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Penelitian ini adalah satu dari serangkaian penelitian yang dilakukan oleh Office of Ocean and Polar Affairs, 
Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs pada Departemen Luar Negeri 
A.S.. Tujuan dari rangkaian penelitian ini adalah untuk mengkaji klaim maritim dan/atau tapal batas yang 
dibuat oleh suatu Negara pantai dan menilai konsistensinya dengan hukum internasional. Penelitian ini 
merupakan pandangan dari Pemerintah Amerika Serikat hanya menyangkut hal-hal spesifik yang dibahas 
di dalam kajian ini dan tidak serta-merta mencerminkan penerimaan dari batas-batas yang diklaim.   

Penelitian ini, serta studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya dalam rangkaian ini, dapat diunduh dari  
https://www.state.gov/limits-in-the-seas/. Komentar dan pertanyaan dapat disampaikan melalui surat 
elektronik (surel) ke alamat LimitsInTheSeas@state.gov. Penelitian ini disusun oleh  Office of Ocean and 
Polar Affairs, Office of the Legal Adviser dari Departemen Luar Negeri A.S., serta Office of the Geographer. 
Para analis utama dalam penelitian ini adalah Kevin Baumert, Amy Stern, and Amanda Williams.



DAFTAR ISI 

RANGKUMAN EKSEKUTIF ............................................................................................................. 1 
PENDAHULUAN  ................................................................................................................................ 2 
PENJELASAN UMUM GEOGRAFIS ATAS LAUT CINA SELATAN  ....................................... 3 
DASAR ANALISIS  .............................................................................................................................. 5 

RINGKASAN KLAIM  MARITIM RRT DI LAUT CINA SELATAN ................................................................. 5 
KLAIM KEDAULATAN ATAS FITUR-FITUR MARITIM  ............................................................................... 6 
GARIS PANGKAL ....................................................................................................................................... 7 
ZONA-ZONA MARITIM  ............................................................................................................................. 9 
HAK-HAK HISTORIS  ................................................................................................................................. 9 

ANALISIS KLAIM-KLAIM MARITIM RRT DI LAUT CINA SELATA  ................................. 11 
KLAIM KEDAULATAN ATAS FITUR-FITUR MARITIM  ............................................................................. 11 
GARIS PANGKAL  .................................................................................................................................... 14 

Xisha Qundao .................................................................................................................................... 15 
Dongsha Qundao ............................................................................................................................... 16 
Zhongsha Qundao ............................................................................................................................. 17 
Nansha Qundao ................................................................................................................................. 18 
Hukum Kebiasaan Internasional ...................................................................................................... 22 

ZONA-ZONA MARITIM ............................................................................................................................ 24 
Perairan Pedalaman ......................................................................................................................... 24 
Laut Teritorial ................................................................................................................................... 25 
Zona Tambahan  ................................................................................................................................ 25 
Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen  .............................................................................. 26 

HAK-HAK HISTORIS  ............................................................................................................................... 27 

KESIMPULAN  .................................................................................................................................. 29 
LAMPIRAN ........................................................................................................................................ 31 

LAMPIRAN 1 ............................................................................................................................................ 31 
LAMPIRAN 2 ............................................................................................................................................ 33 
LAMPIRAN 3 ............................................................................................................................................ 36 
LAMPIRAN 4 ............................................................................................................................................ 39 
LAMPIRAN 5 ............................................................................................................................................ 43 
LAMPIRAN 6 ............................................................................................................................................ 44 
 





1 
 

Rangkuman Eksekutif  

Penelitian ini mengkaji klaim maritim yang diajukan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Laut Cina 
Selatan. Klaim maritim RRT yang sangat luas di Laut Cina Selatan tidak konsisten dengan hukum 
internasional sebagaimana yang tertuang di dalam Konvensi PBB Tentang Hukum Laut tahun 1982 
(“Konvensi”). 

RRT menyatakan empat kategori klaim maritim* di Laut Cina Selatan:  

• Klaim kedaulatan atas fitur-fitur maritim. RRT mengklaim “kedaulatan” atas lebih dari seratus 
fitur di Laut Cina Selatan yang terbenam di bawah permukaan laut pada laut pasang dan di luar 
batasan yang sah dari laut teritorial suatu Negara. Klaim-klaim tersebut tidak sejalan dengan hukum 
internasional, yang mengatur bahwa fitur-fitur tersebut tidak tunduk pada klaim kedaulatan atau 
dapat menciptakan zona maritim seperti misalnya sebuah laut teritorial.  

• Garis pangkal lurus. RRT telah menarik, atau menyatakan hak untuk menarik, “garis-garis 
pangkal lurus” yang mencakup kepulauan, wilayah air, dan fitur-fitur di bawah air di dalam suatu 
area laut yang luas  di Laut Cina Selatan. Tidak ada satupun dari keempat “kelompok kepulauan” 
yang diklaim oleh PRC di Laut Cina Selatan (“Dongsha Qundao,” “Xisha Qundao,” “Zhongsha 
Qundao,” dan “Nansha Qundao”) yang memenuhi kriteria geografis untuk digunakannya garis-garis 
pangkal lurus yang diatur di dalam Konvensi. Disamping itu, tidak ada hukum kebiasaan 
internasional lain yang mendukung posisi RRT bahwa dirinya dapat mencakup seluruh kelompok 
kepulauan dengan mengunakan garis-garis pangkal lurus.  

• Zona-zona maritim. RRT menyatakan klaim terhadap wilayah air pedalaman, sebuah laut 
teritorial, sebuah zona ekonomi eksklusif, dan sebuah landas kontinen yang didasarkan pada 
memperlakukan masing-masing gugus pulau di Laut Cina Selatan sebagai “satu kesatuan.” Hal ini 
tidak diperbolehkan oleh hukum internasional. Cakupan zona maritim yang ke arah laut harus 
diukur dari garis pangkal yang telah ditetapkan secara sah, yang lazimnya adalah garis air surut di 
sepanjang pantai. Di dalam zona maritim yang diklaim oleh dirinya, RRT juga mengeluarkan 
berbagai klaim yurisdiksi yang tidak sesuai dengan hukum internasional.  

• Hak-hak historis. RRT menyatakan bahwa dirinya memiliki “hak-hak” historis di Laut Cina 
Selatan. Klaim ini tidak memiliki landasan hukum dan dibuat oleh RRT tanpa merujuk secara 
khusus mengenai sifat atau cakupan geografis dari “hak-hak historis” yang diklaim tersebut.   

Dampak keseluruhan dari klaim-klaim maritim tersebut adalah bahwa RRT secara tidak sah mengklaim 
kedaulatan atau suatu bentuk yurisdiksi eksklusif terhadap sebagian besar Laut Cina Selatan. Klaim-klaim 
tersebut telah melanggar secara berat tatanan hukum (rule of law) tentang kelautan dan sejumlah banyak 
ketentuan hukum internasional yang telah diakui secara internasional yang tertuang di dalam Konvensi. Atas 
alasan ini, Amerika Serikat dan banyak Negara lainnya telah menolak klaim-klaim tersebut dan mengakui 
tatanan maritim internasional yang didasarkan pada peraturan untuk Laut Cina Selatan maupun di tempat 
lainnya di seluruh dunia.  

 
* Pulau-pulau yang terletak di Laut Cina Selatan yang oleh RRT diklaim sebagai wilayah kedaulatannya juga diklaim 
oleh Negara lain. Penelitian ini hanya mengkaji klaim maritim yang dinyatakan oleh RRT dan tidak meneliti 
keabsahan klaim kedaulatan yang dinyatakan terhadap pulau-pulau tersebut di Laut Cina Selatan yang dibuat oleh 
RRT maupun Negara-Negara lainnya. Amerika Serikat tidak mengambil posisi mengenai negara mana yang memiliki 
kedaulatan atas pulau-pulau yang ada di Laut Cina Selatan, yang bukan merupakan permasalahan yang diatur oleh 
hukum laut. 
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Pendahuluan 

Penelitian ini didasarkan pada  Limits in the Seas No. 143 (2014), yang menganalisis klaim “garis putus-
putus” yang ambigu oleh RRT di Laut Cina Selatan.1 Limits in the Seas No. 143 menyimpulkan bahwa 
klaim garis putus-putus bukanlah perbatasan nasional yang sah maupun klaim yang sah atas hak historis di 
Laut Cina Selatan. Klaim maritim RRT di dalam garis putus-putus, sebagaimana yang disimpulkan 
penelitian ini, akan konsisten dengan hukum internasional hanya jika terbatas pada zona maritim yang 
diciptakan oleh fitur-fitur daratan (yakni, daratan dan kepulauan), sesuai dengan ketentuan terkait di dalam 
Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut(“Konvensi”).2  

Pada tahun 2016, setelah mempertimbangkan klaim garis putus-putus RRT, sebuah majelis arbitrase yang 
dibentuk sesuai dengan ketentuan Konvensi mengambil kesimpulan yang serupa pada  The South China Sea 
Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People’s Republic of China). Majelis arbitrase tersebut 
menerbitkan sebuah keputusan bulat, yang berlaku final dan mengikat terhadap Filipina dan RRT,3 yang 
menyatakan bahwa: 

Klaim Cina atas hak historis, atau hak atau yurisdiksi kedaulatan lainnya, sehubungan 
dengan daerah maritim Laut Cina Selatan yang tercakup oleh bagian dari ‘nine-dash line’ 
terkait adalah melanggar ketentuan Konvensi dan tidak berlaku secara sah sejauh melebihi 
batasan geografis dan substantif dari hak-hak maritim Cina berdasarkan Konvensi [dan 
bahwa] Konvensi mengalahkan segala hak historis, atau hak atau yurisdiksi kedaulatan 
lainnya yang melebihi batas-batas yang ditetapkan di dalamnya.4  

Segera setelah diterbitkannya putusan arbitrase, RRT mengeluarkan sebuah pernyataan5 (Lampiran 1 dari 
penelitian ini) dan sebuah buku putih6 yang menyajikan sebuah uraian baru atas klaim maritimnya di Laut 
Cina Selatan. RRT juga telah menyampaikan note verbale kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan para 
Negara Anggotanya yang menjelaskan klaim-klaim Laut Cina Selatan dengan penjelasan yang serupa 
(Lampiran 2 dari Penelitian ini). Dokumen-dokumen tersebut membahas serangkaian klaim maritim RRT di 
Laut Cina Selatan, termasuk klaim yang berkaitan dengan hak historis, garis pangkal, dan zona-zona maritim 
yang diklaim kepulauan, gugus-gugus pulau, serta fitur-fitur maritim lainnya.   

Tapal Batas di Lautan ini mengkaji revisi penjelasan RRT mengenai klaim-klaim maritim yang dibuatnya 
atas Laut Cina Selatan setelah diterbitkannya putusan Arbitrase Laut Cina Selatan. Sejauh klaim RRT tidak 
disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan nasional, penelitian ini mengandalkan pernyataan resmi, 
kertas posisi, dan komunikasi diplomatik yang dikeluarkan oleh RRT untuk menilai bentuk dari klaim-klaim 
tersebut serta sejauh mana mereka sesuai dengan hukum internasional.  

 
1 Limits in the Seas No. 143, “China: Maritime Claims in the South China Sea,” U.S. Dep’t of State (2014). 
2 United Nations Convention on the Law of the Sea, dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 10 Des. 1982, 1833 
UNTS 397 (mulai berlaku pada tanggal 16 Nov., 1994). 
3 Id. psl. 296. 
4 The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People’s Republic of China), Perkara 
Permanent Court of Arbitration (PCA) No. 2013-19, Putusan tertanggal 12 Juli, 2016, para. 278, tersedia pada  website 
PCA. 
5 “Pernyataan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang Kedaulatan Teritorial dan Kepentingan Maritim 
Tiongkok di Laut Cina Selatan,” 12 Juli, 2016, tersedia dari website Kementerian Luar Negeri RRT (juga Lampiran 1 
pada Penelitian ini). 
6 “Tiongkok Mematuhi Posisi Penyelesaian Melalui Negosiasi Sengketa Terkait Antara Cina dan Filipina di Laut 
Cina Selatan,” 13 Juli, 2016 (selanjutnya disebut Buku Putih]), tersedia dari website Kementerian Luar Negeri RRT. 
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Bagian berikutnya menyajikan sebuah Penjelasan Umum Geografis singkat tentang Laut Cina Selatan. 
Bagian tentang Dasar Analisis di bawah ini merangkum klaim-klaim RRT terhadap Laut Cina Selatan dan 
membahas ketentuan-ketentuan hukum internasional yang relevan terhadap klaim-klaim tersebut. Bagian 
Analisis kemudian meneliti klaim-klaim maritim RRT dari sudut pandang geografis dan hukum, termasuk 
konsistensinya dengan hukum laut internasional. Bagian Kesimpulan secara singkat merangkum dari analisis 
dalam penelitian ini mengenai klaim-klaim maritim RRT di Laut Cina Selatan.  

Penjelasan Umum Geografis atas Laut Cina Selatan  

Laut Cina Selatan adalah sebuah kawasan semi-tertutup besar yang dikelilingi oleh Brunei, Cina, Indonesia, 
Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan dan Vietnam (Peta 1). Terdapat banyak pulau kecil di Laut Cina 
Selatan, termasuk sekelompok pulau yang terletak pada jarak yang cukup jauh dari pantai daratan utama dari 
Negara pantai terdekat. Dalam keadaan alaminya, pulau-pulau Laut Cina Selatan ini memiliki luas total 
daratan hanya sekitar 15 kilometer persegi (km2). Juga terdapat banyak elevasi air surut (low-tide elevation) 
serta fitur-fitur di bawah air di Laut Cina Selatan, yang bukan merupakan “pulau” sebagaimana yang 
didefinisikan oleh hukum internasional.7  

Peta 1 menunjukkan fitur-fitur geografis yang relevan terhadap penelitian ini, yang beberapa diantaranya 
dijelaskan secara singkat di bawah ini:   

• Pulau Pratas. Pulau Pratas adalah sebuah pulau tunggal yang berada di atas Pratas Reef dan 
terletak di bagian barat laut Laut Cina Selatan, 130 mil laut (M) selatan dari Cina daratan.  

• Kepulauan Paracel. Kepulauan Paracel terletak di bagian barat laut di Laut Cina Selatan, kira-
kira di tengah antara Hainan dan daratan utama Vietnam.  

• Macclesfield Bank. Macclesfield (Macclesfield Bank) adalah sebuah fitur besar yang seluruhnya 
berada di bawah air yang terletak di bagian tenggara Kepulauan Paracel. Tepi ini memiliki panjang 
sekitar 70-M dan lebar 40-M.  

• Scarborough Reef. Scarborough Reef adalah sebuah terumbu berbentuk segitiga yang di atasnya 
adalah kepulauan yang sangat kecil. Terumbu ini terletak antara Macclesfield Bank dan pulau 
Luzon milik Filipina. 

• Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly Islands tersebar di area geografis yang luas di bagian 
selatan Laut Cina Selatan. Gugus pulau ini memiliki banyak terumbu, tepian, dan fitur-fitur yang 
terendam air lainnya. Pulau yang terbesar, Pulau Itu Aba, memiliki luas daratan kurang dari 0,5 km2 
dalam keadaan alaminya.  

• James Shoal. James Shoal (dangkalan pasir) terletak di bagian selatan Kepulauan Spratly, sekitar 
60 M di utara pesisir Malaysia. Fitur bawah air ini terletak sekitar 20 meter di bawah permukaan 
laut.   

RRT mengklaim kedaulatan ats semua kepulauan di Laut Cina Selatan (dan berbagai fitur maritim lainnya, 
sebagaimana yang di bahas di bawah). Setiap pulau atau gugus pulau diklaim oleh setidaknya satu pihak 
lain: Filipina (Scarborough Reef dan beberapa pulau di Kepulauan Spratly), Malaysia (beberapa pulau di 
Kepulauan Spratly), Brunei (Louisa Reef, di dalam Kepulauan Spratly), Vietnam (Kepulauan Spratly dan 
Kepulauan Paracel), dan Taiwan (semua kepulauan dan gugus pulau). Fitur-fitur yang dijelaskan di atas 
terletak di dalam garis putus-putus yang telah muncul di berbagai lokasi pada beberapa peta RRT sejak 

 
7 Konvensi, supra note 2, psl. 121(1). See infra, pp. 6-7. 
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diterbitkan oleh pemerintahan Nasionalis Republik Cina pada tahun 1947 (Peta 1).8 Di selatan, yang 
tampaknya di luar garis putus-putus, merupakan Kepulauan Natuna milik Indonesia, yang kedaulatan atas 
wilayahnya tidak dipersengketakan.  
  

 
Peta 1. Peta gambaran umum Laut Cina Selatan dengan pemberian keterangan pada fitur-fitur utama. 
 

 
8 Sehubungan dengan garis putus-putus dan peta historis terkait, lihat Limits in the Seas No. 143, supra note 1, pada 
3-7. 
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Dasar Analisis   

Dasar dari analisis yang dilakukan dalam penelitian ini terhadap klaim maritim RRT adalah hukum laut 
internasional, sebagaimana yang tercermin di dalam Konvensi.9 RRT meratifikasi Konvensi pada tanggal 7 
Juni, 1996. Konvensi tersebut mengikat RRT serta para pihak lainnya sebagai sebuah sumber hukum 
internasional.10 Amerika Serikat mempertimbangkan ketentuan substantif dari Konvensi yang disebutkan di 
dalam bagian ini untuk mencerminkan hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua Negara, 
sebagaimana halnya juga pengadilan dan mahkamah internasional.11  

Bagian ini secara singkat menjelaskan klaim maritim RRT di Laut Cina Selatan serta ketentuan hukum laut 
internasional yang relevan terhadap klaim-klaim tersebut.   

Ringkasan Klaim Maritim RRT di Laut Cina Selatan   

Penelitian ini membahas empat kategori dari klaim maritim RRT di Laut Cina Selatan: (1) klaim kedaulatan 
atas fitur-fitur maritim, (2) garis pangkal, (3) zona maritim, dan (4) hak historis.  

