dan indikator severity of violation. 

 Guzman menyatakan bahwa suatu negara pada akhirnya tidak patuh 

terhadap suatu hukum atau perjanjian internasional disebabkan oleh adanya 

pertimbangan cost dan benefit. Jika benefit atau manfaat yang diperoleh negara 

dengan tidak patuh terhadap suatu perjanjian lebih besar daripada cost yang 

dikeluarkan, maka negara secara otomatis menjadi tidak patuh dengan aturan yang 

terdapat dalam perjanjian yang diikutinya tersebut.356 Dalam variabel severity of 

violation yang melihat tingkat besar kecilnya skala tindak ketidakpatuhan, 

diketahui bahwa sanksi reputasi yang diberikan kepada Cina besar dilihat dari 

sebagian besar aktivitas ketidakpatuhan yang dilakukannya dari tahun 2010 

hingga 2014, hal ini menyebabkan payoff atau keuntungan yang diperoleh Cina 

kecil dari tindak ketidakpatuhan yang dilakukannya. 

Reasons of Violation  

 Pada variabel ini, Guzman menjelaskan bahwa sanksi reputasi suatu 

negara akibat ketidakpatuhan yang dilakukannya akan besar jika alasan 

ketidakpatuhannya tersebut tidak dapat diterima oleh negara korban. Begitu pula 
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sebaliknya, sanksi reputasi yang diperoleh suatu negara akan kecil jika alasan di 

balik ketidakpatuhan yang dilakukannya dapat diterima oleh negara yang menjadi 

korbannya.357  

 Pada aktivitas ketidakpatuhan yang kerap kali dilakukan oleh Cina ini, 

sebagian besar dilakukan pada poin ke-1, yang berisi sebagai berikut: 

“The parties reaffirm their commitment to the 

purposes and principles of the Charter of the United 

Nations, the 1982 United Nations Convention on the 

Law of the Sea, The Treaty of Amity and 

Cooperation in Southeast Asia, the Five Principles 

of Peaceful Coexistence, and other universally 

recognized principles on international law which 

shall serve as the basic norms governing state-to-

state relations”358. 

 Pada poin tersebut, ASEAN dan Cina sepakat dan berkomitmen untuk 

saling mematuhi prinsip-prinsip dasar piagam PBB, UNCLOS 1982, TAC, Five 

Principles of Peaceful Coexistence, dan hukum internasional lainnya yang diakui 

secara universal mengatur hubungan antara negara satu dan negara lainnya.359 

Prinsip-prinsip ini yang kemudian sering dilanggar oleh Cina. Tindakan illegal 

fishing yang dilakukan bukan di wilayah yang seharusnya menjadi wilayah 

kedaulatan teritorinya menurut hukum UNCLOS menjadi salah satu contoh 

tindakan Cina yang tidak mematuhi prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku.360 

Selanjutnya tindakan Cina yang melakukan tindak kekerasan dan penggunaan 
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kekuatan dalam menyelesaikan sengketa, aktivitas tersebut tergolong aktivitas 

ketidakpatuhan yang dilakukan Cina pada poin ke-4, 5, 7, dan 8. Keempat poin 

tersebut sesuai dengan prinsip yang tertulis pada BAB IV TAC, Artikel 13,361 

yang menyatakan bahwa pihak yang bersengketa dalam LCS wajib untuk 

menahan diri dari segala bentuk aktivitas yang dapat memicu terjadinya ancaman, 

termasuk harus menahan diri untuk melakukan ancaman dengan menggunakan 

kekuatan militer. Selain itu, segala bentuk penyelesaian sengketa harus 

menggunakan jalan damai dan tanpa menggunakan kekuatan militer.362 

 Namun, aktivitas-aktivitas ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina 

tersebut dilakukan olehnya dengan alasan bahwa sebagian besar dari LCS 

merupakan bagian dari Provinsi Hainan, Cina. Di mata Cina, perairan LCS yang 

luas tersebut serta lahan yang berada di atas pulau-pulau buatan Cina di 

Kepulauan Paracel dan Spratly merupakan hak milik Cina dan sudah berada di 

bawah pemerintahannya menurut sejarahnya.363 Menurut Cina, kedaulatan 

territorial laut miliknya bukan berdasar atas hukum laut internasional (UNCLOS 

1982) yang telah disepakati bersama untuk dipatuhi dalam DOC, melainkan 

wilayah kedaulatan Cina melampaui hampir seluruh perairan LCS seperti 

Kepulauan Dongsha (Pratas Islands), Kepulauan Xisha (Paracel Islands), 

Kepulauan Zhongsha (yang terkenal di dalamnya yaitu Macclesfield Bank dan 
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Scarborough Shoal), dan Kepulauan Nansha (Spratly Islands).364 Klaim Cina dan 

perairan yang berdekatan dengan beberapa kepulauan tersebut berdasar pada 

sejarahnya yaitu di tahun 1947,365 Cina melihat peluang untuk melakukan klaim 

atas wilayahnya di LCS setelah Jepang kalah perang di Perang Dunia II. Di bawah 

kepemimpinan partai nasionalis, Kuomintang, dibentuklah 11 garis demarkasi 

yang menandakan wilayah kedaulatan Cina saat itu, hingga di tahun 1953366 

disederhanakan wilayah kedaulatannya menjadi 9 garis demarkasi (nine-dash line) 

di bawah kepemimpinan Partai Komunis Cina (CCP).367 

 Peristiwa sejarah yang menjadi alasan di balik ketidakpatuhan yang 

dilakukan oleh Cina tersebut tidak dapat diterima oleh negara-negara yang 

menjadi korban atas pelanggarannya. Terdapat dua hal yang menjadi dasar 

ditolaknya alasan ketidakpatuhan Cina tersebut, pertama karena Cina telah 

meratifikasi hukum laut internasional, UNCLOS 1982, dan yang kedua karena 

Cina telah mengadopsi perjanjian internasional yang dibuatnya bersama dengan 

negara-negara ASEAN, yaitu DOC 2002. Cina mulai bergabung dengan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1970, dan dalam rangka 

menyelesaikan permasalahan sengketa laut yang kerap kali terjadi, dibentuklah 

UNCLOS di bawah bendera PBB pada tahun 1982. Keberhasilan terbentuknya 

UNCLOS pada tahun 1982 tersebut melalui negosiasi yang panjang, yaitu sekitar 
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9 tahun dimulai dari tahun 1973.368 Negosiasi panjang dibentuknya UNCLOS 

tersebut turut melibatkan Cina yang hadir dalam negosiasi tersebut. Sampai 

akhirnya negosiasi tersebut berhasil melahirkan hukum laut internasional, 

UNCLOS 1982, di tahun 1996 Cina meratifikasi hukum laut yang diakui secara 

internasional tersebut.369 

Setelah meratifikasi UNCLOS, tepatnya pada 7 Mei 2009370 Cina kembali 

lagi beralasan bahwa wilayah yang terletak di nine-dash line menurut sejarahnya 

telah berada di bawah kedaulatan Cina sejak 1953. Alasan tersebut diutarakan 

oleh Cina sekaligus menyerahkan bukti peta dengan nine-dash line tersebut dan 2 

verbal notes kepada Sekretaris Jenderal PBB. Dalam verbal notes tersebut Cina 

menyatakan bahwa  

“China has indisputable sovereignty over the 

islands in the South China Sea and the adjacent 

waters, and enjoys sovereign rights and jurisdiction 

over the relevant waters as well as the seabed and 

subsoil thereof”371 

Namun alasan Cina tersebut ditolak secara gamblang oleh Vietnam, Indonesia, 

dan Filipina.372  

Bukti tidak dapat diterimanya alasan sejarah Cina tersebut sebagai alasan 

ketidakpatuhannya, yaitu pada tanggal 22 Januari 2013,373 Filipina menginisiasi 
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untuk membawa aktivitas-aktivitas ketidakpatuhan yang kerap dilakukan Cina 

tersebut ke arbitrase internasional, terutama ketidapatuhan yang dilakukan Cina 

terkait illegal fishing di wilayah ZEE Filipina di bulan April 2012 silam. 374 Selain 

itu alasan Filipina membawa permasalahan ini ke arbitrase internasional juga 

disebabkan oleh karena aktivitas Cina tersebut melanggar DOC 2002 tentang 

komitmennya untuk menahan diri dari segala macam aktivitas yang dapat 

menimbulkan konflik di LCS.375 

Berdasar compliance-based theory milik Guzman, dikatakan olehnya 

bahwa sanksi reputasi suatu negara akan besar jika alasan ketidakpatuhan yang 

dilakukan oleh negara tersebut tidak dapat diterima oleh negara korban atau 

negara lainnya yang turut terlibat dalam perjanjian tersebut.376 Oleh karena alasan 

ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina tersebut kerap berdasar atas peristiwa 

sejarah yang tidak dapat diterima oleh negara korban mengingat Cina telah 

meratifikasi apa yang menjadi kesepakatan bersama, yaitu DOC dan UNCLOS, 

maka sanksi reputasi yang diterima oleh Cina besar. 
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Tabel 5.3 Sanksi Reputasi Cina dilihat dari Indikator Reasons of Violation 

Jumlah 

Aktivitas 

Ketidakpatuhan 

Diterimanya Alasan 

Ketidakpatuhan oleh 

Negara Korban 

Sanksi Reputasi 

8 - BESAR 

Sumber: Hasil olahan penulis berdasar pada analisis ketidakpatuhan Cina dilihat 

dari variabel reputational sanction dan indikator reasons of violation. 

 Sanksi reputasi yang diperoleh Cina dilihat dari indikator reasons of 

violation ini besar disebabkan oleh karena tidak diterimanya alasan yang menjadi 

latar belakang penyebab ketidakpatuhan Cina. Oleh karena besarnya sanksi 

reputasi yang diperoleh Cina, maka benefit atau payoff yang diperoleh Cina kecil 

untuk tidak patuh terhadap DOC dan menyebabkan cost yang harus dibayar ketika 

tidak patuh besar.377 

Knowledge of Violation 

 Selanjutnya, Guzman kembali mengukur besaran sanksi reputasi suatu 

negara yang melanggar suatu perjanjian berdasar pada saksi yang melihat kejadian 

ketidakpatuhan tersebut. Jika tidak ada saksi yang menyaksikan aktivitas 

ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina tersebut, maka sanksi reputasi Cina 

kecil, namun sanksi reputasi tersebut akan berkembang menjadi semakin besar 

jika terdapat satu atau lebih dari satu saksi yang mendapati aktivitas 

ketidakpatuhan tersebut. Selain itu, sanksi reputasi yang diperoleh negara yang 

tidak patuh akan menjadi lebih kecil jika yang mengetahui aktivitas 
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ketidakpatuhan tersebut hanyalah negara korban, dan akan menjadi lebih besar 

jika lebih dari satu negara yang mengetahui kejadian tersebut378 Berikut ini, 

penulis akan kembali menjabarkan aktivitas-aktivitas ketidakpatuhan yang telah 

dilakukan Cina selama periode tahun 2010 hingga 2014 yang tergolong memiliki 

sanksi besar ataupun kecil berdasar saksi atas peristiwa-peristiwa tersebut. 

 Aktivitas ketidakpatuhan pertama yaitu di Juni 2010, terdapat lima kapal 

Cina melakukan serangan-serangan terhadap kapal Filipina di lepas pantai Pulau 

Palawan.379 Dalam hal ini Cina tidak memperoleh sanksi reputasi yang besar 

karena hanya Filipina yang mendapati aktivitas ketidakpatuhannya tersebut. Cina 

hanya kehilangan reputasinya dari sudut pandang Filipina saja. 

 Selanjutnya, pada bulan Mei-Juni 2011, Cina kembali melakukan aktivitas 

ketidakpatuhan dengan memotong kabel kapal minyak dan gas milik perusahaan 

enegeri Vietnam, Petro Vietnam.380 Sama halnya dengan kejadian sebelumnya, 

Cina hanya kehilangan reputasi dari segi negara yang menjadi korban atas tindak 

ketidakpatuhan yang dilakukannya, yaitu Vietnam. 

 Peristiwa ketidakpatuhan selanjutnya yang dilakukan oleh Cina yaitu 

terjadi pada bulan Mei 2011,381 Filipina mendapati terdapatnya kapal pengawas 

Cina dan kapal Tentara Pembebasan Rakyat milik Cina tengah menurunkan 

beberapa material bahan bangunan di salah satu pulau di Kepulauan Spratly.382 

Kejadian ini hanya ditangkap basah oleh Filipina, dan kejadian ini kembali lagi 
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hanya membuat hilangnya reputasi baik Cina di mata Filipina. Kejadian 

selanjutnya yaitu terjadi di bulan Maret 2012,383 ketika Cina memenjarakan 21 

nelayan384 Vietnam yang berlayar mencari ikan di perairan sekitar Kepulauan 

Paracel. Tidak hanya memenjarakan nelayan-nelayan Vietnam tersebut, Cina juga 

turut meminta uang tebusan sebesar 11.000 dolar AS385 kepada Vietnam untuk 

membebaskan para nelayan tersebut.386 Kejadian ini kembali membuat Cina 

kehilangan reputasi baiknya di mata Vietnam yang kembali lagi menjadi negara 

korban atas aksi ketidakpatuhannya. 

 Aksi ketidakpatuhan yang dilakukan Cina selanjutnya yaitu pada 

November 2012387 ketika Cina kembali memotong kabel survei seismik kapal 

perusahaan energi Vietnam yang sedang berada di antara Hainan dan dataran 

Vietnam.388 Tindak ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina ini kembali 

membuat hilangnya reputasi Cina di mata Vietnam yang merupakan negara 

korban. 

 Peristiwa berikutnya yang merupakan tindak ketidakpatuhan Cina kembali 

dalam DOC yaitu pada April 2014.389 Dari foto-foto satelit diketahui bahwa Cina 

melakukan pengerukan tanah untuk membuat Mischief Reef sebagai sebuah 

pulau.390 Ketidakpatuhan yang jelas dilakukan oleh Cina ini terutama terhadap 
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perjanjian DOC poin ke-5.391 Namun aksi ketidakpatuhan yang terjadi kali ini 

tidak menimbulkan korban sehingga Cina tidak secara langsung kehilangan 

reputasinya dari negara tertentu yang menjadi korbannya.  

Kejadian selanjutnya terjadi di bulan Mei 2014392 yang kembali turut 

menyumbang insiden internasional di LCS. Cina menyeret sebuah alat pengebor 

minyak ke wilayah ZEE Vietnam.393 Kejadian ini menyebabkan hilangnya 

reputasi Cina di mata Vietnam untuk kesekian kalinya. Kejadian terakhir menutup 

periode ketidakpatuhan Cina terhadap DOC tahun 2010 hingga 2014 terjadi di 

Oktober 2014.394 Saat itu Taiwan melihat Laksamana Angkatan laut Tentara 

Pembebasan Rakyat Cina, Wu Shengli, melakukan kunjungan ke lima pulau di 

Kepulauan Spratly. Kunjungan Wu Shengli tersebut bermaksud untuk memantau 

pekerjaan reklamasi di pulau tersebut.395 Ketidakpatuhan yang dilakukan oleh 

Cina tersebut hanya membuat hilangnya reputasi Cina di mata Taiwan. 

 Dari variabel ini, sebagian besar membuktikan bahwa sanksi reputasi yang 

diterima oleh Cina kecil atas aksi-aksi ketidakpatuhan yang dilakukannya. Saksi 

yang melihat kejadian ketidakpatuhan Cina tersebut sebagian besar hanyalah 

negara-negara yang menjadi korban aktivitasnya. Terdapat negara Indonesia, 

Filipina, Vietnam, Taiwan yang menjadi saksi aksi ketidakpatuhan yang 

dilakukan oleh Cina di setiap macam ketidakpatuhannya. Ketidakpatuhan yang 
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dilakukan oleh Cina dalam rentang waktu tahun 2010 hingga dengan tahun 2014 

menyebabkan Cina banyak kehilangan reputasi baik negaranya. Namun hilangnya 

reputasi baik Cina di mata negara korban tidak terlalu diperhatikan oleh Cina. Hal 

ini dibuktikan terdapat dua kali aktivitas ketidakpatuhan yang menyebabkan 

hilangnya reputasi Cina di mata Indonesia, empat kali di mata Filipina, lima kali 

di mata Vietnam, dan satu kali di mata Taiwan. Namun kembali lagi, dalam setiap 

kejadian, hanya negara korban yang menyaksikan kejadian ketidakpatuhan oleh 

Cina tersebut, sehingga melalui variabel ini dapat dikategorikan sanksi reputasi 

Cina relatif kecil. 

Tabel 5.4 Sanksi Reputasi Cina dilihat dari Indikator Knowledge of Violation 

Jumlah 

Aktivitas 

Ketidakpatuhan 

Adanya 

Saksi dari 

Negara 

Korban 

Adanya Saksi dari 

Luar Negara 

Korban / Luar 

Perjanjian 

Sanksi Reputasi 

1 - √ BESAR 

7 √ - KECIL 

Sumber: Hasil olahan penulis berdasar pada analisis ketidakpatuhan Cina dilihat 

dari variabel reputational sanction dan indikator knowledge of violation.   

 Dilihat dari sebagian besar aktivitas ketidakpatuhan Cina melalui indikator 

knowledge of violation, sanksi reputasi yang diperoleh Cina kecil oleh karena 

sebagian besar saksi berasal dari negara korban. Oleh karena sanksi reputasi yang 
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diperoleh Cina kecil, maka benefit atau payoff yang diperolehnya besar sehingga 

menjadi kesempatan baginya untuk tidak patuh terhadap DOC.396 

Clarity of Obligation and Its Violation 

 Selanjutnya, besar kecilnya sanksi reputasi yang diperoleh oleh suatu 

negara yang tidak patuh terhadap suatu perjanjian atau hukum internasional 

tergantung dari seberapa jelas perjanjian atau hukum internasional tersebut 

mengatur aktivitas suatu negara. Adanya kejelasan isi dari suatu perjanjian atau 

hukum internasional ini sangat penting adanya mengingat negara akan melanggar 

ketika tidak terdapat kejelasan aturan dan isi perjanjian atau hukum internasional 

tersebut. Oleh karena itu, semakin jelas isi perjanjian atau hukum internasional, 

dan ketika ada negara yang melanggar isi perjanjian atau hukum internasional 

tersebut, maka sanksi reputasi yang diterima oleh negara pelanggar tersebut besar, 

begitupun sebaliknya.397 Dalam variabel ini, penulis akan memaparkan secara 

menyeluruh ketidakpatuhan Cina terhadap perjanjian DOC dan menilai kejelasan 

isi perjanjian tersebut. 

 Pada variabel sebelumnya, disebutkan bahwa alasan ketidakpatuhan Cina 

terhadap DOC 2002 ini sebagian besar disebabkan oleh peristiwa sejarah tahun 

1947398 ketika Jepang kalah perang dan kemudian tidak terdapatnya status pulau-

pulau dan perairan sekitarnya di LCS. Oleh karena itu di bawah kepemimpinan 

Partai Komunis Cina, pada tahun 1953399 Cina mendeklarasikan klaimnya di LCS 
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dalam nine-dash line.400 Alasan ketidakpatuhan yang selalu digunakan oleh Cina 

ini menyiratkan maksud bahwa terdapat suatu ketidakjelasan dan kurangnya 

penjelasan terhadap isi perjanjian DOC mengenai historic waters/right suatu 

negara dalam menentukan wilayah kedaulatannya.401  

Hingga saat ini, belum terdapat konsep paling benar dan pasti yang dapat 

menjelaskan pengertian mengenai historic waters/right bahkan dalam UNCLOS 

tidak ditemukan definisi pasti yang dapat menjelaskan konsep tersebut. Namun 

dalam Anglo-Norwegian Fisheries Case of 1951,402 International Court and 

Justice (ICJ) memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan historic 

waters yaitu suatu perairan yang diakuisisi sebagai perairan dalam suatu negara 

berdasar pasa peristiwa sejarah.403 Konsep historic waters/right ini memiliki akar 

sejarah bahwa wilayah kemaritiman negara secara faktual telah ada sebelum 

konsep hukum internasional tentang laut dibentuk, sehingga kedaulatan atas 

wilayah maritim berdasar fakta sejarah perlu diperhatikan.404 

 Dalam kasus ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina ini, dari sudut 

pandang Cina, terlihat bahwa kesepakatan yang tertuang dalam poin-poin DOC 

belum mengakomodir historic right Cina untuk bisa memperoleh kedaualatan 

wilayah maritimnya. Pasca ratifikasi Cina terhadap UNCLOS 1982, tiap-tiap 
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negara yang melakukan ratifikasi tersebut diberi kebebasan oleh PBB untuk 

membuat deklarasi terkait ratifikasi tersebut. China’s declaration upon 

ratification pada 7 Juni 1996405 berisi sebagai berikut: 

“In accordance with the decision of the Standing 

Committee of the Eighth National People's 

Congress of the People's Republic of China at its 

nineteenth session, the President of the People's 

Republic of China has hereby ratified the United 

Nations Convention on the Law of the Sea of 10 

December 1982 and at the same time made the 

following statement: 

1. In accordance with the provisions of the United 

Nations Convention on the Law of the Sea, the 

People's Republic of China shall enjoy sovereign 

rights and jurisdiction over an exclusive economic 

zone of 200 nautical miles and the continental shelf. 

2. The People's Republic of China will effect, 

through consultations, the delimitation of the 

boundary of the maritime jurisdiction with the 

States with coasts opposite or adjacent to China 

respectively on the basis of international law and in 

accordance with the principle of equitability. 

3. The People's Republic of China reaffirms its 

sovereignty over all its archipelagos and islands as 

listed in article 2 of the Law of the People's 

Republic of China on the territorial sea and the 

contiguous zone, which was promulgated on 25 

February 1992. 

The People's Republic of China reaffirms that the 

provisions of the United Nations Convention on the 

Law of the Sea concerning innocent passage 

through the territorial sea shall not prejudice the 

right of a coastal State to request, in accordance 

with its laws and regulations, a foreign State to 

obtain advance approval from or give prior 

notification to the coastal State for the passage of 
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its warships through the territorial sea of the 

coastal State.406 

Pada poin ke-3 deklarasi ratifikasi Cina terhadap UNCLOS tersebut, Cina tetap 

bersikeras untuk menyatakan wilayah kedaulatannya sesuai dengan apa yang 

tercantum dalam Hukum Cina Artikel 2407 tentang Laut Teritorial dan Zona 

Tambahan yang diundangkan pada tanggal 25 Februari 2992.408 Apa yang 

dilakukan oleh Cina ini menunjukkan agresivitas Cina untuk membawa konsep 

historic rights ke dalam isi perjanjian internasional terutama DOC dalam hal ini 

sebagai perjanjian perdamaian di wilayah yang bersengketa, Laut Cina Selatan. 