(1) Klaim kedaulatan atas fitur-fitur maritim. RRT mengklaim kedaulatan atas empat “gugus pulau” di 
Laut Cina Selatan. Hal ini termasuk klaim kedaulatan atas pulau-pulau tersebut, serta klaim kedaulatan atas 
fitur-fitur maritim yang tidak memenuhi definisi “pulau” berdasarkan Konvensi,12 seperti elevasi surut dan 
fitur-fitur di dasar laut yang seluruhnya berada di bawah air. Hanya kategori yang terakhir, yakni klaim 
terhadap fitur-fitur maritim, yang dikaji di dalam penelitian ini.13  

(2) Garis pangkal. Terkait dengan garis pangkal, RRT telah menarik garis pangkal lurus (yang 
dimaksudkan untuk mencakup semua perairan di dalam perairan pedalaman) di sekeliling salah satu gugus 
pulau di Laut Cina Selatan, yakni Kepulauan Paracel.14 Namun pernyataan RRT mengindikasikan bahwa 
garis-garis pangkal lurus “berlaku” terhadap semua kepulauan dan gugus pulau yang diklaim.15  

(3) Zona maritim. Melalui perundang-undangan nasionalnya dan berbagai pernyataan yang dibuatnya, 
RRT mengklaim sebuah laut teritorial, sebuah zona tambahan (contiguous zone), sebuah zona ekonomi 
eksklusif (ZEE), dan sebuah landas benua di Laut Cina Selatan.16 RRT menyatakan bahwa zona-zona 

 
9 Konvensi, supra note 2. 
10 Konvensi Wina Tentang Hukum Perjanjian, psl.  26, dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 23 Mei, 1969,  
1155 UNTS 331 (mulai berlaku pada tanggal 27 Jan., 1980) (yang menyatakan bahwa, berdasarkan prinsip  pacta 
sunt servanda, “setiap perjanjian yang berlaku adalah mengikat terhadap pihak di dalamnya dan harus dilaksanakan 
oleh mereka dengan itikad baik.”). 
11 Lihat, misalnya, J.A. Roach, “Today’s Customary International Law of the Sea,” 45 Ocean Dev’t &Int’lL. 239 
(2014). 
12 Konvensi, supra note 2, art. 121(1). 
13 Penelitian ini tidak berupaya untuk mengkaji keabsahan klaim kedaulatan oleh RRT atau negara lainnya terhadap 
fitur-fitur daratan di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat telah berulang kali menegaskan bahwa dirinya tidak 
mengambil posisi mengenai negara mana memiliki kedaulatan atas kepulauan Laut Cina Selatan, yang bukan suatu 
hal yang diatur oleh hukum laut. Lihat Limits in the Seas No. 143, supra note 1, pada 11, note 25. 
14 Deklarasi Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang garis pangkal laut teritorial (selanjutnya disebut sebagai 
Deklarasi 1996) (Annex 5 dari penelitian ini), 15 Mei, 1996, tersedia dari Divisi PBB Untuk Kelautan  dan Hukum 
Laut (DOALOS), di  website-nya mengenai klaim-klaim maritim RRT. 
15 Lihat infra, notes 55 dan  teks-teks terkait. 
16 Law on the Territorial Sea and Contiguous Zone of 25 February 1992 (selanjutnya disebut 1992 Law) (Annex 3 
dari penelitian ini) dan Exclusive Economic Zone and Continental Shelf Act, 26 Juni, 1998 (selanjutnya disebut 
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maritim tersebut “didasarkan pada  Nanhai Zhudao,” yang terdiri dari keempat “gugus pulau” (serta fitur-
fitur yang melekat) sebagai unit-unit kolektif yang oleh RRT diklaim memiliki kedaulatan.  

(4) Hak-hak historis. Setelah dikeluarkannya keputusan majelis arbitrase yang disebutkan di atas, RRT 
secara tegas menyatakan klaim atas “hak-hak historis di Laut Cina Selatan.”17 Sejak itu RRT telah 
mengulang klaim ini dalam berbagai komunikasi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan para Negara 
Anggotanya.18  

Klaim Kedaulatan atas Fitur-Fitur Maritim  

Sebuah prinsip dasar dari hukum laut internasional adalah bahwa “daratan mendominasi lautan”; daratan 
adalah “sumber hukum kekuasaan” dari Negara pantai untuk melaksanakan wewenang atas ruang maritim 
yang melekat.19 Oleh karena itu, pertama-tama perlu untuk membedakan antara fitur-fitur yang (1) 
merupakan teritori daratan berdasarkan makna hukum dan yang (2) berada di bawah air (yakni di bawah 
permukaan laut) dalam keadaan alaminya. Fitur yang berada di bawah kelompok (1) menciptakan zona-zona 
maritim, sedangkan status hukum  dari kelompok (2) bergantung pada zona maritim dimana fitur tersebut 
terletak.  

Teritori daratan mencakup daratan kontinental dan kepulauan. Kedua jenis daratan ini dapat tunduk pada 
sebuah klaim kedaulatan yang sah (yang dapat diambil) dan dapat menciptakan zona-zona maritim, 
khususnya sebuah laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas benua (Tabel 1).20 Pasal 121 dari Konvensi 
mendefinisikan “pulau” sebagai “sebuah daerah daratan yang terbentuk secara alami, yang dikelilingi air, 
yang berada di atas air pada saat air pasang.” Kepulauan umum berhak mendapatkan zona maritim yang  
sama seperti teritori daratan (kontinental) lainnya (Pasal 121(2)). Namun demikian, Ayat 3 dari Pasal 121 
memberikan pengecualian untuk pulau-pulau yang merupakan “bebatuan yang tidak dapat menopang 
kehidupan manusia atau perekonomian sendirinya”; kategori pulau ini “tidak memiliki zona ekonomi 
eksklusif maupun landas benua.” 

Fitur-fitur di bawah air serta elevasi air surut merupakan bagian dari ranah maritim dan status mereka diatur 
oleh hukum laut. Kedaulatan Negara pantai berlanjut dari teritori daratan hingga laut teritorialnya. Namun 
fitur-fitur di bawah air dan elevasi air surut yang terletak di luar batas laut teritorial tidak dapat tunduk pada 
kedaulatan Negara pantai. Lebih lanjut, fitur-fitur tersebut, terlepas dari lokasi mereka, tidak menciptakan 
zona maritim sendirinya (Tabel 1). 

Unsur deskriptif dari nama sebuah fitur geografis – atol, tepian, pulau, terumbu, batu, pasir dangkal, dsb. – 
tidak menentukan status hukumnya sebagai sebuah pulau atau fitur maritim di bawah air. Melainkan, status 
dari sebuah fitur didasarkan pada ciri-ciri fisiknya berdasarkan kriteria yang tertuang di dalam Konvensi, 
yang dirangkum dalam Tabel 1. Status sebuah fitur juga harus dinilai berdasarkan keadaan alaminya.21 
Reklamasi daratan atau kegiatan manusia lainnya yang mengubah keadaan alami dari sebuah elevasi air 

 
1998 Law) (Annex 4 dari penelitian ini), tersedia dari DOALOS, supra note 14. 
17 Pernyataan Pemerintah RRT, supra catatan 5, para. III(iv) (Annex 1 pada penelitian ini). Pernyataan ini tidak 
menguraikan landasan dari hak-hak historis yang diklaim maupun cakupan geografisnya. 
18 Lihat, misalnya, komunikasi yang dimuat pada Annex 2 dari penelitian ini. 
19 North Sea Continental Shelf (Germany v. Denmark), 1969 ICJ Rep. 3, para. 96, at 52 (Feb. 20). 
20 Lihat, misalnya, Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (merits), 2001 ICJ 
Rep. 
40, para. 204-207, at 65-66 (Mar. 16); The South China Sea Arbitration, supra note 4, para. 309. 
21 Konvensi, supra note 2, psl. 13 (elevasi air surut) dan psl. 121 (kepulauan) (merujuk pada daerah daratan yang 
“tercipta secara alami”, bukan “pulau buatan” dalam pasal 60). 
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surut atau fitur yang berada di bawah air seluruhnya tidak dapat mengubah fitur tersebut menjadi sebuah 
pulau.22 Serupa dengan hal tersebut, sebuah pulau yang merupakan sebuah “batu” berdasarkan Pasal 121(3) 
tidak dapat, melalui penyempurnaan oleh kegiatan manusia, dijadikan sebuah pulau yang berhak 
mendapatkan zona maritim.23 Konvensi menyatakan bahwa “sebuah pulau buatan, instalasi dan bangunan 
tidak memiliki status sebagai pulau” (Pasal  60(8)). 
 
Tabel 1. Fitur-fitur geografis dan hak-hak maritim.  
 
 

Fitur 
Pasal 

Konvensi 
Definisi atau Arti  Bagian dari 

daratan ? Hak-Hak Zona Maritim  

Pulau 
Psl. 121(1) 

- sebuah daerah daratan yang 
terbentuk secara alami 

- dikelilingi oleh air, dan  
- di atas air pada air pasang   

Ya Semua zona maritim, sebagaimana diatur di 
dalam Konvensi  

“Batu” 
Psl. 121(3) 

“batu” adalah istilah yang merujuk 
pada sebuah pulau yang “tidak 
dapat menopang kehidupan manusia 
atau perekonomian sendirinya”  

Ya Hanya laut teritorial dan zona tambahan   

Elevasi air 
surut  
(EAS) 
Psl. 13 

- sebuah daerah daratan yang 
terbentuk secara alami 

- dikelilingi oleh air  
- di atas air pada air surut, dan 
- di bawah air saat air pasang  

Tidak  

Tidak ada, namun garis air surut dari EAS dapat 
digunakan sebagai garis pangkal untuk mengukur 

lebar zona maritim jika EAS tersebut “terletak 
secara keseluruhan atau sebagian pada jarak yang 

tidak melebihi lebar laut teritorial dari daratan 
utama atau sebuah pulau” 

Fitur di 
bawah air 

- di bawah air pada air pasang 
dan surut   

Tidak Tidak berhak atas zona maritim   

Pulau buatan,  
instalasi, 
bangunan 
Psl. 60(8) 

- dibuat secara artifisial Tidak Tidak berhak atas zona maritim24 

 
Garis Pangkal 

Hukum internasional, sebagaimana tercermin pada Bagian II dari Konvensi, menyajikan ketentuan yang 
mengatur garis pangkal dari mana zona maritim diukur.25 Pasal 5 mendefinisikan garis pangkal normal 
sebagai “garis air surut di sepanjang pesisir yang dicantumkan pada peta laut skala besar yang secara resmi 
diakui oleh Negara pantai.” Ketentuan terkait tambahan terdapat pada Pasal 6 (terumbu), 9 (muara sungai), 

 
22 Hal ini tercermin di dalam definisi yang diberikan oleh Konvensi terhadap sebuah pulau sebagai “sebuah daerah 
daratan yang terbentuk secara alami.” Id. Baca juga The South China Sea Arbitration, supra note 4, para. 305 
(“Berdasarkan hukum, modifikasi yang dilakukan manusia tidak dapat mengubah dasar laut menjadi elevasi air surut 
atau mengubah elevasi air pasang menjadi sebuah pulau. Sebuah elevasi air surut akan tetap merupakan elevasi air 
surut berdasarkan Konvensi, terlepas dari skala pulau atau instalasi yang dibangun di atasnya.”). 
23 The South China Sea Arbitration, supra note 4, para. 511 (mencatat bahwa Konvensi mensyaratkan bahwa 
status sebuah fitur berdasarkan Pasal 121(3) harus ditentukan “atas dasar kondisi awalnya yang alami, sebelum 
dilakukannya modifikasi manusia secara signifikan”). 
24 “Zona keselamatan” dapat ditetapkan di sekitar pulau buatan, instalasi, dan struktur, berdasarkan ketentuan pasal-
pasal  60, 80, 147(2), dan 260 dari Konvensi. 
25 Konvensi, supra note 2, psl. 3 (laut teritorial), 33 (zona tambahan), 57 (ZEE), dan 76(1) ( ). 
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10 (teluk), 11 (pelabuhan), 12 (pangkalan tengah laut), dan 13 (elevasi air surut). Konvensi juga 
memperbolehkan metode pengukuran menggunakan garis pangkal lurus, namun hanya dimana geografi 
pantai memenuhi beberapa syarat tertentu, khususnya (1) “di tempat-tempat di mana garis pantai menjorok 
ke dalam dan masuk ke arah daratan” atau (2) dimana “terdapat deretan pulau di sepanjang pesisir di 
dekatnya” (Pasal 7, ayat 1).26 Mahkamah Internasional (International Court of Justice (ICJ)) telah mengamati 
bahwa: 

. . . metode garis pangkal lurus, yang merupakan pengecualian terhadap peraturan umum 
yang berlaku untuk penentuan garis pangkal, hanya dapat diberlakukan jika sejumlah 
persyaratan terpenuhi. Metode ini harus diberlakukan secara terbatas. Syarat yang 
dimaksud terutama adalah bahwa garis pesisir menjorok secara dalam ke daratan, atau 
terdapat sederetan pulau di sepanjang pesisir di dekatnya.27 

Jika ciri geografi pantai memungkinkan digunakannya garis pangkal lurus, Pasal 7 menetapkan persyaratan 
tambahan untuk menarik garis pangkal lurus. Ketentuan-ketentuan terkait menyatakan bahwa “penarikan 
garis pangkal lurus tidak dapat terlalu menjauh secara tidak wajar dari arah umum pantai”; “daerah lautan 
yang terletak di dalam garis-garis tersebut harus cukup berhubungan secara dekat dengan daerah daratan 
untuk tunduk pada rezim yang mengatur perairan pedalaman”; “garis pangkal lurus tidak dapat ditarik,” 
dengan pengecualian khusus dan terbatas, “ke dan dari elevasi air surut”; dan  “sistem garis pangkal lurus 
tidak dapat diberlakukan … sedemikian rupa sehingga memotong laut teritorial Negara lain dari laut lepas 
atau sebuah zona ekonomi eksklusif” (Pasal 7, ayat 3 hingga 6). 

Bagian IV dari Konvensi memuat aturan sehubungan dengan garis pangkal kepulauan yang menggabungkan 
titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dan terumbu kering dari sebuah kepulauan. Pasal 47 mencantumkan 
aturan yang rinci mengenai penarikan garis-garis pangkal tersebut, termasuk sehubungan dengan panjangnya 
ruas dan bahwa perbandingan area air terhadap area daratan yang dicakup oleh garis-garis pangkal harus 
antara 1 banding 1 atau 9 banding 1. Namun garis-garis pangkal tersebut hanya dapat ditarik oleh sebuah 
“Negara kepulauan,” yang merupakan “sebuah Negara yang seluruhnya terdiri oleh satu atau lebih kepulauan 
dan dapat meliputi pulau-pulau lainnya” (Pasal 47(1), 46(a)). Putusan pengadilan dan mahkamah,28 serta 
praktik-praktik garis pangkal yang diberlakukan oleh Negara non-kepulauan lainnya,29 menegaskan bahwa 
Negara kontinental yang juga memiliki kepulauan tidak dapat menarik garis pangkal kepulauan. 

Pasal-pasal Konvensi yang disebutkan di atas secara komprehensif mengatur garis pangkal yang dapat 
ditetapkan oleh Negara-Negara pantai. Jika ketentuan-ketentuan spesifik yang tertuang di dalam pasal-pasal 
tersebut tidak terpenuhi, maka Konvensi mensyaratkan pengunaan garis pangkal normal. Sebagaimana yang 
disebutkan pada Pasal 5, “kecuali jika diatur lain dalam Konvensi ini, garis pangkal normal” adalah garis air 
surut di sepanjang pantai.   

 
26 Ketentuan tentang garis pangkal lurus yang tertuang di dalam Pasal 7 secara substansial sama dengan yang terdapat 
pada Pasal 4 dari Konvensi Tahun 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, dibuka untuk penandatanganan 
pada tanggal 29 Apr., 1958, 516 UNTS 205 (mulai berlaku pada tanggal 10 Sept., 1964). Sebagian besar dari 
ketentuan-ketentuan tersebut diambil dari putusan ICJ tahun 1951 pada Kasus Perikanan (Fisheries Case  (United 
Kingdom v. Norway), 1951 I.C.J. 116 (Des. 18). 
27 Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain, supra note 20, para. 212. 
28 Lihat, misalnya, id. para. 213-14 (mengevaluasi kesesuaian garis-garis pangkal lurus dengan merujuk pada Pasal 7 
dari Konvensi, terlepas dari pernyataan Bahrain bahwa dirinya merupakan Negara kepulauan de facto”);  The South 
China Sea Arbitration, supra note 4, para. 573 (“Penggunaan garis pangkal kepulauan (sebuah garis pangkal yang 
mengelilingi sebuah kepulauan secara keseluruhan) secara tegas diatur oleh Konvensi, dimana Pasal 47(1) membatasi 
penggunaannya pada ‘negara-negara kepulauan’”). 
29 Lihat State Practice Supplement pada penelitian ini. 
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Perairan di sisi darat dari garis pangkal adalah perairan pedalaman (Pasal 8), termasuk air di dalam garis-
garis penutup terkait dengan terumbu, muara, teluk, dan pelabuhan (Pasal-Pasal 6, 9, 10, and 11).30 
 

Zona-zona maritim  

Hukum internasional, sebagaimana yang tercermin di dalam Konvensi, memuat aturan-aturan mengenai hak 
sebuah Negara pantai terhadap zona-zona maritim.   

Bagian II dari Konvensi memuat aturan-aturan yang mengatur laut teritorial, yang dapat mencapai hingga 
12 M dari garis pangkal dan dimana Negara pantai melaksanakan kedaulatan dengan tunduk pada hak lintas 
damai serta aturan hukum internasional lainnya (Pasal-Pasal 2, 3, dan 17). Ketentuan mengenai hak lintas 
damai dimuat di dalam Pasal 17 hingga Pasal 32. Di samping itu, Bagian II menjelaskan mengenai zona 
tambahan, yang tidak boleh melampaui 24 M dari garis pangkal, yang di  dalamnya sebuah Negara pantai 
dapat melakukan pengendalian yang diperlukan guna mencegah dan menghukum pelanggaran terhadap 
peraturan perundang-undangannya mengenai kepabeanan, keuangan, imigrasi atau sanitasi di dalam 
wilayahnya atau laut teritorialnya (Pasal 33). 

Bagian V dari Konvensi memuat ketentuan terkait ZEE, yang dapat mencapai hingga 200 M dari garis 
pangkal (Pasal 57). Di dalam ZEE, Negara pantai memiliki hak-hak yang telah ditentukan, khususnya “hak 
kedaulatan untuk tujuan mengeksplorasi dan mengeksploitasi, melestarikan dan mengelola sumber daya 
alam” dan “yurisdiksi sebagaimana yang diatur” di dalam Konvensi terkait dengan “penetapan dan 
penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan,” disamping “riset ilmiah kelautan” dan “perlindungan 
dan pelestarian lingkungan laut” (Pasal 56). Pada saat yang sama, dengan tunduk pada ketentuan yang terkait 
di dalam Konvensi, semua Negara menikmati kebebasan untuk melewati, terbang di atas, peletakan dan 
pemeliharaan kabel-kabel bahwa laut, serta pengunaan lainnya yang sah secara internasional terkait dengan 
kebebasan-kebebasan tersebut (Pasal 58 dan 87). 

Bagian VI dari Konvensi memuat ketentuan terkait dengan landas kontinen  (continental shelf), yang 
terbentang hingga tepian luar perbatasan benua atau hingga jarak 200 M dari garis pangkal, sebagaimana 
yang dijelaskan di dalam Pasal 76. Negara pantai memiliki hak kedaulatan untuk kepentingan penjelajahan 
landas kontinen dan mengeksploitasi sumber daya di dalamnya; hak-hak ini bersifat “eksklusif” dan “tidak 
bergantung pada pendudukan, baik secara efektif maupun secara konsep, maupun pada pernyataan tegas” 
(Pasal 77). Namun demikian, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan tertentu, semua Negara berhak untuk 
meletakkan kabel dan saluran pipa bawah laut di landas kontinen (Pasal 79). 

Hak-Hak Historis 

Tidak ada ketentuan di dalam Konvensi yang memuat istilah “hak-hak historis”, dan juga tidak ada 
pemahaman yang seragam tentang arti khusus dari istilah tersebut dalam ranah hukum internasional.31 
Ketentuan substantif Konvensi merujuk pada “teluk historis” atau “hak historis” di dua tempat. Yang 
pertama, Pasal 10 (teluk) mengatur bahwa ketentuan-ketentuan pasal tersebut mengenai teluk yuridis (tidak 
berlaku terhadap apa yang disebut dengan teluk ‘historis’.” Kedua, Pasal 15 (penentuan batas laut teritorial 
antara Negara-Negara dengan garis pantai yang berseberangan atau berhimpitan) mengatur bahwa aturan 

 
30 Perairan di sisi daratan dari garis pangkal kepulauan adalah “perairan kepulauan.” Konvensi, supra note 2, psl. 49. 
31 Majelis pada The South China Sea Arbitration menyatakan bahwa “[i]stilah ‘hak-hak historis’ adalah bersifat umum 
[….dan] dapat mencakup kedaulatan, namun dapat juga meliputi hak-hak yang lebih terbatas, seperti hak penangkapan 
ikan atau hak akses, yang jauh berbeda dari sebuah klaim kedaulatan.”  Supra note 4, para. 225. 
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umum mengenai penentuan batas laut teritorial yang tumpang tindih “tidak berlaku” dalam situasi-situasi 
tertentu yang melibatkan “hak historis atau situasi khusus lainnya.”32 

Ketentuan-ketentuan ini, yang pada dasarnya sama dengan yang terkandung di dalam Pasal 7 dan Pasal 12 
dari Konvensi 1958 Tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan,33 dibatasi secara geografis dan substantif. 
Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku hanya terhadap teluk dan daerah di daerah pantai dengan konfigurasi 
serupa. Ketentuan-ketentuan ini juga disusun sebagai pelindung, sehingga ketentuan Pasal 10 dan Pasal 15 
“tidak berlaku” sehubungan dengan situasi teluk dan hak historis yang disebutkan di atas.  

Tidak ada ketentuan dalam Konvensi ini yang melindungi “hak-hak historis.”34 Dengan demikian, segala 
klaim terhadap hak-hak tersebut harus memenuhi ketentuan Konvensi, termasuk mengenai daerah ZEE, 
landas kontinen, dan laut lepas. Sebagaimana yang dicatat oleh Kamar Gulf of Maine pada ICJ dalam 
putusannya tahun 1984, adanya yurisdiksi eksklusif Negara pantai atas perikanan dalam bentangan 200 
M dari pantai mengalahkan penggunaan dan hak sebelumnya yang dimiliki Negara lain di daerah 
tersebut.35 Majelis pada perkara The South China Sea Arbitration mencapai kesimpulan yang sama.36 
Zona-zona maritim yang diatur di dalam Konvensi tersebut serta batasan geografisnya meletakkan kerangka 
yang mengatur segala bagian dari laut, sebuah kerangka yang tidak boleh ada pengecualian (reservasi) (Pasal 
309). Pada khususnya, Pasal 56 dan 77 dari Konvensi tidak mengizinkan adanya klaim oleh suatu Negara 
yang melanggar hak kedaulatan eksklusif negara pantai sehubungan dengan ZEE dan landas kontinen, 
kecuali sebagaimana yang diatur oleh Konvensi atau melalui perjanjian dengan Negara pantai.37 

 
32 Pasal 298 sehubungan dengan pengecualian terhadap prosedur penyelesaian sengketa juga merujuk pada “teluk atau 
hak historis.”  
33 Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, supra note 26. 
34 Dalam kaitannya dengan hal ini, penelitian tahun 1962 atas perairan historis yang diadakan oleh Konferensi yang 
mengadopsi Konvensi Jenewa 1958 tentang hukum laut menyatakan bahwa, jika tidak ada ketentuan yang termuat 
dalam sebuah pasal yang melindungi hak kepemilikan historis, maka “ketentuan dari pasal tersebut harus berlaku … 
Hal ini tampaknya mengikuti sebuah a contrario dari kenyataan bahwa pasal 7 dan 12 [dari Konvensi 1958] telah 
menyatakan klausul yang melindungi hak historis; pasal-pasal tanpa klausul seperti itu harus dianggap sebagai tidak 
menerima suatu pengecualian untuk memberlakukan hak-hak tersebut” (penekanan ditambahkan).  Int’l Law 
Comm’n, Juridical Regime of Historic Waters, Including Historic Bays, 2 Y.B. Int’l L. Comm’n 1 (1962), U.N. Doc. 
A/CN.4/143, para. 75. 
35 Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/U.S.A), 1984 I.C.J. 246, para. 233, 235, 
di 340-341 (Okt. 12). Sehubungan dengan “penerapan hak historis, walau istilah tersebut belum pernah digunakan 
[oleh Amerika Serikat]”, Chamber menyatakan bahwa “sejauh bahwa [wilayah-wilayah predominansi penangkapan 
ikan historis A.S.] telah menjadi bagian dari zona perikanan Negara yang bersebelahan, maka predominansi tersebut 
tidak lagi dapat dijadikan landasan. Adalah jelas bahwa apapun situasi preferensial yang sebelumnya dinikmati oleh 
Amerika Serikat, situasi tersebut tidak dapat dengan sendirinya menjadi alasan yang sah bagi A.S. untuk mengklaim 
masuknya suatu area yang secara hukum telah menjadi bagian dari Kanada sebagai zona perikanan eksklusif A.S.” 
(penekanan ditambahkan).  
36 The South China Sea Arbitration, supra note 4, para. 278. 
37 Pada bagian-bagian Konvensi yang secara langsung terkait dengan zona maritim, Konvensi mengandung beberapa 
ketentuan mengenai penggunaan laut dari sudut pandang historis atau tradisional. Pasal  62(3) mengharuskan Negara-
Negara pantai untuk mempertimbangkan “perlunya meminimalisir dislokasi ekonomi di Negara-Negara yang 
warganya telah biasa mengambil ikan” (penekanan ditambahkan) di dalam ZEE. Pasal 51 juga mengharuskan 
Negara-Negara kepulauan, di dalam perairan kepulauan mereka, untuk mengakui “hak perikanan tradisional serta 
kegiatan-kegiatan sah lainnya” (penekanan ditambahkan) dari Negara yang bersebelahan secara langsung. Ketentuan 
tersebut dapat memberikan dasar bagi sebuah Negara pantai untuk meminta akses perikanan dari Negara pantai 
lainnya berdasarkan penggunaan sebelumnya. Namun hal tersebut memberikan dasar untuk kedaulatan, hak 
kedaulatan atau yurisdiksi. 
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Analisis Klaim-Klaim Maritim RRT di Laut Cina Selatan38 

Bagian ini menganalisis empat kategori klaim maritim RRT di Laut Cina Selatan: (i) klaim kedaulatan atas 
fitur-fitur maritim, (2) garis pangkal, (3) zona-zona maritim, dan (4) hak-hak historis. Analisis atas klaim 
maritim RRT didasarkan pada peraturan hukum yang dirangkum pada bagian sebelumnya Dasar Analisis.  
Analisis ini tidak membahas klaim dari RRT atau negara lain atas kedaulatan terhadap pulau-pulau di Laut 
Cina Selatan (yakni sengketa kedaulatan teritorial), yang merupakan suatu permasalahan terhadap mana 
Amerika Serikat tidak mengambil posisi.39  

Klaim Kedaulatan atas Fitur-Fitur Maritim  

RRT menyatakan kedaulatan atas apa yang disebutnya sebagai “Nanhai Zhudao,” atau pulau-pulau Laut 
Cina Selatan serta fitur-fitur lainnya yang terdiri dari “Dongsha Qundao,” “Xisha Qundao,” “Zhongsha 
Qundao,” dan “Nansha Qundao.”40 Komite Nama Geografis Cina (China Geographical Names Committee) 
telah menerbitkan sebuah daftar fitur-fitur geografis yang terkait dengan setiap keempat “kepulauan” atau 
“gugus-gugus pulau” yang diklaim ini (qundao, H Jl).41 Informasi ini dirangkum di Tabel 2, dan bentangan 
geografis  “gugus-gugus pulau” yang diklaim oleh RRT disajikan pada Peta 2 hingga 6.   

Tabel 2. “Gugus-gugus pulau” yang diberi nama Cina serta fitur-fitur geografisnya.  
 
Nama Cina Fitur-fitur geografis  
Dongsha Qundao (东沙群島) Pulau Pratas, Terumbu Pratas, Tepi Vereker Utara, dan Tepi Vereker 

Selatan. 
Xisha Qundao (西沙群島) Kepulauan Paracel, yang terdiri dari sekitar dua puluhan pulau-pulau 

kecil, dan fitur-fitur bawah air lainnya di dekatnya.   

Zhongsha Qundao (中沙群島) 
Scarborough Reef, Macclesfield Bank, serta fitur-fitur bawah air 
lainnya seperti  Saint Esprit Shoal dan Helen Shoal (utara), 
Constitution shoal (tengah), dan Dreyer Banks (selatan). 

Nansha Qundao (南沙群島) 

Kepulauan Spratly, yang mencakup sekitar 40 pulau kecil dengan 
luas daratan sekitar 2 km2, disamping juga sekitar 150 elevasi air 
surut dan fitur-fitur yang seluruhnya di bawah air di dalam dan yang 
mengelilingi pulau-pulau tersebut, seperti James Shoal dan 
Vanguard Bank. Nansha Qundao adalah “gugus pulau” terbesar 
yang diklaim oleh RRT, yang menempati ruang maritim seluas 
sekitar 351.000 km2. 

 
38 Analisis geografis dilakukan dengan menggunakan tools yang tersedia di Esri ArcGIS 10.7.1 and CARIS LOTS 
4.1.1. 
39 Lihat supra, note 13, yang menjelaskan kebijakan A.S. terkait dengan pulau-pulau yang dipersengketakan. 
40 Pernyataan Pemerintah RRT, supra note 5, para. III (Annex 1 dari penelitian ini); lihat juga komunikasi RRT  
CML/14/2019 tertanggal 12 Desember, 2019 (Annex 2.A dari penelitian ini); 1992 Law, supra note 16, psl. 2 (Annex 
3 dari penelitian ini). Amerika Serikat tidak mengambil posisi atas klaim-klaim kedaulatan tersebut sejauh mereka 
menyangkut fitur-fitur yang secara sah tunduk pada klaim kedaulatan oleh suatu Negara. Lihat supra, note 13. 
41 “Standard Place Names of the South China Sea Islands,” Komite Nama-Nama Geografis Cina (China 
Geographical Names Committee) (1983), direproduksi secara daring di, inter alia, unanhai.com, nansha.org.cn,  
spratlys.org. Dalam pengumumannya di tahun 2020 tentang nama-nama tambahan fitur Laut Cina Selatan, 
Kementerian Urusan Dalam Negeri RRT mengkonfirmasi bahwa publikasi tahun 1983 ini “tetap berlaku”  (继续
有效). Untuk informasi tambahan, lihat “Summary of Records of Nanhai Zhudao,” Beijing Daily, 25 Juli, 2016, 
tersedia secara daring; “Pulau-Pulau Laut Cina Selatan,” Institute of Geographic Sciences and Natural 
Resources Research, Chinese Academy of Sciences, 26 Mar., 2007, tersedia secara daring; 
“Dongsha Islands,” China Borderlands Research Institute, Chinese Academy of Social Sciences, 14 Sept., 2014, 
tersedia secara daring. 
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Walau RRT telah sejak lama mengklaim kedaulatan atas Dongsha Qundao, Xisha Qundao, Zhongsha 
Qundao, and Nansha Qundao,42 pernyataan-pernyataan yang baru-baru ini dikeluarkannya secara tegas 
menunjukkan bahwa klaim kedaulatan RRT mencakup fitur-fitur yang bukan merupakan “pulau” 
sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 121(1) dari Konvensi dan tidak terletak pada laut teritorial yang 
sah. Menurut RRT, untuk tujuan mengklaim kedaulatan dan zona-zona maritim, gugus-gugus pulau masing-
masing harus dianggap sebagai “satu kesatuan”43 Oleh karena itu, menurut RRT, “Pulau-pulau tersebut 
mencakup, antara lain, pulau, terumbu, dangkalan pasir dan pulau karang dalam berbagai jumlah dan 
ukuran.”44 Sebagaimana yang diuraikan oleh Masyarakat Hukum Internasional Cina (Chinese Society for 
International Law), “Posisi Cina” adalah bahwa sebuah kepulauan perlu diperlakukan “sebagai sebuah unit” 
untuk tujuan kedaulatan dan hak-hak maritim.45 Lebih lanjut, Chinese Society menyatakan bahwa 
“[kedaulatan atas sebuah kepulauan sebagai suatu kesatuan secara alami mencakup kedaulatan atas setiap 
dan masing-masing komponen,” khususnya “semua fitur yang menjadi komponen serta perairan yang 
menghubungkannya.”46  

Sebagai contoh, sebagai bagian dari klaim kedaulatan RRT atas Nansha Qundao “sebagai suatu kesatuan,” 
RRT mengklaim kedaulatan atas lebih dari 200 fitur, yang sebagian besar berada di bawah air.47 Hal ini 
mencakup fitur-fitur yang seluruhnya di bawah air, seperti Reed Bank, Vanguard Bank, dan James Shoal,48 
disamping juga fitur-fitur seperti Mischief Reef49 dan Second Thomas Shoal yang merupakan elevasi air 
surut dalam keadaan alaminya dan terletak di luar batasan sah dari laut teritorial Negara manapun (Peta 2). 

Sebagaimana dibahas di atas pada bagian Dasar Analisis, pemerolehan “kedaulatan” atas fitur-fitur yang 
merupakan bagian dari dasar laut diambil dari hukum laut dan bukan aturan-aturan untuk pemerolehan 
kedaulatan atas teritori daratan. Status fitur-fitur di bawah air di Laut Cina Selatan, seperti yang diklaim oleh 
RRT dalam “gugus-gugus pulau”-nya, bergantung pada zona maritim dimana mereka berada (misalnya, laut 
teritorial, landas kontinen). Oleh karena itu, walau tidak mengambil posisi mengenai klaim RRT terhadap 
pulau-pulau tertentu di Laut Cina Selatan,50 Amerika Serikat telah menolak pernyataan kedaulatan 
berdasarkan fitur-fitur yang tidak memenuhi definisi sebuah pulau atau yang tidak dalam batasan sah laut 
teritorial.51 Negara-negara juga telah menolak klaim RRT terkait dengan fitur-fitur di bawah air dan elevasi 

 
42 Pernyataan Pemerintah RRT, supra note 5, para. III (Annex 1 dari penelitian ini); lihat juga komunikasi RRT  
CML/14/2019 tertanggal 12 Desember, 2019 (Annex 2.A dari penelitian ini); 1992 Law, supra note 16, psl. 2 (Annex 
3 dari penelitian ini). Amerika Serikat tidak mengambil posisi atas klaim-klaim kedaulatan tersebut sejauh mereka 
menyangkut fitur-fitur yang secara sah tunduk pada klaim kedaulatan oleh suatu Negara. Lihat supra, note 13. 
43 Lihat, misalnya, Kertas Posisi dari Pemerintah RRT Perihal Arbitrase Yurisdiksi di Laut Cina Selatan Yang 
Diajukan oleh Republik Filipina, 7 Desember, 2014, tersedia pada website Kementerian Luar Negeri RRT (KLN 
RRT) (merujuk pada “Kedaulatan Cina atas Kepulauan Nansha sebagai satu kesatuan”). Lihat juga Keterangan Juru 
Bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying’s Tentang Permasalahan Terkait mengenai Taiping Dao, 3 June, 
2016, tersedia dari  website dan Konferensi Pers Berkala Juru Bicara KLN RRT Hua Chunying, 24 Mar., 2016, 
tersedia pada website KLN RRT (keduanya merujuk pada “Kepulauan Nansha sebagai satu kesatuan Islands”). 
44 Buku Putih, supra note 6, para. 2. 
45 Chinese Society of International Law, “The South China Sea Arbitration Awards: A Critical Study,” 17 Chinese J. 
Int’lL. 207, 475 (2018). 
46 Id. di 476. 
47 Untuk keterangan mengenai lingkup geografis dari Nansha Qundao, lihat supra, catatan 41 dan teks yang terkait. 
48 Walau merupakan fitur di bawah air, berbagai sumber Cina merujuk James Shoal sebagai titik paling selatan dari 
teritori Cina. Lihat Limits in the Seas No. 143, supra catatan 1, di 16, catatan 49 dan teks yang terkait. 
49 Misi Permanen Republik Rakyat Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, komunikasi CML/1/2021, 28 Jan., 
2021 (kutipan direproduksi pada Lampiran 2.G pada penelitian ini); The South China Sea Arbitration, supra catatan 
4, para. 374-78 (yang menyimpulkan bahwa Mischief Reef adalah sebuah elevasi air surut). 
50 Lihat supra, catatan 13, menjelaskan kebijakan A.S. mengenai pulau-pulau yang dipersengketakan   
51 Surat dari Perwakilan Permanen Amerika Serikat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, UN Doc. No. A/74/874-
S/2020/483, 1 Juni, 2020 (“Cina tidak dapat menyatakan kedaulatan atas, atau mengklaim zona maritim yang diambil 
dari, fitur-fitur yang sepenuhnya di bawah laut… Fitur-fitur tersebut bukan merupakan bagian dari teritori sebuah 
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air surut.52 

Layak dicatat bahwa RRT mengklaim kedaulatan atas fitur-fitur di bawah air di dalam “gugus-gugus pulau” 
yang diklaim olehnya bahkan tanpa menentukan garis-garis pangkal.53 Pernyataan RRT dalam hal ini tidak 
didukung baik oleh Konvensi maupun praktik-praktik Negara. Bahkan bagi sebuah Negara kepulauan, 
kedaulatan atas perairan dan fitur-fitur di bawah air di dalam sebuah kepulauan tidak tercipta secara 
otomatis; hal tersebut ada hanya jika “tercakup oleh garis-garis pangkal kepulauan yang ditarik sesuai 
dengan ketentuan pasal 47,”54 atau jika pulau-pulau berjarak sangat dekat sehingga perairan di antara mereka 
seluruhnya di dalam batasan laut teritorial. Sebagai sebuah negara non kepulauan, cara yang dapat digunakan 
oleh RRT untuk menyatakan kedaulatan atas perairan dan fitur-fitur di bawah air di dalam “gugus-gugus 
pulau” yang diklaim olehnya adalah dengan menetapkan garis-garis pangkal yang sah serta zona-zona 
maritim yang diukur dari garis-garis pangkal tersebut. Sebagaimana dibahas di bawah ini, RRT belum 
melakukan hal tersebut. 