 Jika melihat konsep historic right/waters yang tidak diakomodir dalam 

DOC dan melihat agresivitas Cina yang terus melanggar kesepakatan DOC di 

LCS, sanksi reputasi yang diperoleh Cina kecil oleh karena terdapat 

ketidakjelasan isi perjanjian dalam DOC tersebut terkait penjelasan mengenai 

historic right/waters. Begitu pula penjelasan dalam UNCLOS mengenai historic 

title yang sedikit memiliki kemiripan dengan konsep historical waters versi ICJ, 

dalam UNCLOS pasal 15 mengenai historic title disebutkan bahwa: 

 “Where the coasts of two States are opposite 

or adjacent to each other, neither of the two States 

is entitled, failing agreement between them to the 

contrary, to extend its territorial sea beyond the 

median line every point of which is equidistant from 

the nearest points on the baselines from which the 

breadth of the territorial seas of each of the two 

States is measured. The above provision does not 

apply, however, where it is necessary by reason of 

historic title or other special circumstances to 
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delimit the territorial seas of the two States in a way 

which is at variance therewith.”409 

Dalam pasal 15 UNCLOS tersebut dijelaskan bahwa dalam hal pantai dua negara 

yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak ada satupun 

yang berhak, kecuali terdapat persetujuan lain di antara keduanya, untuk 

menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama 

jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial 

masing-masing negara diukur. Namun ketentuan di atas tidak berlaku jika terdapat 

alasan hak historis atau keadaan khusus lainnya yang menyebabkan perlunya 

menetapkan batas laut territorial antara kedua negara menurut cara yang berlainan 

terhadap ketentuan di atas.410  

Dalam hal ini, di dalam perjanjian UNCLOS pun kedaulatan maritim suatu 

negara berdasar atas hak historis tidak berlaku dalam pasal 15 tersebut dan dengan 

kata lain tidak ada pasal ataupun poin dalam DOC atau UNCLOS yang mengatur 

hak historis suatu negara. Ketidakjelasan ini yang kemudian menimbulkan 

ketidakpatuhan yang senantiasa dilakukan oleh Cina di LCS sehingga sanksi 

reputasi yang diperoleh Cina atas ketidakjelasan isi DOC ini terbilang kecil. 
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Tabel 5.5 Sanksi Reputasi Cina dilihat dari Indikator Clarity of Obligation 

and Its Violation 

Jumlah 

Aktivitas 

Ketidakpatuhan 

Isi Perjanjian 

Jelas 

Sanksi 

Reputasi 

8 - KECIL 

Sumber: Hasil olahan penulis berdasar pada analisis ketidakpatuhan Cina dilihat 

dari variabel reputational sanction dan indikator clarity of obligation and its 

violation. 

Berdasar indikator clarity of obligation and its violation ini, Cina 

memperoleh sanksi reputasi yang kecil oleh karena terdapat ketidakjelasan 

terhadap isi perjanjian DOC. Sanksi reputasi atau hilangnya reputasi yang kecil ini 

menyebabkan benefit yang diperoleh Cina besar untuk tidak patuh terhadap 

perjnajian DOC.411 

Implicit Obligation  

 Selanjutnya dalam variabel ini, Guzman mengukur besar kecilnya sanksi 

reputasi yang diperoleh suatu negara akibat ketidakpatuhan yang dilakukannya 

melalui norma-norma internasional yang berlaku di luar perjanjian atau hukum 

internasional tersebut. Suatu negara akan beresiko memperoleh sanksi reputasi 

dari negara lain jika negara tersebut tidak patuh terhadap norma-norma 

internasional di luar dari apa yang tertulis dalam isi perjanjian atau hukum 

internasional.412 Sebagai contoh, suatu negara akan kehilangan reputasi baiknya 
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ketika negara tersebut keluar (withdraw) dari suatu perjanjian atau hukum 

internasional yang sempat diadopsi/diratifikasi. Guzman menambahkan, meskipun 

tidak secara eksplisit tertulis dalam isi perjanjian tersebut adanya sanksi yang 

dikenakan ketika keluar dari kesepakatan tersebut, tetapi negara akan tetap 

kehilangan reputasinya.413 

 Dalam kasus yang menjadi fokus penulis ini, Cina megadopsi DOC 

bersama dengan kesepuluh negara ASEAN lainnya dalam ASEAN Summit yang 

ke-8 di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 4 November 2002.414 Selang sepuluh 

tahun kemudian, di hari peringatan ulang tahun ke-10 terbentuknya DOC sebagai 

perjanjian perdamaian di LCS, ASEAN dan Cina kembali behasil membentuk 

Joint Statement of the 15
th

 ASEAN-China Summit on the 10
th

 Anniversary of the 

Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Pernyataan 

penguatan perjanjian dalam DOC antara ASEAN dan Cina tersebut berhasil 

dibentuk pada 19 November 2012415 di Phnom Penh, Kamboja yang berisikan 

kesepakatan mengenai meningkatkan rasa saling percaya diri dan percaya antara 

masing-masing pihak, serta meningkatkan perdamaian, pertemanan, dan 

kerjasama di masa mendatang terutama yang berkaitan dengan sengketa perairan 

LCS.416 

                                                           
413

 Ibid., 1864. 
414

 WU Shicun dan REN Huaifeng, More Than a Declaration: A Commentary on the Background 

and the Significance of the Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea, 311, 

(Chinese Journal of International Law, 2003, Vol, 2, No. 1). 
415

 Joint Statement of the 15
th

 ASEAN-China Summit on the 10
th

 Anniversary of the Declaration 

on the Conduct of Parties in the South China Sea, Phnom Penh, Kamboja, 19 November 2012. 
416

 Ibid. 



141 
 
 

 

 Beberapa bulan sebelumnya yaitu pada 20 Juli 2012,417 ASEAN Chair 

(pada saat itu Kamboja) setuju dan secara resmi mengeluarkan ASEAN’s Six-Point 

Principle in the South China Sea dalam menanggapi sengketa LCS yang terus 

menerus terjadi. Semua menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN 

sepakat untuk: 

1. the full implementation of the 

Declaration on the Conduct of Parties in the 

South China Sea (2002) 

2. the Guidelines for the Implementation 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 full 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 

6. the peaceful resolution of disputes, in 

accordance with universally recognized 

principles of International Law, including 

the 1982 United Nations Convention on the 

Law of the Sea (UNCLOS).418 

Menanggapi terbentuknya ASEAN’s Six-Point Principle in the South China Sea 

tersebut, Cina mengutus menteri luar negerinya saat itu, Yang Jiechi, untuk 

melakukan kunjungan resmi ke Indonesia, Brunei, dan Malaysia untuk melakukan 

misi diplomatik. Dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Jakarta, Yang Jiechi 
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menyatakan ketersediaan Cina untuk melaksanakan DOC untuk bekerjasama demi 

tujuan akhir terbentuknya COC di LCS.419 

 Melihat sikap Cina yang secara terus menerus berkomitmen dalam DOC 

yang dibuktikan dengan Cina senantiasa turut serta menandatangani perjanjian 

penguatan dalam upayanya menyelesaikan sengketa di LCS melalui jalan damai, 

bisa dilihat bahwa Cina tidak kehilangan reputasinya jika dilihat dari variabel 

implicit obligation420 kali ini. Dalam perjanjian DOC tersebut tidak secara 

eksplisit memberikan sanksi bagi negara yang ingin withdraw atau keluar dari 

kesepakatan tersebut, sehingga tidak ada perubahan dari reputasi Cina atau dengan 

kata lain sanksi reputasi Cina kecil karena ketidakpatuhan yang kerap dilakukan 

oleh Cina tidak membuatnya untuk keluar dari perjanjian DOC tersebut. 

Tabel 5.6 Sanksi Reputasi Cina dilihat dari Indikator Implicit Obligation 

Jumlah 

Aktivitas 

Ketidakpatuhan 

Tidak Melanggar 

Perjanjian 

Implisit 

Sanksi Reputasi 

8 √ KECIL 

Sumber: Hasil olahan penulis berdasar pada analisis ketidakpatuhan Cina dilihat 

dari variabel reputational sanction dan indikator implicit obligation. 
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 Sanksi reputasi yang diperoleh Cina ketika tidak patuh terhadap perjanjian 

implisit dalam DOC kecil, hal ini menyebabkan benefit yang diperoleh Cina 

menjadi besar untuk tidak patuh terhadap DOC.421 

Regime Changes 

 Melalui variabel yang terakhir terkait besar kecilnya sanksi reputasi yang 

diperoleh negara, Guzman menambahkan bahwa tidak selamanya suatu negara 

diberi label sebagai negara dengan reputasi yang buruk. Hal tersebut akan berubah 

jika terjadi pergantian rezim pemerintahan yang lebih baik dan lebih patuh 

terhadap perjanjian atau hukum internasional. Ketika pemimpin atau rezim baru 

mampu mengembalikan citra positif negaranya, maka negara tidak lagi kehilangan 

reputasinya.422 Pada variabel ini, penulis akan memaparkan karakter pemimpin 

Republik Rakyat Cina pada rentang waktu 2010 hingga 2014, yaitu Presiden 

Hujintao (2003-2013) dan Presiden Xi Jinping yang menjabat hingga saat ini. 

Karakter pemimpin tersebut akan berpengaruh pada reputasi Cina di mata 

internasional. 

a. Presiden Hu Jintao (2003-2013) 

 Periode waktu yang penulis gunakan dalam tulisan kali ini yaitu pada 

tahun 2010 hingga tahun 2014. Di dalam periode tahun tersebut, tercatat kurang 

lebih 14 aktivitas ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina dalam perjanjian 

internasional DOC, perjanjian perdamaian yang dibuat oleh ASEAN dan Cina 
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dalam menghadapi sengketa perairan LCS. Dari rentang waktu tahun 2010 hingga 

2013, Cina berada di bawah kepemimpinan Presiden Hujintao.423  

Menurut Elizabeth Economy, mengarahkan studi Asia di Dewan 

Hubungan Luar Negeri AS, mengatakan bahwa tindakan kepemimpinan Hu Jintao 

terkait sengketa Laut Cina Selatan lebih ke arah tegas dan agresif. Hal ini 

dilakukan oleh Hu Jintao mengingat hingga saat ini, seluruh lapisan masyarakat 

Cina dan peristiwa historis negaranya menyatakan bahwa kepulauan dan perairan 

yang berdekatan dengannya di LCS merupakan bagian dari kedaulatan 

maritimnya. Dalam menyelesaikan permasalahan sengketa yang tak kunjung 

menemui titik temu di Laut Cina Selatan, Cina di era Hu Jintao lebih memilih 

untuk menyelesaikan sengketa di LCS melalui negosiasi terpisah dengan 

lawannya tanpa harus melalui ASEAN, DOC.424  

Sejak menjadi presiden serta Partai Komunis Cina diambil alih oleh Hu 

Jintao, permasalahan mengenai Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur menjadi 

fokus utama kepentingannya dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya. 

Presiden Hu menerapkan versi Doktrin Monroe yang tidak hanya memberi 

keunggulan, tetapi juga mendominasi kepentingan Cina di kedua wilayah tersebut 

yang dirasakan oleh penggugat lainnya.425 Ditambahkan oleh Dai Bingguo, 

                                                           
423

 VOA, China Might be Moving Closer to ASEAN on South China Sea, diakses 18 September 

2017,  https://www.voanews.com/a/china-might-be-moving-closer-to-asean-on-south-china-

sea/1549937.html. 
424

 Ibid. 
425

 The National, Beijing’s Ambitiuos Hu Doctrine Claims the South China Sea, diakses 18 

September 2017, https://www.thenational.ae/beijing-s-ambitious-hu-doctrine-claims-the-south-

china-sea-1.598632. 

https://www.voanews.com/a/china-might-be-moving-closer-to-asean-on-south-china-sea/1549937.html
https://www.voanews.com/a/china-might-be-moving-closer-to-asean-on-south-china-sea/1549937.html
https://www.thenational.ae/beijing-s-ambitious-hu-doctrine-claims-the-south-china-sea-1.598632
https://www.thenational.ae/beijing-s-ambitious-hu-doctrine-claims-the-south-china-sea-1.598632


145 
 
 

 

Dewan Negara untuk Urusan Luar Negeri, pada tahun 2009426 kepentingan utama 

Cina meluas menjadi berada di sekitar berlanjutnya kekuasaan Partai Komunis 

Cina, segala macam permasalahan integritas teritori dan kedaulatan nasional, serta 

kemampuan Cina untuk mengembangkan ekonomi dan masyarakatnya. Segala 

bentuk permasalahan integritas teritori, termasuk yang mengganggu wilayah 

kedaulatan maritime Cina menjadi fokus utama Cina.427 

Fokus utama Cina di sekitar permasalahan yang mengganggu kedaulatan 

maritimnya ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya militer Cina. 

Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLAN) berhasil mengalahkan 

Angkatan Laut manapun di Asia Tenggara, terutama di antara negara-negara yang 

menjadi pesaing Cina di sengketa LCS. Selain PLAN, terdapat pula Angkatan 

Udara Pembebasan Rakyat (PLAAF) dan Artileri Kedua yang membantu 

mendukung operasi PLAN di dekat laut bahkan laut lepas. Hal ini kemudian 

membuktikan ketegasan dan agresivitas Cina untuk menegakkan kedaulatan 

maritimnya atas LCS.428 Dapat dilihat pada tahun 2011,429 terjadi peningkatan 

insiden di LCS yang diakibatkan oleh ulah Cina yang di sisi lain menunjukkan 

keistimewaan posisi Cina di wilayah yang bersengketa tersebut. Angkatan Laut 

(AL) Vietnam dan Filipina ditantang oleh AL Cina yang unggul pada saat itu.430 
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Setidaknya, sikap tegas Presiden Hu atas sengketa LCS ini patut 

diapresiasi transparansinya. Pada tahun 2009431 ketika Cina berusaha memperkuat 

kepentingannya di seputar kedaulatan maritimnya, Cina secara resmi mengatakan 

kepada UNCLOS bahwa seluruh wilayah LCS merupakan miliknya yang 

merupakan hasil dari peristiwa sejarah, dan Cina memiliki kedaulatan penuh atas 

pulau-pulau serta perairan di dekatnya.432 Ketegasan sikap Presiden Hu ini 

semakin menunjukkan bahwa di samping turut serta menandatangani DOC dan 

hukum laut internasional lainnya, Cina masih memprioritaskan kedaulatan 

wilayahnya yang dibuktikan dengan ketidakpatuhan dalam DOC yang seringkali 

terjadi dari tahun 2010 hingga 2013. 

b. Presiden Xi Jinping (2013-sekarang) 

 Salah satu pidato Xi Jinping berkaitan dengan kedaulatan wilayah 

maritimnya atas LCS berikut ini dapat melihat karakteristik kepemimpinannya: 

“While we pursue peaceful development, we 

will never relinquish our legitimate rights 

and interests, or allow China’s core 

interests to be undermined. We should firmly 

uphold China’s territorial sovereignty, 

maritime rights and interests and national 

unity and properly handle territorial and 

islands disputes.”433 

Dalam pidatonya tersebut, terdapat kemiripan kepemimpinan antara Presiden Xi 

dan pendahulunya Presiden Hu Jintao. Keduanya merasa perlu untuk 
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memprioritaskan kedaulatan wilayah maritim meskipun Cina saat ini 

mengupayakan jalan perdamaian dalam perkembangan negaranya dengan semakin 

meningkatkan hubungan internasional. Namun, bukannya semakin melunak 

dalam melakukan klaim di wilayah perairan LCS, Cina di bawah kepemimpinan 

Presiden Xi menjadi semakin agresif dan tegas untuk mempertahankan klaim 

wilayahnya atas perairan tersebut. Jika pendahulunya seperti pada rezim Deng 

Xiaoping Cina berusaha untuk low profile di hadapan internasional, kali ini di 

bawah kepemimpinan Presiden Xi Cina harus menunjukkan bahwa di tahun 

2020434 Cina sudah menjadi negara dengan masyarakatnya yang kaya dan di tahun 

2049435 Cina sudah menjadi negara yang 100% maju.436 Berdasar pada laporan 

hasil Kongres Partai Komunis Cina Ke-8, dihasilkan panduan selama lima tahun 

ke depan, menekankan padap pentingnya menjaga kepentingan dan hak 

kedaulatan Cina, serta tidak membiarkan tekanan dari luar yang dapat mengancam 

kedaulatan nasionalnya.437  

 Dalam variabel regime changes ini, tidak terdapat perbedaan secara 

signifikan mengenai gaya kepemimpinan Presiden Hu Jintao yang kemudian 

beralih ke Presiden Xi Jinping. Keduanya sama-sama mempertahankan 

kepentingan utama Cina yaitu untuk terus menjaga keutuhan kedaulatan 

wilayahnya, terutama wilayah maritim yang sering menuai sengketa dengan 

negara-negara lain. Karakter kedua pemimpin yang bersikeras mempertahankan 
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klaim atas wilayahnya di peraiaran LCS ini pada akhirnya membentuk berbagai 

macam aktivitas ketidakpatuhan terhadap perjanjian DOC yang telah disepakati 

bersama dengan negara-negara anggota ASEAN.438 

 Pada awalnya, ketidakpatuhan yang terjadi secara terus menerus tersebut 

membuat Cina kehilangan reputasinya pada saat pemerintahan Presiden Hu Jintao, 

namun ternyata Cina tetap kehilangan reputasinya di mata internasional ketika 

Cina berada di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Namun, di balik upaya 

agresifnya tersebut, Cina masih tetap terus aktif untuk menandatangani 

kesepakatan bersama yaitu DOC serta perjanjian penguatan setelahnya, dan 

berkomitmen untuk turut serta membentuk COC sebagai lanjutan perjanjian DOC 

dalam menyelesaikan sengketa di LCS.439 

Tabel 5.7 Sanksi Reputasi Cina dilihat dari Indikator Regime Changes 

Jumlah 

Aktivitas 

Ketidakpatuhan 

Perubahan Kepemimpinan 

yang Menjadi Lebih 

Kooperatif terhadap 

Perjanjian 

Sanksi Reputasi 

8 - BESAR 

Sumber: Hasil olahan penulis berdasar pada analisis ketidakpatuhan Cina dilihat 

dari variabel reputational sanction dan indikator regime changes. 

Sanksi reputasi yang diperoleh Cina dilihat dari indikator regime changes 

ini besar, hal ini menyebabkan payoff atau benefit yang diterima oleh suatu negara 
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yang tidak patuh tersebut menjadi kecil sehingga cost yang harus dibayarkan 

menjadi besar ketika tidak patuh.440 

5.2.2 Direct Sanction 

Direct Sanction Severity 

 Dalam variabel kali ini, Guzman menyatakan terjadinya aktivitas 

ketidakpatuhan yang dilakukan oleh suatu negara dalam perjanjian atau hukum 

internasional disebabkan oleh lemahnya sanksi langsung yang diberikan kepada 

negara yang tidak patuh tersebut. Dalam hal ini, suatu hukum atau perjanjian 

internasional perlu memiliki sanksi yang tegas agar benefit yang diperoleh negara 

dengan patuh terhadap hukum atau perjanjian internasional tersebut lebih besar 

daripada cost yang harus dibayarkan ketika melanggar.441 Dalam tulisan Guzman 

ini, sanksi langsung terdiri dari banyak bentuk, seperti sanksi langsung yang 

diberikan oleh negara yang menjadi korban aksi ketidakpatuhannya442 dan sanksi 

langsung dari institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa.443 Pada akhirnya, 

suatu negara akan patuh terhadap suatu hukum atau perjanjian internasional jika 

terdapat sanksi tegas dari hukum atau perjanjian internasional tersebut, terdapat 

hukuman (sanksi) balasan kepada negara yang tidak patuh tersebut dari negara 

yang menjadi korban, dan terdapat sanksi langsung dari institusi yang berwenang 

dalam penyelesaian sengketa. 
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 Dari beberapa macam aktivitas ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina 

terhadap perjanjian DOC terhitung dari tahun 2010 hingga 2014, sebagian besar 

negara yang menjadi korban Cina tidak melakukan sanksi balasan terhadap Cina, 

dalam hal ini membuktikan bahwa lemahnya sanksi langsung yang diberikan 

kepada Cina. Reaksi balasan dilakukan oleh Filipina pada saat itu atas apa yang 

dilakukan Cina pada Juni 2010444 ketika lima kapal melakukan serangan-serangan 

kepada kapal Filipina di lepas pantai Pulau Palawan. Pada saat itu Filipina 

memanggil utusan Cina untuk menjelaskan serangan yang dilakukan oleh Cina 

tersebut. Namun upaya diplomatis yang ingin dilakukan gagal dan reaksi Filipina 

hanya sebatas itu, tanpa memberikan sanksi secara langsung kepada Cina.445  

Reaksi balasan serupa terjadi pada kasus pemotongan kabel kapal 

perusahaan energi milik Vietnam, Petro Vietnam yang terjadi pada Mei-Juni 

2011.446 Bukannya memberikan sanksi langsung kepada Cina pada saat itu, 

Vietnam lebih memilih jalan damai dengan membentuk kesepakatan hubungan 

bilateral di antara keduanya terutama berkaitan dengan kerja sama penyelesaian 

sengketa di LCS.447 Sikap balasan atas apa yang dilakukan oleh Vietnam dan 

Filipina ini menunjukkan sikap mereka yang patuh terhadap kesepakatan yang 

telah mereka buat bersama dalam DOC 2002, poin ke-4 yang berisikan sebagi 

berikut: 

“The Parties concerned undertake to resolve 

their territorial and jurisdictional disputes by 
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peaceful means, without resorting to the threat 

or use of force, through friendly consultations 

and negotiations by sovereign states directly 

concerned, in accordance with universally 

recognized principles of international law, 

including the 1982 UN Convention on the Law 

of the Sea;”448  

Dalam poin tersebut, ditegaskan bahwa pihak-pihak yang bersengketa diharapkan 

untuk tidak menyelesaikan permasalahan dengan jalan kekerasan atau 

menggunakan kekuatan militer. Penyelesaian masalah diselesaikan dengan jalan 

damai dan dengan melalui konsultasi dan negosiasi. Namun, kembali lagi dalam 

perjanjian DOC, tidak terdapat poin yang menjelaskan adanya sanksi yang 

diberikan kepada negara yang melanggar. Dalam poin DOC hanya menjelaskan 

perlunya untuk menciptakan perdamaian antara ASEAN dan Cina terutama terkait 

kasus LCS.449  
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Tabel 5.8 Sanksi Langsung Cina dilihat dari Indikator Direct Sanction 

Severity 

Jumlah 

Aktivitas 

Ketidakpatuhan 

Adanya Sanksi 

Langsung dari 

Negara Korban 

Adanya Sanksi 

Langsung dari 

Institusi 

Internasional 

Sanksi 

Langsung 

8 - - KECIL 

(Tidak 

Efektif) 

1 - √ 

Sumber: Hasil olahan penulis berdasar pada analisis ketidakpatuhan Cina dilihat 

dari variabel direct sanction dan indikator direct sanction severity. 