Garis Pangkal 

Undang-undang 1992 RRT menentukan bahwa RRT menggunakan “metode garis pangkal lurus,” dan 
undang-undang ini tidak merujuk pada metode garis pangkal normal maupun metode garis pangkal lainnya 
yang diatur di dalam Konvensi.55 Sebagaimana yang dibahas pada bagian Dasar Analisis, garis pangkal lurus 
hanya dapat digunakan dalam situasi geografis tertentu. Setelah diterbitkannya putusan arbitrase di tahun 
2016, RRT menyatakan secara tegas bahwa “metode garis pangkal lurus… berlaku terhadap semua wilayah 
Republik Rakyat Tiongkok, termasuk ‘Dongsha Qundao, Xisha Qundao, Zhongsha Qundao, Nansha Qundao 
dan semua pulau lainnya yang merupakan milik.’”56 

Dengan demikian, bagian ini menganalisis kesesuaian garis pangkal lurus untuk Dongsha Qundao, Xisha 
Qundao, Zhongsha Qundao, dan Nansha Qundao. Hingga kini, Xisha Qundao (Kepulauan Paracel Islands) 
adalah satu-satunya “gugus pulau” di Laut Cina Selatan yang telah diklaim secara resmi oleh RRT sebagai 
menggunakan garis pangkal lurus.57 Garis-garis pangkal tersebut ditunjukkan pada Peta 2 dan 3A. Peta 2, 
4A, 5A dan 6A menggambarkan garis-garis yang mengelilingi Dongsha Qundao, Zhongsha Qundao, dan 
Nansha Qundao. Namun penggambaran tersebut tidak bersifat resmi dan bukan merupakan garis-garis 
pangkal yang secara resmi dinyatakan oleh RRT. Melainkan, mereka menggambarkan “tampilan lingkup 
geografis dari klaim yang tidak sah oleh RRT atas perairan pedalaman,” sebagaimana yang dijelaskan pada 
keterangan peta-peta tersebut. Sejalan dengan pendekatan yang digunakan oleh RRT pada Xisha Qundao, 
garis-garis yang digambarkan untuk Dongsha Qundao, Zhongsha Qundao, dan Nansha Qundao didasarkan 

 
Negara dari segi hukum, yang berarti mereka tidak dapat diambil dan tidak dapat menciptakan laut teritorial atau 
zona-zona maritim lainnya berdasarkan hukum internasional.”). 
52 Lihat, misalnya, Misi Australia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, nota diplomatik No. 20/026, 23 Juli 23, 2020 
(menolak “klaim Cina atas zona-zona maritim yang dihasilkan oleh fitur-fitur di bawah air, atau elevasi air surut 
melalui cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut. . . .”); Misi Permanen 
Republik Sosialis Rakyat Viet Nam ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nota No. 22/HC- 2020, 30 Mar., 2020 (yang 
memprotes klaim Cina dan menyatakan “elevasi air surut atau fitur-fitur di bawah air tidak dapat diambil dan tidak, 
dengan sendirinya, menciptakan hak atas suatu zona maritim”); lihat juga Misi Permanen Selandia Baru ke 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nota No. 08/21/02 (3 Ags., 2021). 
53 Argumen ini dijabarkan lebih lanjut di Chinese Society, supra  catatan 45, di 477 (yang menyatakan bahwa majelis 
tidak mengakui “kenyataan bahwa perairan penghubung di dalam kepulauan [Spratly] berada di bawah kedaulatan 
Cina”). 
54 Konvensi, supra catatan 2, psl. 49 (penenakanan ditambahkan). 
55 1992 Law, supra note 16, art. 3 (Annex 3 to this study). 
56 White Paper, supra note 6, para. 34. 
57 1996 Declaration, supra note 14 (Annex 5 to this study). 
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pada (1) bentangan geografis dari “gugus-gugus pulau” tersebut (sebagaimana yang ditentukan oleh RRT58), 
(2) pernyataan RRT bahwa dirinya “akan” menggunakan garis-garis pangkal lurus, dan (2) pernyataan RRT 
bahwa gugus-gugus pulau yang diklaim olehnya masing-masing harus diperlakukan sebagai “satu 
kesatuan.”59 

Xisha Qundao 

Xisha Qundao merupakan Kepulauan Paracel (Peta 2 dan 3), yang tersebar pada ruang maritim seluas sekitar 
80 M kali 80 M. Pulau terbesar pada Kepulauan Paracel, Pulau Woody, memiliki luas daratan dalam keadaan 
alami seluas sekitar 1,6 km2. Fitur-fitur lainnya dalam area tersebut adalah pulau-pulau kecil serta terumbu 
dan tepian di bawah air. 

 

Pada tahun 1996, RRT memberlakukan sebuah sistem garis pangkal untuk Xisha Qundao yang terdiri dari 
28 titik pangkal dan segmen.60 Titik-titik pangkal tersebut terletak di lima klister di sepanjang tepi terumbu 
terluar dan terhubungkan oleh garis-garis lurus yang membentuk sistem garis pangkal berbentuk jajaran 
genjang yang mencakup Kepulauan Paracel dan fitur-fitur bawah air lainnya di sekitarnya (Peta 3A). Di 
sepanjang tepi terumbu terluar, ruas-ruas garis pangkal adalah pendek (0,2 hingga 3,9 meter). Ruas-ruas 

 
58 Lihat supra, catatan 41 dan teks yang terkait (mengenai bentangan geografis gugus-gugus pulau yang diklaim oleh 
RRT) 
59 Terlepas dari pendekatan RRT dalam memperlakukan Dongsha Qundao, Zhongsha Qundao, dan Nansha Qundao 
masing-masing sebagai “satu kesatuan,” RRT pada akhirnya dapat untuk menyatakan garis pangkal yang mencakup 
seluruh area yang digambarkan sebagai perairan pedalaman pada Peta 2, 4A, 5A, dan 6A. 
60 1996 Declaration, supra catatan 14 (Lampiran 5 pada Penelitian ini). 

 

Map 3. Xisha Qundao (Kepulauan Paracel), (A) menunjukkan garis-garis pangkal lurus dan batasan laut teritorial 
yang diklaim oleh RRT, dan (B) menunjukkan batasan laut teritorial kira-kira 12-M dari garis pangkal yang sah. Untuk 
lokasi, lihat Peta 2.  
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yang lebih panjang menghubungkan terumbu terluar satu dengan lainnya, termasuk ruas-ruas sepanjang 78,8 
M (ruas 14-15) dan 75,8 M (ruas 7-8). Garis-garis pangkal tersebut (serta batasan laut teritorial yang diklaim) 
digambarkan pada Peta 3A; Lampiran 6 dari penelitian ini mencantumkan panjang dari masing-masing ruas. 

Garis pantai Kepulauan Paracel pada umumnya rata dengan terumbu di tepi dan oleh karenanya tidak 
memenuhi persyaratan geografis pada Pasal 7 dari Konvensi untuk penggunaan garis pangkal lurus. 
Sebagaimana yang dinyatakan di dalam  Limits in the Seas No. 117, “[w]alau dimungkinkan bagi sebuah 
pulau untuk memenuhi persyaratan Pasal 7 dan ditarik garis pangkal lurus, standar tersebut tidak terpenuhi 
di sini. Garis pangkal yang benar adalah garis air surut pada pulau dan terumbu tersebut.”61 Berbagai negara, 
termasuk Australia, Jepang, Selandia Baru, Filipina, Vietnam, Inggris, dan Amerika Serikat telah 
melayangkan protes terhadap garis pangkal RRT di sekitar Kepulauan Paracel sebagai tidak konsisten 
dengan hukum internasional sebagaimana tertuang di dalam Konvensi.62 Peta 3B menunjukkan batasan laut 
teritorial sepanjang kira-kira 12-M terkait dengan Kepulauan Paracel yang akan dihasilkan dari garis pangkal 
yang sah, sebagaimana yang diperbolehkan oleh Konvensi.   

Dongsha Qundao 

Dongsha Qundao adalah “kepulauan yang paling utara dan paling kecil di Kepulauan Laut Cina Selatan” 
dan meliputi Pulau Pratas,  Pratas Reef, North Vereker Bank, dan South Vereker Bank (Peta 2 dan 4).63 
Pulau Pratas memiliki luas daratan sekitar 2 km2 dan terletak di tepi barat sebuah atoll besar melingkar 
(Pratas Reef) dengan diameter sekitar 24 km. Dalam pernyataannya, RRT menerjemahkan Dongsha 
Qundao sebagai Kepulauan Dongsha (jamak), walau Pulau Pratas merupakan satu-satunya pulau di daerah 
tersebut. Fitur-fitur di bawah air yakni North Vereker Bank dan South Vereker Bank terletak sekitar 45 M 
Barat Laut dari Pulau Pratas.   

Adalah tidak tepat jika garis pangkal lurus diberlakukan terhadap Dongsha Qundao. Garis pangkal Pulau 
Pratas dan Pratas Reef perlu ditentukan sesuai dengan Pasal 5 (garis pangkal normal) dan Pasal 6 (terumbu). 
Perairan di dalam laguna Pulau Pratas dapat disebut sebagai perairan pedalaman, dan sebuah garis penutup 
dapat ditarik melintasi jalur masuk ke atol guna menandakan pemisahan antara perairan pedalaman dan laut 
teritorial.64 Karena mereka adalah fitur-fitur di bawah air, maka North Vereker Bank dan South Vereker 
Bank tidak dapat merupakan bagian dari “pulau-pulau luar” untuk tujuan penerapan ketentuan Pasal 7 dari 
Konvensi, dan fitur-fitur tersebut tidak menciptakan zona maritim sendirinya. Peta 4B menunjukkan batasan 
laut teritorial sekitar 12-M di daerah ini yang seharusnya terbentuk dari garis-garis pangkal yang sah, 
sebagaimana yang diperbolehkan oleh Konvensi. 

 
61 Limits in the Seas No. 117, “Straight Baselines Claim: China,” Kemenlu A.S. (1996), di 8. 
62 Lihat komunikasi dari Australia, Selandia Baru, dan Vietnam, supra catatan 52; Misi Permanen Jepang ke 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, komunikasi SC/21/002, 19 Jan., 2021; Law of the Sea: Report of the Secretary-General, 
UN Doc., A/51/645 (1996), at 14-15 (menjelaskan protes yang dilayangkan oleh Vietnam dan Filipina); Law of the 
Sea Bulletin No. 32, di 91 (1996) (protes Vietnam); Kedutaanbesar A.S. Beijing, nota diplomatik no. 335, 21 Ags., 
1996 (protes A.S.), dikutip di J.A. Roach and R. Smith, “Straight Baselines: The Need for a Universally Applied 
Norm,” 31 Ocean Dev’t & Int’l L. 47, 62-63. 
63 Chinese Academy of Sciences and China Geographical Names Committee, supra catatan kaki 41. 
64 DOALOS, Baselines: An Examination of the Relevant Provisions of the United Nations Convention on the Law of 
the Sea, di 10-12 (1989) (dengan mempertimbangkan bahwa “dapat … disimpulkan [dari Pasal 6] bahwa perairan 
yang tercakup [dalam sebuah laguna] dapat dianggap sebagai laut pedalaman” dan bahwa “jika perairan laguna pada 
atoll dianggap sebagai perairan pedalaman, maka akan menjadi perlu untuk membuat sebuah garis yang melintasi 
jalur masuk.”). 
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Zhongsha Qundao 

Zhongsha Qundao mencakup Scarborough Reef, Macclesfield Bank, serta fitur-fitur bawah air lainnya di 
bagian utara dan tengah Laut Cina Selatan, termasuk Saint Esprit Shoal dan Helen Shoal (utara), Constitution 
shoal (tengah), dan Dreyer Banks (selatan) (Peta 2 dan 5).65 Macclesfield Bank adalah sebuah dangkalan 
tepi yang besar yang seluruhnya berada di bawah air, dengan kedalaman rata-rata kurang dari 100 meter; 
bagiannya yang paling dangkal adalah Walker Shoal, yang berada di sekitar 8 meter di bawah permukaan 
air laut. Di selatan,  Scarborough Reef sebagian besar terletak di bawah air, dengan hanya sedikit fitur yang 
keluar beberapa kaki di atas permukaan laut saat air pasang. Terumbu ini memiliki panjang sekitar 18 km 
pada posisi yang paling lebar dan memiliki luas total sekitar 130 km2 (termasuk perairan di dalam laguna). 

Zhongsha Qundao tidak dapat dianggap sebagai sebuah unit dari segi geografis maupun hukum, termasuk 
untuk tujuan menarik garis pangkal lurus. Dua fitur utama, yakni Macclesfield Bank dan Scarborough Reef, 
terisolasi satu sama lainnya. Mereka terpisah oleh jarak sekitar 180 M dari Macclesfield Bank, dan lebih dari 
350 M satu-satunya kepulauan di Zhongsha Qundao (Scarborough Reef). Walau RRT menerjemahkan  
Zhongsha Qundao sebagai Kepulauan Zhongsha (jamak), “gugus pulau” ini lebih tepat jika digambarkan 
sebagai daerah lautan luas dengan beberapa pulau sangat kecil di tepi paling timur, di Scarborough Reef. 

Oleh karena itu, Scarborough Reef merupakan fitur satu-satunya di dalam Zhongsha Qundao yang dapat 
menciptakan hak-hak maritim dengan sendirinya. Garis pangkal dari Scarborough Reef seharusnya 
ditentukan sesuai dengan Pasal 5 (garis pangkal normal) dan Pasal 6 (terumbu). Tepian dari  Scarborough 
 

 
65 Lihat sumber-sumber, supra note 41. 

 

Peta 4. Dongsha Qundao, (A) menunjukkan garis-garis pangkal lurus dan batasan laut teritorial yang diklaim oleh 
RRT, dan (B) menunjukkan batasan laut teritorial kira-kira 12-M dari garis pangkal yang sah. Untuk lokasi, lihat Peta 
2. 
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Reef umumnya rata dan membentuk bentuk segi tiga. Karena pulau-pulau yang sangat kecil yang berada di 
atas Scarborough Reef tidak memiliki garis pantai yang “menjorok ke dalam,” dan tidak ada “rantai 
kepulauan tepi di sepanjang pantai di dekatnya,” mereka tidak memenuhi persyaratan geografis yang ada 
pada Pasal 7 untuk penggunaan garis pangkal lurus. Seperti halnya dengan Pratas Reef, perairan di dalam 
laguna Scarborough Reef dapat diuraikan sebagai perairan pedalaman, karena sebuah garis penutup dapat 
ditarik melintasi jalur masuk atoll (di bagian tenggara) untuk menandai pemisahan antara perairan 
pedalaman dan laut teritorial. Peta 5 B menunjukkan batas laut teritorial sekitar 12 M terkait dengan 
Zhongsha Qundao yang akan dihasilkan oleh garis pangkal yang sah, sebagaimana yang diperbolehkan oleh 
Konvensi.  

Nansha Qundao 

Nansha Qundao secara garis besar sama, namun secara geografi lebih besar daripada, Kepulauan Spratly 
(Peta 6A). Nansha Qundao mencakup beberapa puluh pulau kecil dengan total luas  daratan dalam keadaan 
alami sekitar 2 km2, disamping berbagai tepian, terumbu dan atol yang berada di bawah air. Dengan 
mempertimbangkan fitur-fitur di bawah air yang berada di tepian yang merupakan bagian dari Nansha 
Qundao, seperti James Shoal dan Vanguard Bank, “gugus pulau” ini menutupi ruang maritim seluas kira-
kira 351.000 km2. 

 

Peta 5. Zhongsha Qundao, (A) menunjukkan garis-garis pangkal lurus dan batasan laut teritorial yang diklaim oleh 
RRT, dan (B) menunjukkan batasan laut teritorial kira-kira 12-M dari garis pangkal yang sah. Untuk lokasi, lihat Peta 
2. 
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Garis pantai dan tepian terumbu dari Kepulauan Spratly umumnya rata. Disamping pulau-pulau yang 
merupakan bagian dari sistem terumbu yang sama, sebagian besar pula dipisahkan oleh jarak yang cukup 
jauh, sehingga mereka tidak dapat dikatakan saling bersebelahan. Sebagai contoh, di sepanjang bagian timur 
Kepulauan Spratly, Commodore Reef dipisahkan dari kepulauan terdekat oleh jarak 70 M di barat laut (Half 
Moon Shoal) dan 100 M di barat daya (Swallow Reef). Sedangkan Swallow Reef terletak 70 M dari Louisa 
Reef, yang merupakan bagian paling selatan dari Kepulauan Spratly (Peta 6A). Karena garis pantai 
Kepulauan Spratly tidak “menjorok ke dalam” dan tidak ada “terdapat deretan pulau di sepanjang pesisir di 
dekatnya”, mereka tidak memenuhi persyaratan geografis dalam Pasal 7 untuk penggunaan garis pangkal 
lurus. 