 Sanksi langsung yang diperoleh Cina dilihat dari indikator direct sanction 

severity ini kecil atau tidak efektif, hal ini menyebabkan benefit atau payoff yang 

diperoleh Cina menjadi lebih besar daripada cost yang harus dibayarkan untuk 

tidak patuh terhadap perjanjian DOC.450 

Direct Sanction Implementation on Multilateral Agreement 

 Pada variabel ini, Guzman menjelaskan bahwa suatu sanksi langsung 

berjalan lebih efektif jika dilakukan secara bilateral daripada multilateral, hal ini 

dikarenakan sulit untuk memperoleh sanksi multilateral yang efektif. Suatu 

perjanjian, hukum, maupun organisasi internasional/multilateral harus 

memperhatikan permasalahan yang terjadi serta menyesuaikan suatu resolusi 

penyelesaian permasalahan dan penegakan hukum yang sesuai. Maksudnya, suatu 

                                                           
450

 Andrew T. Guzman, A Compliance Based Theory of International Law, op. cit., 1860. 



153 
 
 

 

perjanjian atau hukum internasional tersebut harus memiliki cara penyelesaian 

sengketa yang efektif, contohnya seperti mengizinkan negara korban untuk 

melakukan sanksi langsung kepada negara yang melanggar. Guzman memberi 

contoh mekanisme penyelesaian sengketa dalam WTO (World Trade 

Organization) yang mengijinkan negara korban untuk memberikan sanksi 

langsung kepada negara pelanggar ketika cara penyelesaian lainnya gagal 

dilakukan.451 

 Dalam kasus ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina terhadap DOC ini, 

tidak terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang mengijinkan negara yang 

menjadi korban (sebagian besar yaitu Filipina dan Vietnam) untuk memberikan 

sanksi secara langsung kepada Cina. Sementara Guzman menyatakan bahwa 

sanksi langsung yang diberikan dalam situasi multilateral tidak berjalan seefektif 

sanksi yang diberikan dari hubungan bilateral, dalam DOC tidak diatur atau 

diijinkan negara korban untuk secara langsung memberikan sanksi kepada negara 

pelanggar. Ditegaskan kembali di poin ke-7 DOC, disebutkan bahwa: 

“The Parties concerned stand ready to continue 

their consultations and dialogues concerning 

relevant issues, through modalities to be agreed 

by them, including regular consultations on the 

observance of this Declaration, for the purpose 

of promoting good neighbourliness and 

transparency, establishing harmony, mutual 

understanding and cooperation, and facilitating 

peaceful resolution of disputes among them;”452  
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Pada poin ke-7 ini, dijelaskan bahwa negara-negara yang terlibat sengketa siap 

untuk melanjutkan konsultasi dan dialog mereka termasuk konsultasi rutin yang 

berfungsi untuk menjaga kedekatan antara satu negara dengan negara lainnya 

yang bersengketa. Hal ini kembali lagi dilakukan untuk mempromosikan 

perdamaian di kawasan dan di perairan LCS serta meningkatkan rasa saling 

pengertian dan kerja sama. Sama sekali dalam poin ini dan sebagian besar isi 

perjanjian DOC tidak ada kesepakatan untuk mengijinkan dilakukannya sanksi 

dari negara korban kepada negara pelanggar. 

Tabel 5.9 Sanksi Langsung Cina dilihat dari Indikator Direct Sanction 

Implementation on Multilateral Agreement 

Jumlah 

Aktivitas 

Ketidakpatuhan 

Adanya Sanksi Langsung 

dari Negara Korban yang 

Diatur dalam Perjanjian 

Internasional  

Sanksi 

Langsung 

8 - KECIL (Tidak 

Efektif) 

Sumber: Hasil olahan penulis berdasar pada analisis ketidakpatuhan Cina dilihat 

dari variabel direct sanction dan indikator direct sanction implementation on 

multilateral agreement. 

 Melalui indikator direct sanction implementation on multilateral 

agreement, sanksi langsung yang dijatuhkan kepada Cina kecil (tidak efektif), hal 
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ini menyebabkan benefit atau payoff yang diperoleh Cina besar untuk menjadi 

tidak patuh terhadap perjanjian DOC.453 

Direct Sanction for Short or Long Term Relationship 

 Pada variabel kali ini, Guzman menjelaskan bahwa suatu sanksi langsung 

akan berjalan dengan efektif jika negara melihat adanya kemungkinan hubungan 

jangka panjang dengan aktor lain dalam suatu perjanjian atau hukum 

internasional. Hal ini berkaitan dengan kepentingan masing-masing negara. 

Ketika negara hanya melihat hubungan jangka pendek dengan negara-negara lain 

yang tergabung dalam perjanjian yang sama dengannya, maka pemberian sanksi 

langsung menjadi tidak efektif, begitu pula sebaliknya.454 Dalam variabel ini, 

penulis akan memaparkan kepentingan dan alasan yang melatarbelakangi 

bergabungnya Cina dalam DOC 2002. 

 Pada tahun 2002,455 secara mengejutkan Cina menjadi negara dengan 

pertumbuhan ekonomi yang cepat. Beberapa negara kemudian melihat 

keberhasilan peningkatan ekonomi Cina ini sebagai sebuah kesempatan kerja 

sama dan bukan merupakan ancaman, termasuk negara-negara anggota ASEAN. 

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Cina ini, Cina semakin 

ingin memajukan perekonomiannya dengan melakukan kerja sama ekonomi 

dengan ASEAN. Cina melihat ASEAN sebagai sebuah peluang untuk melebarkan 

pasarnya di Asia Tenggara mengingat banyaknya masyarakat yang tinggal di 

                                                           
453

 Andrew T. Guzman, A Compliance Based Theory of International Law, op. cit., 1870. 
454

 Ibid., 1870. 
455

 WU Shicun dan REN Huaifeng, More Than a Declaration: A Commentary on the Background 

and the Significance of the Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea, op. 

cit., 317. 



156 
 
 

 

ASEAN, kurang lebih 500 juta orang,456 serta kekayaan sumber daya alam yang 

terdapat di negara-negara Asia Tenggara.457 Berdasar pada studi Sekretaris 

ASEAN, diperkirakan kerja sama ekonomi antara ASEAN dan Cina ini (ASEAN-

China Free Trade Area) akan dapat meningkatkan ekspor ASEAN ke Cina 

sebesar 48%458 dan ekspor Cina ke ASEAN sebesar 55%.459 

Gambar 5.1 Persentase Peningkatan Perdagangan dalam China-ASEAN 

FTA 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://news.alibaba.com/article/detail/knowledge/100910680-1-asean-

china-free-trade-agreement%253A-asia%25C3%25A2s.html  
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Pada gambar di atas, terlihat bahwa ASEAN-China FTA nampak berjalan efektif. 

Sejak dibentuknya ASEAN-China FTA ini pada tahun 2002,460 terlihat 

perkembangan yang pesat dalam kerja sama ekonomi keduanya. 

Gambar 5.2 Persentase Ekspor dari Total GDP Cina Tahun 2013 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indias-trade-gdp-

ratio-higher-than-us-chinas/articleshow/48729064.cms. 

Gambar selanjutnya menampilkan bahwa hampir setengah dari total GDP Cina 

berasal dari ekspor yang dilakukannya, yaitu sebesar 41,5%.461 Banyaknya 

persentase dari hasil ekspor yang dilakukan Cina yang menyumbang GDP Cina 

ini semakin membuat Cina untuk gencar melakukan aktivitas ekspornya. 
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Gambar 5.3 Persentase Ekspor Cina dari Tahun 1986 hingga 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://www.lombardiletter.com/donald-trump-trade-war-could-spark-a-

china-stock-market-crash-in-2017/7438/  

Kemudian selanjutnya keinginan Cina untuk mempertimbangkan hubungan 

jangka panjang dengan ASEAN dalam DOC dijelaskan melalui gambar di atas. 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa mulai dari tahun ditandatanganinya DOC 

yaitu pada tahun 2002, persentase ekspor yang dilakukan oleh Cina semakin 

meningkat, terutama peningkatan signifikan terlihat mulai tahun 2010 hingga 

2014.462 Hal tersebut membuktikan bahwa Cina memiliki hubungan jangka 

panjang dengan turut serta dalam perjanjian DOC bersama dengan negara-negara 

anggota ASEAN. Hal ini sekali lagi menyatakan bahwa sanksi langsung yang 

diberikan kepada negara korban akan jelas dapat berjalan efektif kepada Cina 

karena terdapat motif ekonomi di balik bergabungnya Cina dalam DOC 2002. 
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Tabel 5.10 Sanksi Langsung Cina dilihat dari Indikator Direct Sanction 

Implementation for Short or Long Term Relationship 

Jumlah 

Aktivitas 

Ketidakpatuhan 

Adanya Hubungan 

Jangka Panjang dengan 

Negara Anggota 

Perjanjian Internasional  

Sanksi 

Langsung 

8 √ BESAR 

(Efektif) 

Sumber: Hasil olahan penulis berdasar pada analisis ketidakpatuhan Cina dilihat 

dari variabel direct sanction dan indikator direct sanction implementation for 

short ot long term relationship. 

 Melalui indikator direct sanction implementation for short or long term 

relationship, sanksi langsung yang diterima Cina besar oleh karena Cina memiliki 

hubungan jangka panjang dengan negara anggota perjanjian DOC lainnya, yaitu 

dalam ACFTA. Oleh karena sanksi langsung yang dijatuhkan besar, maka benefit 

atau payoff yang diperoleh Cina kecil dan menyebabkan cost yang harus 

dibayarkan lebih besar untuk tidak patuh.463 

Acceptance of Sanction 

 Pada variabel terakhir ini, adanya kemauan dari suatu negara yang tidak 

patuh untuk menerima sanksi dari negara korban menyebabkan efektifnya sanksi 

langsung tersebut. Ketika sanksi langsung ini diberikan kepada satu negara ke 

negara lainnya, maka akan mendapat perlawanan dari negara tersebut atau yang 

biasa disebut dengan retaliatory sanction (sanksi balas dendam).  Lebih lanjut 
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Guzman mengatakan bahwa, suatu negara akan melaporkan aktivitas 

ketidakpatuhan yang terjadi kepada institusi yang berwenang (arbitrase 

internasional) untuk memberikan sanksi kepada negara pelanggar tersebut jika 

negara korban tersebut merasa cost yang harus dibayarkan ketika melakukan 

retaliatory sanction lebih besar. 464  

Mengingat sifat dari sistem internasional ini anarki dan tidak ada 

kekuasaan lebih tinggi di atas negara selain negara itu sendiri, maka sanksi 

langsung (yang diberikan oleh negara korban ataupun institusi berwenang) 

tersebut dapat berjalan secara efektif jika sanksi tersebut benar-benar dirasa dapat 

merugikan negara yang tidak patuh sehingga negara tersebut akan kembali ke 

aturan awal untuk mengikuti mekanisme penyelesaian masalah yang telah diatur 

dalam suatu perjanjian atau hukum internasional.465 Pada variabel kali ini, penulis 

akan melihat efektifitas sanksi langsung yang dibuktikan dengan tindakan Cina 

menanggapi adanya retaliatory sanction dari negara korbannya maupun institusi 

yang berwenang.  