Untuk kondisi geografis seperti itu, peraturan tentang garis pangkal yang benar terdapat pada Pasal 5 (garis 
pangkal normal), Pasal 6 (terumbu), dan Pasal 13 (elevasi air surut) dari Konvensi. Garis pangkal normal 

 

Peta 6A. Nansha Qundao, menunjukkan garis-garis pangkal lurus dan batasan laut teritorial yang diklaim oleh RRT. 
Untuk lokasi. Lihat Peta  2. 
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terletak pada garis air surut dari garis pantai terluar dan tepi terumbu dari kepulauan di dalam Kepulauan 
Spratly (Pasal 5 dan 6). Dalam hal kepulauan yang terletak di atas atol, perairan di dalam laguna dapat 
dengan benar disebut sebagai perairan pedalaman, dan garis penutup dapat ditarik melintasi jalur masuk atol 
untuk menandai pemisahan antara perairan pedalaman dan laut teritorial (Pasal 6). Terakhir, beberapa pulau 
memiliki elevasi air surut yang terletak di dalam batasan 12 M. Dalam situasi tersebut, garis air surut pada 
elevasi tersebut dapat digunakan sebagai garis pangkal untuk mengukur bentangan laut teritorial yang 
dihasilkan oleh kepulauan tersebut (Pasal 13). Peta 6B menunjukkan sekitar batasan laut teritorial 12 M 
terkait Nansha Qundao yang akan dihasilkan oleh garis pangkal yang sah, sebagaimana yang diperbolehkan 
oleh Konvensi.   

Walau RRT belum secara resmi memberlakukan garis pangkal lurus di sekitar daerah yang disebutnya 
sebagai Nansha Qundao, pernyataannya yang memaksakan hak untuk menarik garis pangkal tersebut telah 
menuai banyak pertentangan oleh banyak Negara, termasuk Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Selandia 
Baru, Filipina, Inggris, Amerika Serikat, dan Vietnam.66 Mengingat bahwa sangat sedikit Negara yang secara 
publik memprotes klaim maritim yang berlebihan,67 protes dari cukup banyak Negara merupakan penolakan 
yang cukup kuat terhadap posisi hukum RRT. Majelis arbitrase pada perkara Arbitrase Laut Cina Selatan 
juga mempertimbangkan keabsahan garis pangkal tersebut sehubungan dengan Kepulauan Spratly, dan 
menolaknya, dengan menyatakan sebagai berikut:   

Penggunaan garis pangkal kepulauan (suatu garis pangkal yang mengelilingi sebuah 
kepulauan secara keseluruhan) secara tegas diatur oleh Konvensi, sedangkan Pasal 47(1) 
membatasi penggunaannya pada “negara kepulauan” … Namun demikian, Cina secara 
umum terdiri dari wilayah di daratan utama Asia dan tidak dapat memenuhi definisi dari 
Negara kepulauan. * * *   

Konvensi juga mengatur, dalam Pasal 7, bahwa Negara dapat menggunakan garis pangkal 
lurus dalam situasi-situasi tertentu, dan Majelis menyadari praktik beberapa Negara dalam 
penggunaan garis pangkal lurus sehubungan dengan kepulauan lepas pantai untuk 
mengukur dampak dari garis pangkal kepulauan. Dari sudut pandang Majelis, segala 
penggunaan garis pangkal lurus terhadap Kepulauan Spratly dengan cara ini akan 
melanggar ketentuan Konvensi.68  

Mengingat bahasa yang jelas dan komprehensif yang digunakan di dalam Konvensi terkait dengan garis 
 

66 Lihat State Practice Supplement, bagian-bagian mengenai Australia (catatan kaki 48 dan teks terkait), Perancis 
(catatan kaki 76 dan teks terkait), Jepang (catatan kaki 89 dan teks terkait), Selandia Baru (catatan kaki 96 dan teks 
terkait), Filipina (catatan kaki 105 dan teks terkait), Inggris (catatan kaki 125 dan teks terkait), Amerika Serikat (note 
127 dan teks terkait), dan Vietnam (catatan kaki 128 dan teks terkait); Misi Permanen Republik Federal Jerman ke 
Perserikatan Bangsa-Bangsa,  Note Verbale No. 324/2020, 16 Sept., 2020 (yang menyatakan bahwa “tidak ada dari 
bagi Negara-Negara kontinental untuk memperlakukan kepulauan atau fitur-fitur laut sebagai satu kesatuan tanpa 
menghormati ketentuan terkait pada Bagian II dari UNCLOS atau dengan menggunakan ketentuan pada Bagian IV 
yang hanya berlaku bagi Negra-Negara kepulauan”). Berbagai protes ini, serta praktik-praktik beberapa Negara yang 
dijelaskan pada bagian Tambahan dari penelitian ini, juga menghilangkan kemungkinan bahwa praktik-praktik 
selanjutnya oleh para pihak Konvensi dapat dianggap menetapkan sebuah perjanjian berdasarkan Pasal 31(3)(b) dari 
Konvensi Wina Tentang Hukum Perjanjian yang mendukung sebuah penafsiran terhadap Konvensi yang 
memungkinkan sebuah Negara non-kepulauan untuk menggunakan garis pangkal lurus untuk mencakup kelompok-
kelompok pulau luar, bahkan dalam situasi dimana kriteria di dalam Pasal 7 tidak terpenuhi. Konvensi Wina, supra 
catatan kaki 10. 
67 Untuk pembahasan, baca, misalnya, R.R. Churchill, “The Impact of State Practice on the Jurisdictional Framework 
Contained in the LOS Convention,” di A.G.O. Elferink (ed.), Stability and Change in the Law of the Sea: The Role of 
the LOS Convention (2005), di 101, catatan kaki 26 dan teks terkait. 
68 The South China Sea Arbitration, supra catatan kaki 4, para. 573-75 (penekanan ditambah). 
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pangkal, protes awal yang diajukan oleh Negara-Negara, serta temuan dari majelis arbitrase, jelas bahwa 
segala garis pangkal lurus yang diberlakukan oleh RRT di sekitar Kepulauan Spratly adalah tidak sah dan 
ditolak oleh Negara-Negara lainnya.   

 

 

Peta 6B. Nansha Qundao, menunjukkan batasan laut teritorial sekitar 12 M dari garis pangkal. Untuk lokasi, lihat 
Peta 2. 
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Hukum Kebiasaan Internasional   

Bagian pembukaan Konvensi menyatakan bahwa “hal-hal yang tidak diatur di dalam Konvensi ini akan 
tetapi diatur oleh aturan dan prinsip hukum internasional secara umum.”69 RRT telah menggunakan 
ketentuan ini untuk berdalil bahwa terdapat dasar hukum alternatif, yang terpisah dari Konvensi, bagi 
posisinya terkait garis pangkal lurus dan kelompok-kelompok pulau di pinggiran. Secara khusus, RRT telah 
menyatakan hal berikut:   

. . . Kepulauan luar yang dimiliki Negara kontinental tidak diatur oleh UNCLOS [yakni 
Konvensi], dan aturan hukum internasional umum harus tetap berlaku dalam bidang ini. 
Terdapat praktik internasional yang memadai untuk menjadi dasar rezim ini.70 

. . . Tiongkok meletakkan nilai yang tinggi pada ketentuan yang berlaku yang tercantum di 
dalam UNCLOS untuk penarikan garis pangkal laut teritorial. Pada saat yang sama, Tiongkok 
meyakini bahwa praktik yang sudah lama diberlakukan dalam hukum internasional terkait 
dengan kepulauan luar dari Negara kontinental harus dihormati…”71 

Argumen ini mengesampingkan ruang lingkup komprehensif dari ketentuan Konvensi tentang garis pangkal. 
Sebagaimana dibahas pada bagian Dasar Analisis, garis pangkal pada kenyataannya “diatur oleh Konvensi,” 
yang mencantumkan aturan yang mencakup semua situasi geografis, dimana Pasal 5 menentukan bahwa 
garis pangkal normal adalah garis air surut di sepanjang pantai “kecuali jika ditentukan lain di dalam 
Konvensi ini” (penekanan ditambahkan). 

Walau jika diasumsikan, terlepas dari bahasa yang jelas yang digunakan di dalam Konvensi, bahwa 
penarikan garis pangkal terkait dengan kepulauan luar Negara-Negara kontinental tidak diatur oleh Konvensi 
dan melainkan diatur oleh hukum internasional umum (khususnya hukum kebiasaan internasional72), adanya 
aturan-aturan tersebut perlu untuk ditunjukkan. Untuk menunjukkan adanya sebuah aturan hukum kebiasaan 
internasional, perlu adanya bukti suatu praktik oleh Negara secara umum dan konsisten; praktik tersebut 
harus merupakan “praktik yang sudah lama, “ sebagaimana dijelaskan oleh ICJ.73 Lebih lanjut, praktik-
praktik terkait harus “telah terjadi sedemikian rupa sehingga menunjukkan pengakuan umum bahwa terdapat 
rule of law atau kewajiban hukum yang terlibat.”74  

 
69 Butir 8 dari pembukaan Konvensi didasarkan pada butir terakhir dari pembukaan Konvensi Wina tentang Hukum 
Perjanjian, yang merujuk pada hukum kebiasaan internasional (“Menegaskan bahwa aturan hukum kebiasaan 
internasional akan tetap mengatur hal-hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Konvensi ini.”). Bahasa yang pada 
akhirnya digunakan di dalam pembukaan Konvensi Hukum Laut diperluas dari ketentuan paralel pada Konvensi 
Wina sehingga mencakup rujukan terhadap “prinsip-prinsip” hukum internasional, “karena ini didukung oleh pasal 
38 dari Statuta Mahkamah Internasional.” UNCLOS XIII  Official Records 80, A/CONF.62/L.49/ADD.2 (1980). 
70 Misi Permanen Republik Rakyat Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, komunikasi   CML/32/2021, 16 
Ags., 2021 (kutipan direproduksi pada Lampiran 2.H dari penelitian ini).  
71 Misi Permanen RRT untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, komunikasi   CML/63/2020, 18 Sept., 2020. 
72 Official Records, supra catatan kaki 69; baca juga International Law Commission (ILC), Draft Conclusions on 
Identification of Customary International Law with Commentaries, UNGA Doc. No. A/73/10 (2018), di 123 (dengan 
memperhatikan bahwa istilah “hukum internasional umum” dapat digunakan untuk merujuk pada hukum kebiasaan 
internasional). 
73 North Sea, supra catatan kaki 19, para. 74, 77, di 44-45. Untuk pembahasan mengenai persyaratan yang juga harus 
terpenuhi guna menunjukkan pembentukan sebuah aturan hukum kebiasaan internasional, baca  State Practice 
Supplement pada penelitian ini, di 2. 
74 North Sea, supra catatan kaki 19, para. 74, di 44 (merujuk pada persyaratan opinio juris). 
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RRT belum menunjukkan bahwa aturan 
tersebut ada. Walau RRT berdalil bahwa 
“terdapat praktik internasional yang 
memadai yang menjadi dasar dari rezim 
ini,”75 banyaknya bukti yang ada tidak 
mendukung posisi ini. Bagian State 
Practice Supplement dari penelitian ini 
merangkum “praktik internasional” dan 
sikap dari Negara-Negara sehubungan 
dengan garis pangkal dan kepulauan 
pinggiran. Temuan-temuan tersebut 
menunjukkan bahwa sebagian besar 
Negara secara tegas mengandalkan 
ketentuan Konvensi (yakni, bukan aturan 
hukum kebiasaan internasional yang 
terpisah) sehubungan dengan kepulauan 
luar.  

Banyak Negara menggunakan garis 
pangkal normal (Pasal 5) dan tidak 
menggunakan garis pangkal lurus sama 
sekali sehubungan dengan gugus pulau 

di pinggiran. Jika Negara menarik garis pangkal lurus berdasarkan Pasal 7 dari Konvensi, mereka jarang 
menggunakan garis pangkal lurus untuk mencakup suatu kepulauan secara keseluruhan “sebagai satu 
kesatuan” yang tersebar di sebuah wilayah laut yang luas. Dalam jumlah kecil kasus dimana Negara 
melakukan praktik tersebut, Negara-Negara lain telah mengajukan keberatan terhadap praktik tersebut 
melalui protes resmi (baca State Practice Supplement).  

Sebagaimana yang diuraikan dalam bagian State Practice Supplement pada penelitian ini, praktik dan sikap 
para Negara menunjukkan bahwa tidak terdapat hukum aturan kebiasaan internasional yang memberikan 
kerangka hukum yang berbeda dan lebih permisif untuk menetapkan garis pangkal terkait dengan gugus 
pulau di pinggiran. Majelis pada Arbitrase Laut Cina Selatan tiba pada kesimpulan yang sama, yakni 
menemukan bahwa “tidak ada bukti bahwa suatu penyimpanan dari aturan ini [yakni Pasal 7] telah berujung 
pada terbentuknya aturan hukum kebiasaan internasional baru yang akan memperbolehkan pengecualian 
dari ketentuan tegas yang tertuang pada Konvensi.”76  

Layak disebutkan bahwa, walau pada kenyataannya Konvensi tidak memperbolehkan Negara kontinental, 
seperti Tiongkok, untuk menggunakan garis pangkal kepulauan (Pasal 47), RRT berupaya untuk berdalil 
bahwa hukum kebiasaan internasional melalui cara tertentu memperbolehkan dirinya menarik garis-garis 
pangkal di sekeliling kepulauan yang diklaim oleh dirinya sangat jauh dari apa yang diperbolehkan untuk 
Negara kepulauan. Sementara itu, Pasal 47 menentukan bahwa perbandingan maksimum dari daerah air 
terhadap daratan yang boleh dicakup di dalam garis-garis pangkal kepulauan adalah 9 banding 1, sedangkan 
perbandingan di dalam garis pangkal Tiongkok di sekeliling Xisha Qundao adalah sekitar 37 banding 1.77 

 
75 Komunikasi  RRT, supra catatan kaki 70. 
76 The South China Sea Arbitration, supra catatan kaki 4, para. 576. 
77 Segala perbandingan dalam paragraf ini dan Tabel 3 telah dihitung secara konservatif dengan memperlakukan 
perairan di dalam terumbu di tepi kepulauan dan atol sebagai “daratan,” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 47 

Tabel 3. Perbandingan air terhadap daratan dan daerah perairan 
yang tercakup dengan memperlakukan setiap “gugus pulau” 
yang diklaim oleh RRT sebagai satu kesatuan. 

“Gugus Pulau” 
Perbandingan 
Air Terhadap 

Daratan1 

Daerah Perairan “satu 
kesatuan” (km2) 

Xisha Qundao2 37 banding 1 18.600 
Dongsha Qundao3 5 banding 1 2.400 
Zhongsha Qundao3 1282 banding 1 167.100 
Nansha Qundao3 951 banding 1 350.800 
1 Perbandingan ini telah dihitung secara konservatif dengan 
memperlakukan perairan di dalam terumbu bagian luar dari 
kepulauan dan atol sebagai “daratan.” 
2 Angka-angka terkait dengan Xisha Qundao didasarkan pada 
garis pangkal lurus RRT (Peta 3A). 
3 Angka-angka ini tidak berlaku mutlak; mereka didasarkan pada 
(1) bentangan geografis dari “gugus-gugus pulau” yang diklaim 
oleh RRT, (2) pernyataan RRT bahwa dirinya “akan” 
menggunakan garis-garis pangkal lurus, dan (3) pernyataan RRT 
bahwa gugus-gugus pulau tersebut harus diperlakukan sebagai 
“satu kesatuan.”   
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Seandainya RRT berupaya untuk mencakup Nansha Qundao “sebagai satu kesatuan” dengan garis-garis 
pangkal lurus, maka perbandingannya adalah sekitar 950 banding 1 (yakni ruang maritim seluas 950 km2 
untuk setiap daerah daratan seluas 1 km2) (Peta 2 dan 6A); Tabel 3). Seperti  itu juga, garis-garis pangkal 
lurus yang mencakup Zhongsha Qundao “sebagai satu kesatuan” akan memiliki perbandingan air terhadap 
daratan sebesar 1300 banding 1 (Peta 2 dan 5A; Tabel 3). Perbandingan air terhadap daratan tersebut jauh 
lebih tinggi dari segala system garis pangkal lurus yang dinyatakan oleh suatu Negara, termasuk suatu 
Negara kepulauan.  

Zona-Zona Maritim  

RRT mengklaim perairan pedalaman, sebuah laut teritorial, sebuah zona tambahan, sebuah ZEE, dan landas 
kontinen di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan mengklaim zona-zona maritim tersebut “atas dasar Nanhai 
Zhudao” (yakni, keempat gugus pulau yang diklaim RRT di Laut Cina Selatan), yang masing-masing 
dimaksudkan untuk dianggap sebagai “satu kesatuan.”78  

Perairan Pedalaman 

Perairan yang berada di sisi darat dari garis pangkal merupakan perairan pedalaman.79 Dengan demikian, 
keabsahan dari klaim perairan pedalaman RRT bergantung pada penetapan garis pangkal yang sah. 
Sebagaimana dibahas di atas, garis-garis pangkal lurus RRT di sekeliling Xisha Qundao (Kepulauan Paracel) 
tidak konsisten dengan hukum internasional. Oleh karena itu, klaim perairan pedalaman RRT di dalam garis-
garis pangkal tersebut tidak sah (Peta 3A). 

RRT belum mendefinisikan suatu garis pangkal terkait dengan ketiga “gugus pulau” lain yang diklaim 
olehnya -  Dongsha Qundao (Pulau Pratas dan fitur-fitur lainnya), Zhongsha Qundao (Scarborough Reef 
dan fitur-fitur lainnya), dan Nansha Qundao (Kepulauan Spratly dan fitur-fitur lainnya). Sesuai dengan hal 
tersebut, di dalam ketiga “gugus pulau” tersebut, RRT belum membuat sebuah klaim aktual terhadap 
perairan pedalaman baik berdasarkan Konvensi maupun hukum nasionalnya (1992 Law).80  

Terlepas dari hal ini, dalam pernyataannya baru-baru ini RRT secara berulang mengklaim bahwa “Tiongkok 
memiliki perairan dalam” yang didasarkan pada setiap “gugus pulau” yang diklaim olehnya, termasuk  
Dongsha Qundao, Zhongsha Qundao, dan Nansha Qundao.81 Sebagaimana yang telah didalilkan oleh 
Chinese Society of International Law (Masyarakat Hukum Internasional Tiongkok) dalam mendukung posisi 
RRT atas Nansha Qundao, karena “memenuhi syarat secara penuh sebagai suatu kepulauan,” perairan yang 
saling terhubung di dalam kepulauan tersebut berada di bawah kedaulatan Tiongkok atas  Nansha Qundao.”82 
RRT belum mengklarifikasi bentangan geografis dari klaim perairan pedalaman ini. Berdasarkan pernyataan 
RRT, termasuk pandangan bahwa “gugus-gugus pulau” tersebut perlu diperlakukan sebagai “satu kesatuan,” 
Peta 2 dan panel A dari Peta 4, 5 dan 6 menggambarkan cakupan geografis dari klaim perairan dalam yang 
tidak sah tersebut.83  

Sebagaimana dibahas di atas, untuk dapat mengklaim perairan pedalaman secara sah sehubungan dengan 
 

terkait dengan garis pangkal kepulauan. 
78 PRC Government Statement, supra note 5, para. III(ii) (Annex 1 to this study); PRC statements, supra note 43. 
79 Convention, supra note 2, art. 8; 1992 Law, supra note 16, art. 2 (Annex 3 to this study). 
80 1992 Law, supra note 16, art. 3 (Annex 3 to this study). 
81 See, e.g., PRC Government Statement, supra note 5, para. III(ii) (Annex 1 to this study). 
82 Chinese Society of International Law, supra note 45, at 477, 499. 
83 Regarding the geographic extents of the PRC’s four claimed “island groups,” see supra note 41. 
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suatu gugus pulau “sebagai satu kesatuan,” RRT harus menetapkan garis-garis pangkal lurus yang konsisten 
dengan Pasal 7 dari Konvensi, yang tidak mungkin dilakukan untuk Xisha Qundao, Dongsha Qundao, 
Zhongsha Qundao, and Nansha Qundao. Aturan garis pangkal yang sesuai untuk pulau-pulau di Laut Cina 
Selatan yang diklaim oleh RRT tertuang pada Pasal 5 (garis pangkal normal), 6 (terumbu), dan 13 (elevasi 
air surut) dari Konvensi.   