Aktivitas ketidakpatuhan yang pertama yaitu terjadi pada bulan Juni 

2010,466 kapal Filipina diserang oleh lima kapal milik Cina di lepas pantai Pulau 

Palawan. Menanggapi kasus ini, setahun kemudian pemerintah Filipina 

memanggil utusan Cina untuk menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh Cina 

tersebut dengan maksud menyelesaikan permasalahan dengan jalan diplomatik, 
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namun Cina tidak mengindahkan hal tersebut.467 Dalam kasus ini terlihat 

bukannya sanksi langsung yang diberikan oleh Filipina, melainkan upaya 

penyelesaian secara diplomatis antar keduanya. 

 Aktivitas ketidakpatuhan selanjutnya terjadi pada Mei-Juni 2011468 dengan 

Vietnam menjadi korban Cina kali ini. Cina memotong kabel kapal perusahaan 

energi milik Vietnam, Petro Vietnam. Dalam kasus ini Vietnam tidak secara 

langsung memberikan sanksi kepada Cina, melainkan salah satu utusan Vietnam 

berangkat menuju ke Beijing untuk melakukan pertemuan diplomatik, hasilnya 

Cina dan Vietnam membentuk kesepakatan bilateral dengan fokus utama yaitu 

bekerja sama menyelesaikan sengketa di LCS.469 Aktivitas ketidakpatuhan 

berikutnya terjadi pada bulan Juni 2011,470 saat itu Filipina mendapati kapal 

pengawas Cina dan kapal Tentara Pembebasan Rakyat terlihat menurunkan 

berbagai material bangunan di salah satu pulau di Kepulauan Spratly.471 Pada saat 

itu Filipina tidak memberikan sanksi apapun kepada Cina. 

 Aktivitas ketidakpatuhan berikutnya terjadi pada Maret 2012,472 ketika itu 

Cina memenjarakan 21 nelayan Vietnam473 yang berlayar mencari ikan ke 

Kepulauan Paracel. Selain itu Cina meminta uang sebesar 11.000 dolar AS474 
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kepada pemerintah Filipina sebagi uang tebusan. Pada tindak ketidapatuhan kali 

ini Vietnam tidak memberikan sanksi balasan kepada Cina.475  

 Aksi selanjutnya terjadi kembali lagi dengan Vietnam yang menjadi 

korban dan dengan tindak ketidakpatuhan yang sama pada Mei-Juni 2011476 silam. 

Cina kembali memotong kabel kapal perusahaan energi milik Vietnam tersebut 

yang sedang berada di antara Provinsi Hainan dan dataran Vietnam. Kejadian ini 

kembali tidak menuai tindakan seperti adanya sanksi langsung yang diberikan 

oleh Vietnam ke Cina.477 Selanjutnya aksi ketidakpatuhan terjadi di bulan April 

2013,478 ketika itu Vietnam mendapati kapal pesiar milik Cina yang berangkat 

menuju Kepulauan Paracel.479 Kasus ketidakpatuhan yang tergolong kecil ini 

kembali tidak menyebabkan Vietnam untuk memberikan sanksi atas apa yang 

dilakukan oleh Cina. Selanjutnya di bulan April 2014,480 dari foto-foto satelit 

terlihat Cina melakukan pengerukan tanah di Mischief Reef untuk dibuat sebuah 

pulau.481 Kembali dalam kasus ini Cina tidak memperoleh sanksi langsung atas 

aksi ketidakapatuhan yang dilakukannya. 

 Ketidakpatuhan berikutnya yaitu pada bulan Mei 2014482 yang dicatat 

sekali lagi sebagai sebuah insiden internasional. Saat itu Cina menyeret sebuah 

alat pengebor minyak di wilayah ZEE Vietnam.483 Kejadian tersebut menuai 
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protes dari pemerintah Filipina dengan menyebabkan kekacauan dalam domestik 

Vietnam. Namun sekali lagi kejadian ini tidak membuat Vietnam untuk 

memberikan sanksi secara langsung kepada Cina. Selanjutnya adalah aktivitas 

ketidakpatuhan yang terjadi di Oktober 2014484 ketika Taiwan mendapati 

Laksamana Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina, Wu Shengli, 

melakukan pemantauan atas wilayah reklamasi yang dilakukan di Cina di lima 

pulau di Kepulauan Spratly.485 Kejadian ini kembali tidak menuai protes atau 

tindakan sanksi langsung Taiwan ke Cina. 

 Pada variabel ini, tidak terdapat tindakan Cina yang secara signifikan 

dalam menghadapi sanksi langsung yang diberikan oleh negara-negeara 

korbannya maupun institusi yang berwenang. Tindakan Vietnam yang berkunjung 

ke Beijing hanya sebatas upaya penyelesaian sengketa secara diplomatik, dan 

bukan memberikan sanksi langsung. Begitu pula yang terjadi pada Filipina ketika 

pemerintah Filipina memanggil utusan Cina untuk menjelaskan serangan terhadap 

kapal Filipina yang dilakukan Cina. Tindakan yang dilakukan oleh kedua negara 

tersebut mencermikan apa yang tertulis dalam DOC pada poin ke-4, negara dalam 

menyelesaikan permasalahan harus mengutamakan jalan damai dengan upaya-

upaya diplomatis dan menghindarkan segala macam penyelesaian sengketa 

dengan jalan kekerasan atau penggunaan kekuatan militer.486 Ada pula tindakan 

yang dilakukan oleh Filipina dengan melaporkan Cina ke arbitrase internasional, 
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sekali lagi Cina tidak mengindahkan laporan yang ditujukan kepadanya tersebut 

dengan tidak hadir ke dalam persidangan. 

Tabel 5.11 Sanksi Langsung Cina dilihat dari Indikator Acceptance of 

Sanction 

Jumlah 

Aktivitas 

Ketidakpatuhan 

Diterimanya Sanksi 

Langsung oleh Negara 

yang Tidak Patuh  

Adanya 

Retaliotary 

Sanction 

(Sanksi 

Balas 

Dendam) 

Sanksi 

Langsung 

8 - - KECIL (Tidak 

Efektif) 

Sumber: Hasil olahan penulis berdasar pada analisis ketidakpatuhan Cina dilihat 

dari variabel direct sanction dan indikator acceptance of sanction. 

 Dilihat dari indikator acceptance of sanction, sanksi langsung yang 

diperoleh Cina kecil, sehingga hal ini menyebabkan benefit atau payoff yang 

diterima Cina besar untuk tidak patuh terhadap DOC.487 

5.2.3 Analisis Ketidakpatuhan Cina terhadap Declaration on the Conduct of 

Parties in the South China Sea (DOC) berdasar Compliance-Based Theory 

 Berdasar pada compliance-based theory milik Andrew T. Guzman, suatu 

negara menjadi patuh ataupun tidak patuh terhadap suatu hukum atau perjanjian 

internasional melalui pertimbangan dua sanksi, yaitu reputational sanction (sanksi 
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reputasi) dan direct sanction (sanksi langsung). Jika dari kedua sanksi tersebut 

nilainya atau perannya untuk menghukum negara yang tidak patuh tersebut kecil, 

maka suatu negara secara otomatis menjadi tidap patuh terhadap suatu hukum 

atau perjanjian internasional tersebut.488  

Guzman lebih lanjut menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) indikator yang 

mempengaruhi besaran reputational sanction (sanksi reputasi) bagi negara yang 

tidak patuh terhadap suatu hukum atau perjanjian internasional. Indikator yang 

pertama yaitu severity of violation atau besarnya tindak ketidakpatuhan suatu 

negara. Negara pada akhirnya memperoleh sanksi reputasi yang tergolong besar 

jika di dalam aktivitas ketidakpatuhannya tersebut terdapat negara korban dan 

terdapat pula kerugian yang diterima oleh negara korban tersebut.489 

 Pada indikator yang pertama dalam menentukan besaran sanksi reputasi, 

yaitu severity of violation. Sanksi reputasi yang diberikan kepada negara tidak 

patuh terhadap duatu hukum atau perjanjian internasional akan menjadi besar jika 

aksi ketidakpatuhannya tersebut termasuk berskala besar, dalam hal ini 

ditunjukkan dengan adanya negara korban dan menimbulkan kerugian bagi negara 

korban tersebut.490  

Dari kedelapan aktivitas ketidakpatuhan, sebagian besar aktivitas 

ketidakpatuhan Cina tersebut tergolong berskala besar dengan menimbulkan 

negara korban dan kerugian bagi negara korban tersebut. Negara korban sebagian 
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besar dari aktivitas ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina adalah Indonesia, 

Vietnam, dan Filipina. Kerugian yang diperoleh Indonesia yaitu ancaman 

terhadap kedaulatan maritimnya yang diklaim Cina sebagai nine-dash line 

miliknya dengan melakukan aksi penangkapan ikan di lepas pantai Pulau 

Natuna.491  

Selanjutnya kerugian yang diperoleh Vietnam dari beberapa aktivitas 

ketidakpatuhan yang dilakukan Cina tahun 2010 hingga 2014 yaitu kerusakan 

pada kapal minyak dan gas yang doperasikan oleh perusahaan energi milik 

Vietnam yang tengah beroperasi melakukan eksplorasi minyak di wilayah ZEE 

Vietnam.492 Selanjutnya kerugian dalam hal finansial oleh karena Cina meminta 

uang tebusan sebanyak 11.000 dolar AS kepada pemerintah Vietnam agar dapat 

membebaskan nelayan-nelayan Vietnam yang dipenjara akibat menangkap ikan di 

area nine-dash line Cina.493 Kerugian selanjutnya diperoleh Vietnam ketika terjadi 

demo besar-besaran anti-Cina di domestiknya setelah Cina menyeret sebuah alat 

pengebor minyak di perairan ZEE Vietnam. Demo besar-besaran tersebut 

menyebabkan kerusakan infrastruktur di Vietnam.494 

Kerugian selanjutnya yang diperoleh Filipina terkait aktivitas-aktivitas 

ketidakpatuhan Cina tersebut sama dengan Indonesia ketika Cina juga melakukan 

penangkapan terumbu karang dan kehidupan laut di dalamnya secara ilegal di 
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wilayah ZEE Filipina.495 Hal ini merupakan ancaman bagi kedaulatan maritim 

Filipina. 

Dari 14 aktivitas, hanya terdapat 5 (lima) kejadian yang merupakan 

aktivitas ketidakpatuhan yang tergolong kecil, yaitu kejadian pada April 2010496, 

Mei 2011497, April 2013498 April 2014499, dan Oktober 2014500. Oleh karena hanya 

terdapat 5 dari 14 aktivitas yang tergolong sebagai ketidakpatuhan skala kecil, 

maka sanksi reputasi yang dimiliki Cina menjadi besar. Namun hilangnya reputasi 

baik Cina di mata internasional nampaknya memang tidak terlalu berarti bagi 

Cina karena hingga tahun 2014 Cina tetap mengulangi perbuatan-perbuatan 

ketidakpatuhannya terhadap DOC yang telah disepakatinya bersama dengan 

ASEAN. 

 Indikator selanjutnya yaitu besaran sanksi reputasi dilihat melalui reasons 

of violation atau alasan ketidakpatuhan Cina terhadap DOC. Guzman mengatakan 

bahwa jika alasan pelanggaran yang dilakukan oleh Cina tersebut dapat diterima 

oleh negara-negara anggota lainnya dalam perjanjian, maka sanksi reputasinya 

kecil.501 Dalam hal ini perisitiwa sejarah yang menyatakan bahwa sebagian besar 

wilayah perairan LCS seperti Kepulauan Dongsha (Pratas Islands), Kepulauan 

Xisha (Paracel Islands), Kepulauan Zhongsha (Macclesfield Bank dan 

Scarborough Shoal), Kepulauan Nansha (Spratly Islands), dan perairan di 
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sekitarnya merupakan wilayah kedaulatan maritim Cina,502 selalu menjadi alasan 

ketidakpatuhan Cina terhadap DOC.   

 Tetapi, sanksi reputasi Cina kali ini tergolong besar karena ternyata 

negara-negara anggota perjanjian lainnya dan negara korban tidak dapat menerima 

alasan Cina. Hal ini dibuktikan ketika Indonesia, Vietnam, dan Filipina menolak 

alasan perisitiwa sejarah Cina sebagai dasar klaimnya terhadap hampir seluruh 

wilayah perairan LCS tersebut.503 Oleh karena tidak dapat diterimanya alasan 

ketidakpatuhan Cina terhadap DOC, maka sanksi reputasi Cina menjadi besar. 

Namun sanksi reputasi Cina ini nampak tidak dipedulikan olehnya mengingat dari 

tahun 2010 hingga 2014 Cina masih terus melakukan klaimnya terhadap LCS. 

 Indikator berikutnya yaitu knowledge of violation, yang menyatakan 

bahwa, jika terdapat saksi dari negara lain di luar negara anggota yang mengetahui 

aktivitas ketidakpatuhan tersebut, maka sanksi reputasinya menjadi besar. Namun 

sanksi reputasi yang diperoleh negara menjadi lebih kecil jika yang menjadi saksi 

hanyalah negara korban.504 Dalam kasus ini, sebagian besar aktivitas 

ketidakpatuhan Cina pada tahun 2010 hingga 2014 tersebut menimbulkan adanya 

saksi yaitu Indonesia, Vietnam, dan Filipina yang merupakan negara korban aksi 

ketidakpatuhan Cina. Oleh karena saksi sebagian besar berasal dari negara korban 

ketidakpatuhan Cina, maka sanksi reputasi yang diperoleh Cina akibat dari 

aktivitas-aktivitas ketidakpatuhannya tersebut kecil. 
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 Indikator selanjutnya yang menilai besaran sanksi reputasi yaitu clarity of 

obligation and its violation. Dalam indikator kali ini, disebutkan bahwa sanksi 

reputasi yang dijatuhkan kepada negara yang tidak patuh menjadi kecil jika 

terdapat ketidakjelasan atau kurang lengkapnya isi dalam perjanjian atau hukum 

internasional tersebut, begitu pula sebaliknya.505 Masih terdapat ketidakjelasan 

dari isi perjanjian DOC, yaitu DOC tidak mencantumkan aturan mengenai adanya 

historic waters/right, perairan yang diakuisisi sebagai perairan suatu negara 

berdasar pada perisitiwa sejarah506, di dalam poin-poin isi perjanjiannya. Hal ini 

kemudian menjadi tidak jelas dan kurang lengkap karena dalam setiap aktivitas 

ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina di LCS, aktivitas ketidakpatuhannya 

tersebut didasarkan oleh keinginan Cina untuk mempertahankan wilayah 

kedaulatan maritim yang menurut sejarah merupakan miliknya. Oleh karena itu 

dalam hal ini, sanksi reputasi Cina tergolong kecil karena dalam isi perjanjiannya 

masih belum jelas mengatur mengenai alasan utama ketidakpatuhan yang 

dilakukan oleh Cina, yaitu adanya peristiwa sejarah. 

 Indikator berikutnya adalah implicit obligation, yang menyatakan bahwa 

negara-negara akan kehilangan reputasinya (sanksi reputasinya besar) jika negara 

melanggar hal-hal implisit dalam suatu perjanjian, hal-hal yang tidak tertulis 

dalam suatu perjanjian. Contohnya adalah suatu negara akan kehilangan 

reputasinya jika withdraw atau keluar dari perjanjian meskipun hak tersebut tidak 
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secara tertulis diatur dalam perjanjian.507 Berdasar pada indikator kali ini, Cina 

tetap terus aktif dalam DOC dan turut serta berjuang dengan negara ASEAN 

lainnya untuk membuat perjanjian yang lebih kuat lainnya di masa mendatang 

yaitu COC. 508 Oleh karena sikap Cina yang tidak menunjukkan adanya keinginan 

untuk withdraw dalam kesepakatan DOC tersebut, maka sanksi reputasi yang 

diperoleh Cina berdasar indikator ini kecil. 

 Selanjutnya indikator terakhir yang menilai besaran sanksi reputasi yaitu 

regime changes. Guzman menyatakan bahwa tidak selamanya suatu negara 

memiliki sanksi reputasi yang buruk. Hal ini disebabkan oleh adanya pergantian 

kepemimpinan. Jika awalnya negara dilihat sebagai negara dengan reputasi yang 

buruk, maka dengan adanya pemimpin negaranya yang baru dan pemimpin yang 

baru tersebut bersikap lebih kooperatif terhadap perjanjian internasional dengan 

selalu patuh terhadapnya, maka negara menjadi memiliki reputasi yang baik.509 

Dalam kasus kali ini Cina di bawah kepemimpinan Presiden Hu Jintao 

bersikap agresif dan tegas dalam melakukan klaimnya di LCS, namun pergantian 

pemimpin selanjutnya ke Presiden Xi Jinping Cina tetap bersikeras 

mempertahankan kedaulatan maritimnya di LCS. Sehingga dalam hal ini reputasi 

buruk yang diperoleh Cina masih tetap ada. Namun di balik sikap agresif Presiden 

Xi, Cina masih tetap terus aktif dalam perjanjian dan berkomitmen untuk 

membentuk COC setelahnya.510 Oleh karena sikap kedua pemimpin yang sama 
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dan agresif terhadap wilayah maritimnya, maka tidak terjadi perubahan reputasi 

kea rah yang lebih baik. Sehingga dalam hal ini sanksi reputasi Cina besar. 

 Tidak hanya sanksi reputasi, terdapat pula sanksi langsung yang dapat 

menganalisis mengapa suatu negara pada akhirnya menjadi tidak patuh terhadap 

hukum atau perjanjian internasional. Jika sanksi langsung dinilai kecil dan tidak 

efektif, maka suatu negara tidak akan mematuhi isi dalam hukum atau perjanjian 

internasional tersebut karena sanksi langsung yang diberikan tidak menimbulkan 

efek jera.  

Indikator untuk menilai sanksi langsung yang pertama yaitu direct 

sanction severity atau kerasnya sanksi langsung. Sanksi langsung ini terdiri dari 

sanksi langsung dari negara korban dan sanksi langsung dari institusi internasional 

berwenang. Sanksi langsung besar (efektif) jika terdapat sanksi langsung dari 

negara korban dan institusi internasional yang berwenang.511 Dalam kasus kali ini, 

tidak terdapat sanksi langsung yang diberikan oleh negara korban oleh karena 

poin ke-4 dalam DOC yang menyatakan bahwa setiap permasalahan harus 

diselesaikan dengan jalan diplomatis dan damai. Sehingga dalam hal ini sanksi 

langsung yang diberikan kepada Cina kecil. 

 Indikator selanjutnya yaitu direct sanction implementation on multilateral 

agreement yang menyatakan bahwa sanksi langsung akan berjalan efektif jika 

dilakukan secara bilateral daripada multilateral. Dalam hal ini suatu perjanjian 

internasional harus memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, 
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contohnya seperti mengijinkan negara korban untuk melakukan sanksi langsung 

kepada negara yang tidak patuh tersebut.512 Namun kembali lagi, dalam DOC 

segala bentuk permasalahan harus dilakukan dengan jalan damai dengan 

melakukan negosiasi. Tidak terdapat dalam DOC aturan bagi negara korban untuk 

memberikan sanksi kepada negara yang tidak patuh tersebut. Sehingga dalam hal 

ini sanksi langsung yang diberikan kepada Cina kecil. 

 Indikator berikutnya yaitu direct sanction for short or long term 

relationship, yang menyatakan bahwa sanksi langsung yang diberikan kepada 

negara yang tidak patuh terhadap perjanjian akan menjadi lebih efektif jika negara 

melihat adanya kemungkinan hubungan jangka panjang dengan negara-negara 

anggota perjanjian, begitu pula sebaliknya. Negara yang melakukan hubungan 

jangka panjang tersebut, akan lebih berkomitmen dalam kesepakatan internasional 

dan sanksi langsung akan berjalan secara efektif jika semakin banyak hubungan 

dan semakin kompleks hubungan yang dilakukan.513 Dalam hal ini Cina melihat 

adanya hubungan jangka panjang dengan negara-negara ASEAN yaitu dalam 

bidang ekonomi, terlihat dengan dibentuknya ASEAN-China Free Trade Area 

pada tahun 2002.514 Sehingga berdasar pada indikator ini, sanksi langsung menjadi 

besar (efektif).  

 Indikator yang terakhir, yaitu acceptance of sanction yang menilai besaran 

sanksi langsung dari mau tidaknya suatu negara yang tidak patuh tersebut untuk 
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menerima sanksi balasan (retaliatory sanction) dari negara korban.515 Terdapat 

sanksi balasan yang dilakukan oleh Filipina pada 22 Januari 2013516, pada saat itu 

Filipina melaporkan Cina ke arbitrase internasional oleh karena aktivitas 

ketidakpatuhannya yang sering merugikan Filipina, yaitu Cina melakukan aksinya 

di Scarborough Shoal dan Kepulauan Spratly. Namun dalam hal ini Cina tidak 

terlalu memperdulikan laporan Filipina tersebut dengan tidak hadir di dalam 

persidangan. Dalam hal ini kembali sanksi langsung bersifat kecil karena Cina 

tidak menerima sanksi balasan dari Filipina. 

 Dari penjelasan di atas, dilihat dari variabel sanksi reputasi, terlihat sikap 

Cina untuk terus tidak patuh terhadap DOC dikarenakan sanksi reputasi yang 

diterima Cina relatif kecil, jika dilihat dari indikator knowledge of violation, 

clarity of obligation and its violation, dan implicit obligation. Namun jika dilihat 

dari indikator severity of violation, reasons of violation, dan regime changes, 

sanksi reputasi Cina tergolong besar.  