Laut Teritorial 

Undang-undang RRT tahun 1992 menyatakan laut teritorial 12 mil laut.84 Suatu klaim kedaulatan atas laut 
territorial 12 mil laut, termasuk wilayah udara di atasnya dan dasar laut dan tanah di bawahnya, pada 
umumnya konsisten dengan hukum internasional. Namun, penegasan RRT tentang laut territorial yang 
diukur dari garis pangkal luas yang tidak sah atau berdasarkan perlakuan terhadap keseluruhan gugus-gugus 
pulau di Laut Cina Selatan sebagai unit kolektif tidak diperbolehkan oleh hukum internasional dan tidak 
diakui oleh Amerika Serikat (Peta 3 hingga 6, panel A). Demikian pula, PRT tidak diperbolehkan untuk 
menyatakan laut territorial yang dihasilkan oleh fitur Laut Cina Selatan apa pun yang bukan merupakan 
pulau sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 121 (1). Hal ini mencakup fitur-fitur di bawah air seperti 
Macclesfield Bank, Vanguard Bank, dan James Shoal, serta elevasi air surut yang berada di luar batas laut 
teritorial yang sah, seperti Mischief Reef dan Second Thomas Shoal. Sebagaimana dicatat dalam  Basis for 
Analysis di atas, fitur yang bukan pulau dalam keadaan alaminya tidak dapat diubah secara artifisial untuk 
memenuhi definisi pulau dan tidak memiliki hak atas laut teritorialnya sendiri. 

Panel B dari Peta 3 hingga 6 menggambarkan perkiraan luas laut territorial mil laut yang konsisten dengan 
hukum internasional sehubungan dengan kepulauan dan gugus-gugus pulau yang diklaim oleh RRT di Laut 
Cina Selatan.  

UU RRT Tahun 1992 juga memuat pasal yang mengatur pembatasan yang tidak sah terhadap hak lintas 
damai di dalam laut teritorial. Secara khusus, pasal tersebut memuat persyaratan bahwa kapal militer asing 
diharuskan memperoleh izin dari pemerintah RRT sebelum memasuki teritorialnya.85 Selain itu, pada tahun 
2021, RRT merevisi Undang-undang Keselamatan Lalu Lintas Maritim dengan cara yang secara tidak sah 
membatasi hak lintas damai.86 Berdasarkan hukum internasional sebagaimana tertuang di pasal 17 Konvensi, 
kapal semua Negara, termasuk kapal perang, memiliki hak lintas damai melalui laut teritorial. Hak lintas 
damai tidak dapat dikenakan pemberitahuan terlebih dahulu atau dikenakan kewajiban untuk memperoleh 
izin. Amerika Serikat telah memprotes pembatasan tidak sah terhadap hak lintas damai yang ditetapkan oleh 
RRT baik secara diplomatik maupun operasional.87 

Zona Tambahan 

UU RRT Tahun 1992 menyatakan zona tambahan 12 mil laut yang “di luar, tetapi berbatasan dengan, laut 

 
84 Undang-undang RRT tahun 1992, supra note 16, pasal. 3 (Lampiran 3 di studi ini). 
85 Id. pasal. 6 (Lampiran 3 di kajian ini) (mengacu pada hak yang dimaksudkan untuk meminta suatu Negara asing 
untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari atau memberi pemberitahuan terlebih dahulu kepada Negara 
Pantai untuk lintas kapal perangnya melalui laut teritorialnya). 
86 Undang-undang Keselamatan Lalu Lintas Maritim Republik Rakyat Tiongkok, Perintah No. 79 of the President of 
the PRC (2021), versi tidak resmi tersedia secara online. Kedutaan Besar AS di Beijing memprotes persyaratan tertentu 
yang tercantum dalam undang-undang ini kepada Kementerian Luar Negeri RRT pada 23 September, 2021. 
87 Id.; Maritime Claims Reference Manual, Republik Rakyat Tiongkok (2017), Kementerian Pertahanan AS, terdapat 
di website Navy Judge Advocate General’s Corps; Laporan Kebebasan Navigasi (Freedom of Navigation, FON) 
Tahunan Kementerian Pertahanan, terdapat di  website. Kementerian Pertahanan. 
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teritorialnya.”88 Di dalam zona tambahan, RRT menegaskan wewenangnya untuk “melaksanakan kekuasaan 
. . . untuk tujuan pencegahan atau pemberian sanksi atas pelanggaran hukum dan peraturan terkait keamanan, 
kepabeanan, fiskal [dan] kesehatan atau pengawasan keluar masuk di dalam wilayah darat, perairan 
pedalaman atau laut teritorialnya.”89 Kewenangan yang ditegaskan oleh RRT untuk tujuan pencegahan dan 
pemberian sanksi atas pelanggaran hukum dan peraturan “keamanan” telah melangkahi kekuasaan Negara 
pantai di zona tambahan karena tidak konsisten dengan hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 
33 dari Konvensi. Amerika Serikat telah menolak klaim ini.90 

Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen 

Undang-undang RRT tahun 1998 tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen (Undang-undang 
1998) menyatakan ZEE 200 mil laut dan landas kontinen yang membentang “. . . sampai ke tepian luar 
kontinen, atau sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur dimana 
tepian luar kontinen tidak mencapai jarak tersebut.”91 Di dalam ZEE dan landas kontinennya, RRT 
mengklaim “hak berdaulat” atas sumber daya alam dan kegiatan ekonomi dan atas “yurisdiksi” yang 
berkaitan dengan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan; penelitian ilmiah kelautan; serta perlindungan 
dan pelestarian lingkungan laut.92 Ketentuan yurisdiksi yang berhubungan dengan ZEE dan landas kontinen 
pada umumnya konsisten dengan hukum internasional sebagaimana diatur dalam Bagian V dan VI 
Konvensi. 

Penegasan RRT mengenai ZEE dan otoritas landas kontinen, bagaimanapun, telah melebihi apa yang diatur 
dalam Konvensi dalam beberapa segi lainnya. Di dalam ZEE, RRT juga menyatakan “yurisdiksi sehubungan 
dengan kepabeanan, fiskal, kesehatan, keamanan dan imigrasi.”93 Yurisdiksi tersebut tidak sesuai dengan 
hukum internasional sebagaimana terkandung dalam Konvensi dan tidak diakui oleh Amerika Serikat. 
Amerika Serikat telah memprotes upaya RRT untuk menegaskan yurisdiksi tersebut sehubungan dengan 
insiden yang berkaitan dengan kapal dan pesawat militer AS yang beroperasi di ZEE yang diklaim oleh 
RRT.94 Undang-undang Survei dan Pemetaan RRT yang diundangkan pada tahun 2002, juga melangkahi 
ruang lingkup ZEE dan otoritas landas kontinen yang diatur di dalam Konvensi dengan menetapkan 
persyaratan bahwa setiap survei dan pemetaan yang dilakukan oleh entitas asing di “wilayah laut yang berada 
di bawah yurisdiksi Republik Rakyat Tiongkok” diharuskan memperoleh persetujuan dari RRT.95 Meskipun 
Konvensi mengatur yurisdiksi Negara pantai di ZEE dan landas kontinen atas “penelitian ilmiah kelautan,” 
kewenangan ini tidak mencakup semua kegiatan survei dan pemetaan, seperti survei militer dan survei 
hidrografi. Oleh karena itu, Amerika Serikat telah berkali-kali memprotes klaim ini, termasuk melalui 

 
88 1992 Law, supra note 16, art. 4 (Lampiran 3 di studi ini). 
89 Id. psl. 13. 
90 Maritime Claims Reference Manual, supra catatan kaki 87; J.A. Roach and R.W. Smith, Excessive Maritime Claims, 
3rd 
ed. (2012), at 154-55, catatan kaki 16. 
91 1998 Law, supra catatan kaki 16, art. 2. 
92 Id. psl. 4. 
93 Id. psl. 8. Pernyataan ini juga melangkahi apa yang telah diatur di Pasal 60 ayat (2) Konvensi, yang menyatakan 
bahwa “Negara pantai memiliki yurisdiksi eksklusif atas . . . pulau-pulau buatan, instalasi dan struktur, termasuk 
yurisdiksi yang berkaitan kebijakan kepabeanan, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.” 
94 Lihat Maritime Claims Reference Manual, supra catatan kaki 87. 
95 Surveying and Mapping Law of the People’s Republic of China, 2002 (Terjemahan bahasa Inggris terdapat di 
China.org.cn), psl. 7. Frasa yang secara geografis tidak tepat “wilayah laut di bawah yurisdiksi Republik Rakyat 
Tiongkok” digunakan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan RRT dan terkadang mengacu pada klaim 
hak historis RRT di Laut Cina Selatan. 
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pernyataan operasional.96 
 

 

Mengenai luasan geografis ZEE dan landas kontinen di Laut Cina Selatan, RRT menegaskan kepemilikan 
atas ZEE dan landas kontinen, “berdasarkan Nanhai Zhudao,” termasuk “Zhongsha Qundao” dan “Nansha 
Qundao.” Seperti yang telah dibahas sebelumnya, hal ini tidak konsisten dengan hukum internasional, karena 
RRT tidak dapat secara sah mengklaim garis pangkal (dari mana batas maritim diukur) mengelilingi masing-
masing gugus pulau yang diklaimnya “sebagai suatu keseluruhan.” Mahkamah Arbitrasi Laut Cina Selatan 
juga menyimpulkan bahwa semua pulau di Kepulauan Spratly tergolong dalam definisi “bebatuan” yang 
termaktub dalam Pasal 121 ayat (3) dan, dengan demikian, tidak mempunyai ZEE atau landas kontinen. 
Putusan mahkamah bersifat final dan mengikat RRT dan Filipina sesuai dengan Pasal 296 Konvensi.97 

Undang-undang RRT tahun 1998 menyatakan bahwa setiap Negara memiliki kebebasan untuk meletakkan 
kabel dan pipa bawah laut di ZEE RRT dan di landas kontinennya “asalkan mematuhi peraturan hukum  
internasional serta peraturan perundang-undangan Republik Rakyat Tiongkok.”98 Lebih lanjut lagi 
disebutkan bahwa “peletakan kabel dan pipa bawah laut harus seizin pihak yang berwenang dari Republik 
Rakyat Tiongkok.”99 Suatu Negara pantai tidak diperbolehkan membatasi kebebasan untuk meletakkan 
kabel dan pipa bawah laut di ZEE atau di landas kontinen kecuali sesuai dengan ketentuan Pasal 79 
Konvensi. Ketentuan RRT untuk memperoleh izin terlebih dahulu untuk peletakan kabel bawah laut di ZEE-
nya dan di landas kontinennya melangkahi kewenangannya atas kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana 
diatur dalam Konvensi. 

Hak historis 

Dalam konteks putusan 2016 dalam Arbitrase Laut China Selatan, RRT menyatakan dengan tegas untuk 
pertama kalinya  bahwa “Tiongkok memiliki hak historis di Laut Cina Selatan” dan bahwa klaim semacam 
itu “dilandaskan atas praktik-praktik orang Tiongkok dan pemerintah Tiongkok dalam perjalanan sejarah 
yang panjang.”100 Meskipun RRT belum memberikan informasi yang spesifik mengenai cakupan geografis 
dan klaim atas hak-haknya secara historis, tampaknya klaim ini mungkin bertepatan dengan garis putus-
putus pada peta RRT (lihat Peta1 dan 2).101 

Meskipun pernyataan-pernyataan ini telah memberi tahu masyarakat internasional bahwa RRT mengklaim 
 

96 Lihat Maritime Claims Reference Manual, supra catatan kaki 87. 
97 Amerika Serikat belum mengambil posisi terkait apakah pulau-pulau tertentu di Laut Cina Selatan adalah 
“bebatuan” berdasarkan Pasal 121 ayat (3) dari Konvensi. 
98 UU 1998, supra catatan kaki 16, psl. 11. 
99 Id. 
100 Pernyataan Pemerintah RRT, supra catatan kaki 5, para. III (Lampiran 1 untuk penelitian ini); baca juga 
Keterangan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RRT Hong Lei, Juli 6, 2016, terdapat di website Kemenlu (“Hak-
hak historis Tiongkok di Laut Cina Selatan terbentuk sepanjang perjalanan sejarah, dan didirikan dengan kokoh atas 
dasar sejarah dan yurisprudensi”). Sejak saat itu RRT telah membuat pernyataan serupa dalam berbagai komunikasi 
dengan negara-negara anggota PBB, beberapa diantaranya dikutip dalam Lampiran 2 penelitian ini. 
101 “Laporan Awal Fakta Terkait Masalah Hak Wilayah Historis yang Terlibat dalam Arbitrase Laut Cina Selatan dan 
Keberlakuan Hukum dalam Kasus Ini,” 30 Juni, 2016, terdapat di website Perwakilan RRT untuk Uni Eropa 
(merujuk pada hak historis Tiongkok “atas ruang maritim yang dibatasi oleh garis putus-putus secara keseluruhan”). 
Namun, RRT belum memasukkan atau lazimnya merujuk ke peta atau “garis putus-putus” dalam pernyataannya yang 
mengklaim hak historis. 
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beberapa jenis “hak historis” di Laut Cina Selatan, RRT belum memberikan informasi tambahan apa pun 
tentang muatan substantif dari klaim ini. Misalnya, tidak diketahui hak-hak khusus apa yang diklaim oleh 
RRT, atau apakah hak-hak tersebut eksklusif atau, sebagai alternatif, hak-hak yang dimiliki bersama dengan 
Negara-negara pantai lainnya.102 RRT telah menyatakan bahwa haknya secara historis “dilindungi oleh 
hukum internasional,”103 namun belum memberikan pembenaran hukum untuk klaim semacam itu. 

Menyadari bahwa klaim itu sendiri tidak memadai karena ketidakjelasannya, Limits in the Seas No. 143 
terus mencerminkan pandangan Amerika Serikat mengenai klaim RRT atas hak historis di Laut Cina Selatan. 
Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa klaim hak historis semacam itu adalah: 

. . . tidak masuk dalam kategori sempit klaim historis yang diakui dalam Pasal 10 dan 15 
Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Laut Cina Selatan adalah laut semi-tertutup besar di mana 
banyak Negara pantai memiliki hak atas ZEE dan landas kontinen; hukum laut internasional 
tidak mengizinkan hak-hak tersebut untuk dikesampingkan oleh klaim maritim Negara lain 
yang didasarkan oleh “history.” Sebaliknya, tujuan utama dan pencapaian Konvensi ini adalah 
untuk memberikan kejelasan dan keseragaman zona maritim yang menjadi hak Negara 
pantai.104 

Masyarakat internasional, termasuk negara-negara pantai Laut Cina Selatan, telah menegaskan bahwa 
mereka menolak klaim hak historis RRT. Negara Australia,105 Prancis,106 Jerman,107 Indonesia,108 Jepang,109 

 
102 RRT telah menyatakan berikut, yang menunjukkan bahwa klaim hak bersifat luas tetapi tidak ditentukan: “Hak 
historis seperti itu seharusnya tidak menjadi hak khusus atau sekumpulan hak tertentu; melainkan, harus 
merupakan hak atas ruang laut yang dibatasi oleh garis putus-putus secara keseluruhan.” Id. 
103 Keterangan, supra catatan kaki 100. 
104 Limits in the Seas No. 143, supra catatan kaki 1, di 23. 
105Catatan Diplomatik Australia, supra note 52 (“Australia menolak klaim Tiongkok atas ‘hak historis’ atau ‘hak dan 
kepentingan maritim’ sebagaimana ditetapkan dalam ‘perjalanan Panjang praktik sejarah’ di Laut Cina Selatan.”). 
106 Perwakilan Tetap Prancis untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Note Verbale No. 2020-0343647, 16 Sept, 2020 
(“klaim sehubungan dengan pelaksanaan ‘hak historis’ atas perairan Laut Cina Selatan tidak mematuhi hukum 
internasional dan ketentuan UNCLOS”). 
107 Surat Jerman, supra catatan kaki 66 (“klaim sehubungan dengan pelaksanaan ‘hak historis’ atas perairan 
Laut Cina Selatan tidak mematuhi hukum internasional dan ketentuan UNCLOS”). 
108 Perwakilan Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Surat No. 126/POL-703/V/20, 26 Mei, 2020 
(“Indonesia menegaskan kembali bahwa peta Sembilan Garis Putus-putus yang menyiratkan klaim hak historis jelas 
tidak memiliki dasar hukum internasional dan sama saja dengan melanggar UNCLOS 1982.”). 
109 Kementerian Luar Negeri, Diplomatic Bluebook 2020: Diplomasi Jepang dan Situasi Internasional Tahun 2019, 
di 82 (“Jepang telah menyatakan bahwa klaim Tiongkok atas ‘hak historis’ atas Laut Cina Selatan  tidak memiliki 
dasar yang jelas berdasarkan hukum internasional . . . .”). 
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Malaysia,110 Selandia Baru,111 Filipina,112 Inggris Raya,113 Amerika Serikat,114 dan Vietnam115 secara terbuka 
telah menolak klaim hak historis RRT, yang tidak sesuai dengan hukum internasional. 
Mahkamah Arbitrase Laut Cina Selatan juga menolak klaim RRT atas hak historis di Laut Cina Selatan. 
Secara khusus, putusan 2016 menyatakan: 

Antara Filipina dan Tiongkok, klaim Tiongkok atas hak historis, atau hak kedaulatan atau 
yurisdiksi lainnya, sehubungan dengan wilayah maritim Laut Cina Selatan yang dilingkupi oleh 
bagian yang terkait dari ‘sembilan garis putus’ bertentangan dengan Konvensi dan tanpa efek 
yang sah sejauh melebihi batas geografis dan substantif hak maritim Tiongkok berdasarkan 
Konvensi. Mahkamah menyimpulkan bahwa Konvensi menggantikan hak historis atau hak 
berdaulat atau yurisdiksi lainnya yang melebihi batas-batas yang ditetapkan di dalamnya.116 

 

Kesimpulan 

Pada tahun-tahun sejak Kementerian Luar Negeri menerbitkan Limits in the Seas No. 143 pada tahun 2014 
dan mahkamah arbitrase mengeluarkan putusannya dalam Arbitrase Laut Cina Selatan pada tahun 2016, 
RRT telah mengajukan rumusan baru atas klaim maritimnya di Laut Cina Selatan. Klaim maritim ekspansif 
ini jelas tidak konsisten dengan hukum internasional sebagaimana tertuang dalam Konvensi. 