Tetapi, sanksi reputasi yang besar tersebut nampak tidak terlalu 

dipedulikan oleh Cina, hal ini terlihat dari tercatatnya 14 (empat belas) aktivitas 

ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina terhadap DOC terhitung mulai tahun 

2010 hingga 2014. Namun lebih dari itu, Cina juga berupaya untuk menjaga 

image baik negaranya, terlihat dari sikap Presiden Xi untuk terus aktif melakukan 

pembaharuan dalam dokumen DOC dan tidak keluar dari kesepakatan tersebut. 

Oleh karena itu bisa disimpulkan, bahwa sanksi reputasi yang diterima Cina kecil. 
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Oleh karena sanksi reputasi yang diterima Cina kecil, maka hal tersebut dapat 

menjadi alasan ketidakpatuhan Cina terhadap DOC. 

 Selain sanksi reputasi, besar kecilnya sanksi langsung juga turut menjadi 

alasan penyebab ketidakpatuhan Cina terhadap DOC. Jika sanksi langsung yang 

diterima kecil (tidak efektif), maka negara akan terus melakukan ketidakpatuhan 

terhadap suatu hukum atau perjanjian internasional yang telah disepakatinya. 

Terlihat dari penjelasan sebelumnya di atas mengenai sanksi langsung, ditemukan 

bahwa sanksi langsung yang diperoleh Cina kecil, dilihat dari indikator direct 

sanction severity, direct sanction implementation on multilateral agreement, 

direct sanction for short or long term relationship, acceptance of sanction. 

 Dari keempat indikator yang menjelaskan besaran sanksi langsung, hampir 

keseluruhnya sanksi langsung yang diperoleh Cina relatif kecil (tidak efektif). Hal 

ini disebabkan oleh karena tidak adanya retaliatory sanction yang diberikan oleh 

negara korban kepada negara yang tidak patuh, dalam hal ini Cina. Pada poin 

DOC ke-4, 5, dan 7, disebutkan bahwa segala permasalahan harus diselesaikan 

dengan jalan damai, seperti melalui negosiasi. Adapun sanksi yang diberikan oleh 

institusi berwenang tidak dihiraukan dan tidak dapat diterima oleh Cina.  

Dari keseluruhan penjelasan di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

alasan ketidakpatuhan Cina terhadap DOC 2002 disebabkan oleh kecilnya sanksi 

reputasi dan sanksi langsung yang diberikan kepada Cina baik dari negara korban 

ketidakpatuhannya maupun institusi internasional yang berwenang.  
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Dari keseluruhan pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa sanksi reputasi 

dan sanksi langsung yang diterima Cina dari ketidakpatuhan yang dilakukannya 

dalam Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) 

relatif kecil. Melalui variabel sanksi reputasi terlebih dahulu, dilihat dari severity 

of violation atau seberapa besar aksi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Cina 

dalam DOC. Sebagian besar aktivitas yang dilakukan oleh Cina mulai April 2010 

hingga Oktober 2014 tergolong ketidakpatuhan skala besar yang memunculkan 

adanya negara korban dan kerugian terhadap negara korban yang tidak sedikit, hal 

ini menyebabkan reputasi Cina di mata negara korbannya besar, namun hanya 

sebatas itu, karena meskipun Cina kehilangan reputasinya tersebut, Cina tetap 

terus melanggar apa yang menjadi poin kesepakatan dalam DOC.  

Selanjutnya dilihat dari reasons of violation atau alasan ketidakpatuhan 

yang dilakukan Cina, sanksi reputasi yang diperoleh Cina relatif besar kali ini 

karena alasan ketidakpatuhan yang tidak dapat diterima oleh negara korban, yaitu 

hak historis Cina untuk melakukan klaim wilayah kedaulatannya atas seluruh 

wilayah Laut Cina Selatan (LCS). Selanjutnya sanksi reputasi Cina kembali besar 

dilihat dari knowledge of violation atau saksi yang melihat kejadian tersebut. Hal 

ini dikarenakan sebagian besar aksi yang dilakukan oleh Cina menimbulkan 

korban. 
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 Dari beberapa pembuktian dalam variabel di atas aktivitas ketidakpatuhan 

yang dilakukan oleh Cina relatif berskala besar dan menuai sanksi reputasi yang 

besar pula. Namun perlu diingat kembali bahwa dalam variabel clarity of 

obligation and its violation, isi perjanjian dalam DOC sebagai perjanjian untuk 

menciptakan perdamaian dan penyelesaian sengketa di LCS, masih banyak 

terdapat ketikdajelasan isi. Hal ini mengingat apa yang tertulis dalam DOC semua 

mengarah kepada prinsip-prinsip hukum UNCLOS dan dalam poin di DOC 

maupun di UNCLOS tidak mencantumkan secara detail mengenai historic 

waters/right yang selalu menjadi alasan ketidakpatuhan Cina selama ini. Oleh 

karena itu atas variabel ini, Cina memperoleh sanksi reputasi yang kecil karena 

kembali lagi, masih terdapat ketidakjelasan aturan dalam poin-poin DOC.  

Selanjutnya sanksi reputasi Cina kembali kecil ketika diukur 

menggunakan variabel implicit obligation. Sanksi reputasi Cina kecil karena 

meskipun di DOC tidak secara eksplisit diatur mengenai sanksi bagi negara yang 

withdraw (keluar dari perjanjian), Cina tetap tidak keluar dari perjanjian DOC. 

Dari segala macam pelanggaran yang dilakukannya yang tergolong sebagai aksi 

ketidakpatuhan skala besar, Cina tetap turut hadir dan mengikuti perjanjian 

penguatan (Joint Statement of the 15
th

 ASEAN-China Summit on the 10
th

 

Anniversary of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea 

dan komitmen pembentukan Code of Conduct (COC) di LCS yang diharapkan 

lebih kuat kekuatan hukumnya.  

Selanjutnya pada variabel terakhir yang mengukur besarnya sanksi 

reputasi yaitu regime changes, dengan melihat karakter Presiden Hu Jintao dan 
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Presiden Xi Jinping. Kedua karakter pemimpin tersebut tegas untuk 

mempertahankan kedaulatan wilayah nasionalnya. Namun dengan ketegasan yang 

mereka miliki untuk tetap menjaga kedaulatannya, reputasi Cina di mata 

internasional tidak hilang karena di balik agresivitas dan ketegasannya tersebut, 

Cina masih turut serta aktif dalam menandatangani kesepakatan DOC mengingat 

di era modern ini, Cina ingin menjadi negara yang maju dan berkembang dari segi 

politik maupun ekonomi dengan damai. Penjelasan mengenai sanksi reputasi 

tersebut di atas kembali membuktikan bahwa dari seluruh aktivitas 

ketidakpatuhan yang berskala besar dilakukan Cina, masih terdapat beberapa 

aspek yang menyebabkan sanksi reputasi yang diperoleh Cina kecil, yaitu dari 

segi belum jelasnya isi dalam DOC, kewajiban implisit untuk tidak keluar dari 

perjanjian, dan perubahan kepemimpinan yang tetap memperhatikan perdamaian 

dan hubungan kerja sama. 

Selanjutnya dilihat dari sanksi langsung yang diperoleh Cina atas 

ketidakpatuhan yang dilakukannya, pertama kali sanksi langsung dilihat dari 

seberapa besar sanksi langsung yang diberikan kepadanya, direct sanction 

severity. Sanksi langsung yang diberikan kepada Cina relatif kecil karena di dalam 

poin-poin kesepakatan DOC, terutama poin ke-4, segala bentuk penyelesaian 

sengketa harus menggunakan jalan-jalan diplomatis dan dengan cara damai. Hal 

ini menyebabkan tindakan negara yang menjadi korban Cina hanya berhenti 

sebatas pertemuan diplomatik saja dan tidak sampai ke pemberian sanksi 

langsung. Sanksi langsung yang diberikan kepada Cina berikutnya juga relatif 

kecil dilihat dalam variabel direct sanction implementation on international 
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agreement. Sanksi langsung berjalan efektif ketika dilakukan oleh negara yang 

menjadi korban ketidakpatuhan Cina. Sementara dalam hal ini DOC tidak 

mengatur dan mengijinkan negara korban untuk memberikan sanksi langsung ke 

negara pelanggar. Sehingga sanksi langsung dilihat dari variabel ini relatif kecil. 

Selanjutnya sanksi langsung yang diterima Cina kembali relatif kecil 

ketika dilihat dari variabel acceptance of sanction. Sanksi ini kecil karena negara 

tidak secara langsung memberikan retaliatory sanction (sanksi balas dendam) 

kepada negara yang melanggar DOC tersebut. Adapun Filipina yang melaporkan 

Cina ke arbitrase internasional atas tindak ketidakpatuhannya tersebut tidak 

ditanggapi dengan baik oleh Cina dengan tidak hadir ke persidangan. Namun, 

sanksi langsung ini berjalan efektif ketika Cina memilih untuk melakukan 

hubungan jangka panjang dengan berpartisipasi dalam DOC, dilihat dari variabel 

direct sanction for short or long term relationship. Namun kembali lagi, sanksi 

langsung ini kembali tidak berjalan efektif karena negara-negara yang menjadi 

mitra Cina dalam ASEAN-China Free Trade Area merasa diuntungkan dengan 

adanya hubungan kerja sama dalam ekonomi tersebut sebagai hasil kesepakatan 

DOC yang menyatakan perlunya menjalin hubungan kerja sama dengan damai 

dan tanpa kekerasan untuk menciptakan perdamaian di LCS (poin ke-5 dan 7 

DOC 2002). 

Oleh karena sanksi reputasi dan sanksi langsung yang diterima Cina kecil 

atas tindak ketidakpatuhannya di DOC pada tahun 2010 hingga 2014, maka Cina 

tidak patuh atas apa yang tertera dan yang menjadi kesepakatan bersama dalam 

DOC 2002. 
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6.2 Saran 

 Setelah meneliti dan menganalisis alasan ketidakpatuhan Cina dalam DOC 

tahun 2002, penulis sepakat bahwa tindak kepatuhan Cina tersebut terjadi oleh 

karena sanksi reputasi dan sanksi langsung yang diberikannya relatif kecil. 

Ketidakpatuhan yang dilakukan Cina ini tergolong berskala besar, namun oleh 

karena ketidakjelasan isi perjanjian DOC yang tidak terlalu mengatur mengenai 

kewajiban sanksi bagi negara yang tidak patuh, maka ketidakpatuhan tersebut 

tetap terus terjadi. Oleh sebab itu penulis memberi saran bahwa perjanjian DOC 

ini dibuat lebih kuat terkait isi perjanjiannya dengan mencantumkan sanksi tegas 

bagi negara yang melanggar kesepakatan. DOC harus memahami alasan-alasan 

ketidakpatuhan yang dilakukan oleh negara-negara anggotanya dan memuat 

aturan yang sesuai dengan alasannya tersebut dalam rangka menyelesaikan 

sengketa. Seperti contoh tindak ketidakpatuhan yang kerap dilakukan oleh Cina 

atas dasar hak historis, dalam hal ini DOC harus memuat definisi secara detail dan 

aturan mengenai konsep historic waters/right. Jika memang hak historis negara 

tersebut tidak dapat diterima sebagai alasan ketidakpatuhan, maka perlu diatur 

kembali dalam poin-poin di DOC untuk mengatur mengenai hal tersebut seperti 

contoh dengan memberikan sanksi tegas, dan bukan bersifat abstain dan hanya 

memprioritaskan perdamaian di kawasan. 
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