Pertama, klaim RRT atas kedaulatan fitur maritim yang tidak memenuhi definisi hukum internasional 
tentang “pulau” dan sepenuhnya berada di luar laut territorial yang sah tidak sesuai dengan hukum 
internasional dan tidak diakui oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain. Ini termasuk klaim kedaulatan 
atas fitur-fitur di bawah air seperti James Shoal, Vanguard Bank, dan Macclesfield Bank. Ini juga mencakup 
setiap klaim kedaulatan atas elevasi air surut, seperti Mischief Reef dan Second Thomas Shoal, yang 

 
110 Perwakilan Tetap Malaysia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Note Verbale HA 26/20, 29 Juli, 2020 (menolak 
“klaim Tiongkok atas hak historis, atau hak berdaulat atau yurisdiksi lainnya, sehubungan dengan wilayah maritim  
Laut Cina Selatan yang dilingkupi oleh bagian yang terkait dari ‘sembilan garis putus’ karena bertentangan dengan 
Konvensi dan tanpa efek yang sah sejauh melebihi batas geografis dan substantif hak maritim Tiongkok berdasarkan 
Konvensi”). 
111 Surat Selandia Baru, supra catatan kaki 52 (“Tidak ada dasar hukum bagi negara untuk mengklaim ‘hak historis’ 
sehubungan dengan wilayah maritim di Laut Cina Selatan.”). 
112 Arbitrase Laut Cina Selatan, supra catatan kaki 4, ayat. 192-199 (merangkum argumen Filipina yang menolak klaim 
hak historis RRT). 
113 Perwakilan Inggris untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Note Verbale No. 162/20, 16 Sept., 2020 (“klaim 
sehubungan dengan pelaksanaan ‘hak historis’ atas perairan Laut Cina Selatan melanggar hukum internasional dan 
ketentuan UNCLOS”). Untuk pernyataan yang lebih lengkap, baca Posisi Pemerintah Inggris tentang masalah 
hukum yang timbul di Laut Cina Selatan, disimpan di House of Commons, 3 September, 2020, terdapat di  website 
Parlemen Inggris. 
114 Catatan Diplomatik A.S., 28 Des., 2016, dicetak ulang dalam Digest of U.S. Practice in International Law 2016, 
di 520-22 (menolak klaim hak historis RRT karena tidak sah); Surat A.S., supra catatan kaki 51 (“Amerika Serikat 
menolak klaim Tiongkok atas ‘hak historis’ di Laut Cina Selatan sejauh klaim tersebut melangkahi hak maritim yang 
dapat ditegaskan oleh Tiongkok sesuai dengan hukum internasional sebagaimana tertuang dalam Konvensi.”). 
115 Surat Vietnam, supra kata 52 (“Vietnam memprotes klaim Tiongkok sebagaimana tercantum dalam Notes 
Verbales di atas [mengklaim, inter alia, hak historis di Laut Cina Selatan]”; “. . . Konvensi PBB tentang Hukum Laut 
1982 (UNCLOS) memberikan satu-satunya dasar hukum untuk dan mendefinisikan secara komprehensif dan lengkap 
ruang lingkup hak maritim masing-masing di Laut Timur [Laut Cina Selatan].”) 
116 Arbitrase Laut Cina Selatan, supra catatan kaki 4, ayat 278. Kesimpulan ini sesuai dengan putusan Kamar ICJ 
dalam Penetapan Garis Batas Maritim di Wilayah Teluk Maine, supra catatan 35 dan teks yang berkaitan. 
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sepenuhnya berada di luar hak territorial laut yang sah dan tidak tunduk pada pengambilalihan berdasarkan 
hukum internasional. 

Kedua, garis pangkal RRT yang melingkupi Xisha Qundao (Kepulauan Paracel) dan niatnya yang 
ditegaskan untuk menetapkan garis pangkal di sekitar “gugus-gugus pulau” di Laut Cina Selatan juga tidak 
sesuai dengan hukum internasional. Tak satu pun dari empat pulau atau gugus pulau yang dianggap RRT 
sebagai “Nanhai Zhudao” memenuhi kriteria geografis untuk garis pangkal lurus yang tertuang dalam Pasal 
7 Konvensi. Terlepas dari peraturan Konvensi yang komprehensif tentang garis pangkal, RRT juga berupaya 
untuk berargumentasi bahwa ada badan terpisah untuk hukum kebiasaan internasional, di luar Konvensi, 
yang membenarkan garis pangkal lurusnya di Laut Cina Selatan. Posisi RRT ini, yang diperiksa dalam State 
Practice Supplement untuk penelitian ini, tidak berdasar. Bukti yang dikumpulkan dalam Supplement 
menunjukkan secara meyakinkan bahwa persyaratan untuk pembentukan hukum kebiasaan internasional 
yang berkaitan dengan gugus kepulauan terluar belum terpenuhi dan oleh karena itu tidak ada aturan hukum 
kebiasaan internasional yang memberikan dasar hukum alternatif bagi Negara-negara continental, seperti  
there are no customary international law rules that provide an alternative legal basis for continental States, 
Tiongkok, untuk mengklaim garis pangkal lurus di sekitar gugus pulau terluar. 
 
Ketiga, klaim RRT atas zona maritim “berdasarkan Nanhai Zhudao” juga tidak konsisten dengan hukum 
internasional. Setiap pernyataan tentang perairan pedalaman, laut territorial, zona ekonomi eksklusif, atau 
landas kontinen berdasarkan perlakuan terhadap gugus-gugus pulau Laut Cina Selatan “sebagai suatu 
keseluruhan” tidak diperbolehkan oleh hukum internasional. Dalam zona maritim yang diklaimnya di Laut 
Cina Selatan, RRT juga membuat banyak klaim yurisdiksi yang tidak sesuai dengan hukum internasional. 
Ini termasuk kewajiban yang ditetapkan RRT bagi kapal perang yang melakukan lintas damai di laut 
teritorial untuk memperoleh izin terlebih dahulu; kewenangannya yang tegas untuk tujuan pencegahan dan 
pemberian sanksi bagi yang melanggar peraturan “keamanan” di zona tambahan; dan pembatasan kegiatan 
militer di ZEE. 

Terakhir, konsisten dengan temuan dalam Limits in the Seas No. 143, klaim RRT atas “hak historis di Laut 
Cina Selatan” jelas tidak sesuai dengan hukum international karena telah melangkahi hak-hak maritim RRT 
yang dimungkinkan yang diatur dalam hukum laut internasional, sebagaimana diatur dalam Konvensi. Klaim 
hak historis RRT telah diprotes oleh Amerika Serikat dan banyak negara lainnya dan klaim tersebut juga 
ditolak oleh Mahkamah Arbitrase Laut Cina Selatan. 

Efek keseluruhan dari klaim maritim ini adalah bahwa RRT secara tidak sah telah mengklaim kedaulatan 
atau beberapa bentuk yurisdiksi eksklusif atas sebagian besar Laut Cina Selatan. Klaim-klaim ini, terutama 
mengingat cakupan geografis dan substantifnya yang luas, sangat melemahkan rule of law di lautan dan 
banyak ketentuan hukum internasional lainnya yang diakui secara universal yang tercermin dalam Konvensi.
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Lampiran 

Lampiran 1 

Pernyataan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang Kedaulatan Teritorial beserta Hak 
dan Kepentingan Maritim Tiongkok di Laut Cina Selatan  

12 Juli, 2016 

Untuk menegaskan kembali kedaulatan teritorial beserta hak dan kepentingan maritim Tiongkok di Laut Cina 
Selatan, meningkatkan kerja sama di Laut Cina Selatan dengan negara lain, serta menegakkan perdamaian dan 
stabilitas di Laut Cina Selatan, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dengan ini menyatakan sebagai berikut: 

I. Nanhai Zhudao di Tiongkok (Kepulauan Laut Cina Selatan) terdiri dari Dongsha Qundao (Kepulauan Dongsha 
Islands), Xisha Qundao (Kepulauan Xisha), Zhongsha Qundao (Kepulauan Zhongsha) dan Nansha Qundao 
(Kepulauan Nansha). Kegiatan orang-orang Tiongkok di Laut Cina Selatan sudah ada sejak 2.000 tahun yang 
lalu. Tiongkok adalah yang pertama menemukan, menamai, dan menjelajahi serta mengeksploitasi Nanhai 
Zhudao dan perairan terkait, dan yang pertama melaksanakan kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah tersebut 
secara terus menerus, damai, dan efektif, dengan demikian kedaulatan teritorial dan hak serta kepentingan yang 
terkait di Laut Cina Selatan ditegakkan. 

Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Tiongkok pulih dan melanjutkan pelaksanaan kedaulatan atas Nanhai 
Zhudao yang telah diduduki secara tidak sah oleh Jepang selama perang agresi terhadap Tiongkok. Untuk 
memperkuat pemerintahan atas Nanhai Zhudao, pada tahun 1947 pemerintah Tiongkok meninjau dan 
memperbarui nama-nama geografis Nanhai Zhudao, menyusun sebuah Nan Hai Zhu Dao Di Li Zhi Lue (Laporan 
Singkat Geografi Kepulauan Laut Cina Selatan), dan menggambar Nan Hai Zhu Dao Wei Zhi Tu (Peta Lokasi 
Kepulauan Laut Cina Selatan) di mana garis-garis putus ditandai. Peta resmi ini diterbitkan dan diumumkan 
kepada dunia oleh pemerintah Tiongkok pada Februari 1948. 

II. Sejak didirikannya pada 1 Oktober 1949, Republik Rakyat Tiongkok teguh dalam menegakkan kedaulatan 
teritorial dan hak maritim serta kepentingan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Serangkaian instrumen hukum, 
seperti Deklarasi Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tahun 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, 
Undang-undang Republik Rakyat Tiongkok tahun 1958 tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen 
dan Keputusan Komite Tetap Kongres Republik Rakyat Tiongkok tahun 1996 tentang Ratifikasi Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, telah lebih jauh menegaskan kembali kedaulatan teritorial dan 
hak serta kepentingan maritim di Laut Cina Selatan. 

III. Berdasarkan praktik-praktik orang Tiongkok dan pemerintah Tiongkok dalam perjalanan sejarah yang 
panjang dan posisi yang secara terus-menerus dijunjung tinggi oleh Pemerintah Tiongkok, dan sesuai dengan 
hukum nasional maupun internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 
Tiongkok memiliki kedaulatan teritorial dan hak serta kepentingan maritim di Laut Cina Selatan, termasuk antara 
lain: 

i. Tiongkok memiliki kedaulatan atas Nanhai Zhudao, terdiri dari Dongsha Qundao, Xisha Qundao, Zhongsha 
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Qundao dan Nansha Qundao; 

ii. Tiongkok memiliki perairan pedalaman, laut territorial, dan zona tambahan berdasarkan Nanhai Zhudao; 

iii. Tiongkok memiliki zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, berdasarkan Nanhai Zhudao; 

iv. Tiongkok memiliki hak historis di Laut Cina Selatan. 

Posisi tersebut di atas sesuai dengan hukum dan praktik internasional yang terkait. 
IV. Tiongkok selalu dengan tegas menentang invasi dan pendudukan ilegal oleh negara-negara tertentu di 
beberapa pulau dan terumbu di Nansha Qundao milik Tiongkok, dan kegiatan-kegiatan yang melanggar hak dan 
kepentingan Tiongkok di wilayah maritim yang terkait di bawah yurisdiksi Tiongkok. Tiongkok siap untuk 
melanjutkan penyelesaian sengketa terkait secara damai melalui negosiasi dan konsultasi dengan negara-negara 
yang bersangkutan secara langsung berdasarkan penghormatan terhadap fakta-fakta historis dan sesuai dengan 
hukum internasional. Sebelum adanya penyelesaian akhir, Tiongkok juga siap untuk menempuh segala upaya 
dengan negara-negara yang bersangkutan secara langsung untuk membuat suatu pengaturan sementara yang 
bersifat praktis, termasuk pembangunan bersama di wilayah maritim yang terkait, guna mencapai hasil yang 
saling menguntungkan dan bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. 

V. Tiongkok menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan navigasi dan penerbangan lintas yang dinikmati 
oleh semua negara di bawah hukum internasional di Laut Cina Selatan, dan tetap siap bekerja sama dengan 
negara-negara pantai lainnya beserta masyarakat internasional untuk memastikan keamanan dan akses tanpa 
hambatan ke jalur pelayaran internasional Laut Cina Selatan.



Lampiran 2 
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Kutipan dari Komunikasi Diplomatik  
Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok 

A. Komunikasi CML/14/2019 pada tanggal 12 Desember, 2019, yang ditujukan kepada 
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (sehubungan dengan komunikasi dari 
Malaysia) 

. . . Tiongkok memiliki kedaulatan atas Nanhai Zhudao [Kepulauan Laut Cina Selatan], yang terdiri dari 
Dongsha Qundao, Xisha Qundao, Zhongsha Qundao dan Nansha Qundao; Tiongkok memiliki perairan 
pedalaman, laut teritorial dan zona tambahan, berdasarkan Nanhai Zhudao; Tiongkok memiliki zona 
ekonomi eksklusif dan landas kontinen, berdasarkan Nanhai Zhudao; Tiongkok memiliki hak historis di 
Laut Cina Selatan. Posisi tersebut di atas mematuhi hukum dan praktik international terkait. Posisi 
tersebut jelas dan konsisten, dan diketahui masyarakat internasional termasuk Pemerintah Malaysia. 

B. Komunikasi CML/11/2020 23 Maret, 2020, ditujukan kepada Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (sehubungan dengan komunikasi dari Filipina) 

. . . Tiongkok memiliki kedaulatan atas Nansha Qundao dan perairan sekitarnya, dan atas Huangyan Dao 
[Scarborough Reef] dan perairan sekitarnya, dan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi atas perairan 
terkait serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Tiongkok memiliki hak historis di Laut Cina Selatan. 
Kedaulatan Tiongkok dan hak serta yurisdiksi yang terkait di Laut Cina Selatan di China's sovereignty and 
related rights and jurisdiction in the South China Sea didukung oleh sejarah dan bukti yang melimpah. 

. . . Menjadi bagian dari Zhongsha Qundao Tiongkok, Huangyan Dao [Scarborough Reef] adalah teritori 
yang melekat dengan Tiongkok.  

C. Komunikasi CML/42/2020 17April, 2020, ditujukan kepada Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (sehubungan dengan komunikasi dari Vietnam) 

. . . Tiongkok memiliki kedaulatan atas Xisha Qundao, Nansha Qundao dan perairan sekitarnya. Tiongkok 
memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi perairan terkait serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Tiongkok 
memiliki hak historis di Laut Cina Selatan. Kedaulatan Tiongkok atas Nanhai Zhudao [Kepulauan Laut 
Cina Selatan] beserta hak dan kepentingan maritim di Laut Cina Selatan dibangun dalam perjalanan 
panjang praktik sejarah. Hal tersebut telah ditegakkan oleh Pemerintah Tiongkok berturut-turut dan sesuai 
dengan hukum internasional, termasuk dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.  
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D. Komunikasi CML/46/2020 2 Juni, 2020, ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (sehubungan dengan komunikasi dari Indonesia) 

. . . Tiongkok memiliki kedaulatan atas Nanhai Zhudao (termasuk Nansha Qundao) dan perairan 
sekitarnya. Berdasarkan Nanhai Zhudao, Tiongkok memiliki perairan pedalaman, laut teritorial, zona 
tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Tiongkok memiliki hak historis di Laut Cina 
Selatan. Kedaulatan Tiongkok atas Nanhai Zhudao beserta hak dan kepentingan maritim di Laut Cina 
Selatan dibangun dalam perjalanan panjang praktik sejarah dan sesuai dengan hukum internasional, 
termasuk dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Konvensi PBB tentang Hukum Laut 
(UNCLOS). 

E. Komunikasi CML/54/2020 29 Juli, 2020, ditujukan kepada Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (sehubungan dengan komunikasi dari Australia) 

. . . Penarikan garis pangkal laut teritorial oleh Tiongkok di Laut Cina Selatan sesuai dengan Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dan hukum internasional pada umumnya. Merupakan 
hak yang melekat pada Tiongkok sebagai negara yang berdaulat untuk melakukan kegiatan-kegiatan 
konstruksi di kepulauan dan terumbu yang terkait di Laut Cina Selatan. 

F. Komunikasi CML/63/2020 18 September, 2020, ditujukan kepada Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (sehubungan dengan komunikasi dari Prancis, Jerman, dan 
Inggris) 

. . . UNCLOS tidak mengatur segala sesuatu tentang tatanan maritim. Ayat 8 dari mukadimah UNCLOS 
menekankan bahwa “masalah-masalah yang tidak diatur dalam Konvensi ini tetap tunduk pada ketentuan 
dan asas hukum internasional umum”. 

. . . Tiongkok sangat mementingkan peraturan dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan di UNCLOS 
untuk penarikan garis pangkal laut teritorial. Pada saat yang sama, Tiongkok percaya bahwa praktik lama 
dalam hukum internasional yang terkait dengan pulau-pulau yang terluar Negara-negara kontinental harus 
dihormati. Penarikan garis pangkal laut teritorial oleh Tiongkok di kepulauan dan terumbu terkait di Laut 
Cina Selatan sesuai dengan UNCLOS dan hukum internasional umum.  

G. Komunikasi CML/1/2021 28 Januari 2021, ditujukan kepada Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (sehubungan dengan komunikasi dari Jepang) 

. . . Penarikan garis pangkal laut teritorial oleh Tiongkok di pulau-pulau dan terumbu yang terkait di Laut 
Cina Selatan sesuai dengan UNCLOS dan hukum internasional umum. 

. . . Tiongkok memiliki kedaulatan atas Nansha Qundao, termasuk Meiji Jiao [Mischief Reef], serta 
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perairan dan wilayah udara yang berbatasan dengannya. 
 
H. Komunikasi CML/32/2021 16 Agustus, 2021, ditujukan kepada Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (sehubungan dengan komunikasi dari Selandia Baru) 

. . . Kedaulatan teritorial beserta hak dan kepentingan maritim Tiongkok di Laut Cina Selatan terbentuk 
dalam perjalanan sejarah yang panjang. Hal tersebut telah ditegakkan secara terus-menerus oleh 
Pemerintah Tiongkok dan sesuai dengan hukum internasional, termasuk dengan Piagam Perserikatan 
Bangsa-Bangsa dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).  

. . . Harus ditegaskan bahwa UNCLOS bukanlah keseluruhan tatanan maritim. Negara-negara Pihak 
UNCLOS menegaskan bahwa “masalah-masalah yang tidak diatur dalam Konvensi ini tetap tunduk pada 
ketentuan dan asas hukum internasional umum”. 

. . . UNCLOS tidak mengecualikan hak historis Negara pantai yang telah ditetapkan dalam praktik jangka 
panjang. Kasus-kasus peradilan international yang terkait telah mengakui hak-hak historis. 

Tiongkok memiliki perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan 
landas kontinen, berdasarkan Nanhai Zhudao. . . . Rezim kepulauan terluar Negara-negara kontinental 
tidak diatur oleh UNCLOS, dan aturan hukum internasional umum harus diterapkan di bidang ini. Ada 
praktik yang memadai sebagai dasar dari rezim ini. Ini konsisten dengan hukum internasional, termasuk 
UNCLOS, dan praktik internasional.
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Lampiran 3 

Undang-undang Laut Teritorial dan Zona Tambahan 25 Februari 1992 

Undang-undang Laut Teritorial dan Zona Tambahan Republik Rakyat Tiongkok, diadopsi pada pertemuan ke-
24 Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional tanggal 25 Februari 1992. 

Pasal 1 

Undang-undang ini disusun agar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dapat menetapkan pengaturan kedaulatan 
atas laut teritorial termasuk hak untuk melakukan penguasaan atas zona tambahan, serta untuk menjaga 
keamanan Negara serta hak dan kepentingan maritim.  

Pasal 2 

Laut teritorial RRT mengacu kepada perairan yang berbatasan dengan daratan teritorialnya.  

Dataran teritorial RRT meliputi dataran utama dan pulau-pulau lepas pantainya, Taiwan dan berbagai pulau 
yang berafiliasi termasuk Pulau Diaoyu, Kepulauan Penghu, Kepulauan Dongsha, Kepulauan Xisha, Kepulauan 
Nansha (Spratly) dan pulau-pulau lain milik Republik Rakyat Tiongkok. 

Perairan pedalaman RRT mengacu pada perairan di sepanjang garis pangkal laut teritorial yang menghadap ke 
daratan. 

Pasal 3 

Luas laut teritorial RRT adalah 12 mil laut dari garis pangkal laut teritorial. Garis pangkal laut teritorial RRT 
ditetapkan dengan metode garis pangkal lurus, dibentuk dengan menggabungkan berbagai titik pangkal dengan 
garis lurus. 

Batas terluar laut teritorial RRT adalah garis yang setiap titiknya berjarak 12 mil laut dari titik terdekat garis 
pangkal laut teritorial. 

Pasal 4 

Zona tambahan RRT mengacu pada perairan yang berada di luar, tetapi berbatasan dengan laut teritorial RRT. 
Luas zona tambahan memiliki lebar 12 mil laut. 

Batas terluar zona tambahan RRT adalah suatu garis yang setiap titiknya mempunyai jarak terdekat 24 mil laut 
dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur 

Pasal 5 

Republik Rakyat Tiongkok menjalankan kedaulatan atas laut teritorial dan wilayah udara atas laut teritorial, 
serta dasar laut dan tanah di bawahnya. 

Pasal 6 

Kapal asing non-militer memiliki hak lintas damai melalui laut teritorial Republik Rakyat Tiongkok 
berdasarkan hukum. 

Untuk melintasi laut teritorial Republik Rakyat Tiongkok, kapal militer asing harus memperoleh izin dari 
Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. 
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Pasal 7 

Saat melintasi laut teritorial Republik Rakyat Tiongkok, kapal selam asing dan kendaraan bawah air diharuskan 
melakukan navigasi di atas permukaan air dan menunjukkan benderanya. 

Pasal 8 

Saat melintasi laut teritorial Republik Rakyat Tiongkok, kapal asing harus mematuhi semua hukum dan 
peraturan Republik Rakyat Tiongkok dan foreign ships shall abide by the laws and regulations of the People's 
Republic of China dan tidak mengganggu ketentraman, keamanan, dan ketertiban Republik Rakyat Tiongkok. 

Kapal asing bertenaga nuklir dan kapal lain yang mengangkut nuklir, bahan beracun atau berbahaya lainnya 
diharuskan membawa dokumen tertentu dan mematuhi tindakan pencegahan khusus ketika melintasi laut 
teritorial Republik Rakyat Tiongkok. 

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok berhak menempuh segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah 
dan menghentikan lintas kapal yang tidak damai melalui laut teritorialnya. 

Kapal asing yang melanggar hukum dan peraturan Republik Rakyat Tiongkok akan ditangani menurut hukum 
oleh Kementerian terkait di Republik Rakyat Tiongkok. 

Pasal 9 

Untuk menjamin keselamatan navigasi dan memenuhi peraturan lainnya, Pemerintah Republik Rakyat 
Tiongkok dapat mewajibkan kapal asing yang melintasi laut teritorialnya untuk menggunakan jalur laut yang 
ditunjuk atau skema pemisah lalu lintas yang ditentukan. Metode konkrit harus dikeluarkan oleh Pemerintah 
Republik Rakyat Tiongkok atau departemen terkait yang bertanggung jawab. 

Pasal 10 

Badan-badan terkait yang bertanggung jawab dari Republik Rakyat Tiongkok berhak untuk memerintahkan 
pengusiran segera kapal-kapal militer asing atau kapal-kapal milik Pemerintah asing dan dioperasikan untuk 
tujuan non-komersial yang melanggar hukum atau peraturan Republik Rakyat Tiongkok ketika melintasi laut 
teritorial Republik Rakyat Tiongkok. Kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan ditanggung oleh negara-
negara yang benderanya dikibarkan oleh kapal yang bersangkutan. 

Pasal 11 

Setiap organisasi asing internasional atau individu yang bermaksud untuk melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan penelitian ilmiah atau survei kelautan diharuskan terlebih dahulu memperoleh persetujuan 
dari Republik Rakyat Tiongkok atau departemen terkait yang bertanggung jawab dan mematuhi hukum dan 
peraturan Republik Rakyat Tiongkok.  

Pasal 12 

Siapapun yang kedapatan secara tidak sah memasuki laut teritorial Republik Rakyat Tiongkok untuk 
melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penelitian ilmiah atau survei kelautan yang melanggar 
ketentuan-ketentuan sebelumnya akan ditangani oleh Badan-badan Republik Rakyat Tiongkok terkait 
berdasarkan hukum. 

Pesawat udara asing tidak diperbolehkan melintasi udara di atas laut teritorial Republik Rakyat Tiongkok 
kecuali dilakukan sesuai dengan persetujuan atau berdasarkan persetujuan yang telah ditandatangani oleh 
Pemerintah negara mereka dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, atau telah disetujui atau diterima 
oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok atau badan-badan yang diberi wewenang olehnya.  
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Pasal 13 

Republik Rakyat Tiongkok memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaannya di dalam zona tambahannya 
untuk tujuan pencegahan dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum dan peraturan tentang keamanan, 
kepabeanan, fiskal, kesehatan atau pengawasan keluar masuk di wilayah darat, perairan pedalaman, atau laut 
teritorialnya. 

Pasal 14 

Ketika pihak berwenang Republik Rakyat Tiongkok memiliki alasan yang baik untuk meyakini bahwa kapal 
asing telah melanggar hukum dan peraturan Republik Rakyat Tiongkok, mereka dapat menggunakan hak untuk 
melakukan pengejaran secara terus-menerus (hot pursuit). 

Pengejaran secara terus-menerus dimulai apabila kapal asing, atau salah satu dari sekocinya, atau kapal lain 
yang bekerja sebagai satu tim dan menggunakan kapal yang dikejar sebagai kapal induk berada dalam batas-
batas perairan pedalaman, laut teritorial atau zona tambahan Republik Rakyat Tiongkok. 

Jika kapal asing berada di zona tambahan Republik Rakyat Tiongkok, pengejaran secara terus-menerus hanya 
dapat dilanjutkan jika hak-hak dari hukum dan peraturan terkait yang diatur dalam Pasal 13 tersebut di atas 
telah dilanggar.  

Selama pengejaran secara terus-menerus itu tidak terputus, maka pengejaran dapat berlanjut di luar laut 
teritorial Republik Rakyat Tiongkok atau zona tambahan. Pengejaran secara terus-menerus berhenti segera 
setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorial Negaranya sendiri atau Negara ketiga. 

Hak pengejaran secara terus menerus dalam pasal ini dilakukan oleh kapal-kapal perang atau pesawat udara 
militer Republik Rakyat Tiongkok, atau kapal-kapal, atau pesawat udara lainnya yang diberi wewenang oleh 
Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok untuk melaksanakan tugas itu.  

Pasal 15 

Garis pangkal laut teritorial Republik Rakyat Tiongkok akan ditetapkan oleh Pemerintah Republik Rakyat 
Tiongkok. 

Pasal 16 

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok akan menyusun peraturan yang relevan sesuai dengan undang-undang 
ini. 

Pasal 17 

Undang-undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
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Lampiran 4 

Undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen 

(Diadopsi pada sidang ketiga Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Kesembilan, 26 Juni 1998) 

Pasal 1 

Undang-undang ini diadopsi dengan maksud untuk melindungi hak berdaulat dan yurisdiksi yang dijalankan 
oleh Republik Rakyat Tiongkok atas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dan untuk melindungi hak 
dan kepentingan maritim Tiongkok. 

Pasal 2 

Zona ekonomi eksklusif Republik Rakyat Tiongkok adalah suatu wilayah di luar dan berbatasan dengan laut 
teritorial Republik Rakyat Tiongkok yang terbentang sejauh 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut 
teritorial diukur. 

Landas kontinen Republik Rakyat Tiongkok terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah 
permukaan laut yang terbentang di luar laut teritorial sepanjang perpanjangan alami wilayah daratannya sampai 
ke tepian luar tepi kontinen, atau sampai suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut 
teritorial diukur, dalam hal tepian luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. 

Klaim-klaim yang saling bertentangan mengenai zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen oleh Republik 
Rakyat Tiongkok dan Negara-negara pantai yang berhadapan atau berbatasan harus diselesaikan, berdasarkan 
hukum internasional dan sesuai dengan prinsip kesetaraan, dengan suatu persetujuan penetapan garis batas 
wilayah-wilayah yang diklaim. 

Pasal 3 

Di zona ekonomi eksklusif Republik Rakyat Tiongkok akan menjalankan hak berdaulat untuk tujuan 
mengeksplorasi dan mengeksploitasi, melestarikan dan mengelola sumber daya alam dari perairan di atas dasar 
laut dan dasar laut dan tanah di bawahnya, dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk eksploitasi ekonomi dan 
eksplorasi zona, seperti produksi energi dari air, arus dan angin. 

Republik Rakyat Tiongkok memiliki yurisdiksi di zona ekonomi eksklusif berkenaan dengan pembentukan dan 
pemanfaatan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan, penelitian ilmiah kelautan serta perlindungan dan 
pelestarian lingkungan laut. 

Sumber daya alam zona ekonomi eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi sumber 
daya hayati dan non-hayati. 

Pasal 4 

Republik Rakyat Tiongkok akan menjalankan hak berdaulat atas landas kontinen untuk tujuan mengeksplorasi 
dan mengeksploitasi sumber daya alamnya.
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Republik Rakyat Tiongkok memiliki yurisdiksi atas landas kontinen berkenaan dengan pembentukan dan 
pemanfaatan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan, penelitian ilmiah kelautan serta perlindungan dan 
pelestarian lingkungan laut. 

Republik Rakyat Tiongkok memiliki hak eksklusif untuk mengizinkan dan membuat aturan tentang pengeboran 
di landas kontinen untuk semua tujuan. 

Sumber daya alam landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini terdiri dari mineral dan 
sumber daya tak hidup lainnya di dasar laut dan tanah di bawahnya bersama-sama dengan organisme hidup 
yang termasuk spesies menetap, yaitu organisme yang pada tahap dapat dipanen, baik tidak bergerak di atau di 
bawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali dalam kontak fisik yang konstan dengan dasar laut atau 
tanah di bawahnya 

Pasal 5 

Setiap organisasi asing internasional atau individu yang memasuki zona ekonomi eksklusif Republik Rakyat 
Tiongkok untuk melakukan kegiatan perikanan diharuskan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari 
Republik Rakyat Tiongkok dan mematuhi hukum dan peraturan Republik Rakyat Tiongkok dan setiap traktat 
atau perjanjian yang dibuat oleh Negara terkait dan Republik Rakyat Tiongkok. 

Pejabat yang berwenang dari Republik Rakyat Tiongkok berhak untuk mengambil langkah-langkah konservasi 
dan pengelolaan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya hayati zona ekonomi eksklusif tidak 
terancam oleh eksploitasi berlebihan. 

Pasal 6 

Pejabat yang berwenang dari Republik Rakyat Tiongkok berhak untuk melestarikan dan mengelola persediaan 
ikan yang beruaya terbatas, persediaan ikan yang beruaya jauh dan mamalia laut di Zona Ekonomi Eksklusif, 
persediaan anadromous yang berasal dari sungai-sungai Republik Rakyat Tiongkok, dan persediaan spesies 
katadromus yang menghabiskan sebagian besar siklus hidupnya di perairan Republik Rakyat Tiongkok. 

Republik Rakyat Tiongkok memiliki kepentingan utama dalam persediaan anadromous yang berasal dari 
sungai-sungai Tiongkok. 

Pasal 7 

Setiap organisasi asing internasional atau individu yang terlibat dalam kegiatan eksplorasi atau eksploitasi 
sumber daya alam zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen Republik Rakyat Tiongkok atau untuk 
melakukan pengeboran di landas kontinen Republik Rakyat Tiongkok diharuskan terlebih dahulu memperoleh 
persetujuan dari pejabat berwenang Republik Rakyat Tiongkok dan mematuhi hukum dan peraturan Republik 
Rakyat Tiongkok. 

Pasal 8 

Republik Rakyat Tiongkok memiliki hak eksklusif di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen untuk 
menetapkan dan mengizinkan serta mengatur pembentukan, pengoperasian serta pemanfaatan pulau-pulau 
buatan, instalasi dan bangunan. 

Republik Rakyat Tiongkok memiliki yurisdiksi eksklusif atas pulau-pulau buatan, instansi dan bangunan di 
zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, termasuk yurisdiksi yang berkaitan dengan hukum dan peraturan 
kepabeanan, fiskal, kesehatan dan keamanan dan imigrasi. 
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Pejabat yang berwenang dari Republik Rakyat Tiongkok berhak untuk menetapkan zona aman di sekitar pulau 
buatan, instalasi dan bangunan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen di mana mereka dapat 
mengambil tindakan yang tepat guna menjamin keselamatan navigasi dan pelayaran pulau-pulau buatan, 
instalasi serta bangunan.   

Pasal 9 

Setiap organisasi asing internasional atau individu yang menyelenggarakan penelitian ilmiah kelautan di zona 
ekonomi eksklusif dan landas kontinen Republik Rakyat Tiongkok harus mendapatkan persetujuan dari pejabat 
berwenang Republik Rakyat Tiongkok dan mematuhi hukum dan peraturan Republik Rakyat Tiongkok. 

Pasal 10 

Pejabat yang berwenang dari Republik Rakyat Tiongkok berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan 
untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dan untuk melindungi dan 
melestarikan lingkungan laut di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. 

Pasal 11 

Negara mana pun, asalkan mematuhi hukum internasional dan hukum dan peraturan Republik Rakyat 
Tiongkok, memiliki kebebasan navigasi dan penerbangan lintas serta pemasangan kabel dan pipa bawah laut di 
zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Republik Rakyat Tiongkok, dan akan menikmati manfaat hukum 
dan praktis laut lainnya yang terkait dengan kebebasan ini. Pemasangan kabel dan pipa bawah laut diharuskan 
memperoleh izin dari pejabat yang berwenang di Republik Rakyat Tiongkok. 

Pasal 12 

Republik Rakyat Tiongkok dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk mengeksplorasi, 
mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif, menempuh 
langkah-langkah tersebut, termasuk menaiki kapal, melakukan inspeksi, penangkapan, penahanan, dan proses 
pengadilan, sebagaimana mungkin diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturannya. 

Dalam hal terjadi pelanggaran hukum dan peraturan Republik Rakyat Tiongkok di zona ekonomi eksklusif atau 
landas kontinen, Republik Rakyat Tiongkok berhak untuk mengambil tindakan investigasi yang diperlukan 
sesuai dengan hukum dan dapat melakukan hak pengejaran secara terus-menerus (hot pursuit). 

Pasal 13 

Hak-hak yang dimiliki oleh Republik Rakyat Tiongkok di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang 
tidak diatur dalam Undang-undang ini harus dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional dan peraturan 
perundang-undangan Republik Rakyat Tiongkok. 

Pasal 14 

Ketentuan Undang-undang ini tidak akan memengaruhi hak historis Republik Rakyat Tiongkok.
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Pasal 15 

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dapat, berdasarkan Undang-undang ini, memberlakukan peraturan yang 
relevan. 

Pasal 16 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Lampiran 5 

Deklarasi Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok 
tentang garis pangkal laut teritorial, 15 Mei 1996 

Berdasarkan Undang-undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan yang 
diadopsi dan diundangkan pada tanggal 25 Februari 1992, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dengan 
ini mengumumkan garis pangkal dari bagian laut teritorialnya yang berbatasan dengan daratan utama dan 
laut teritorial yang berbatasan dengan Kepulauan Xisha sebagai berikut: 

I. Garis pangkal dari bagian laut teritorial yang berbatasan dengan daratan terdiri dari semua garis lurus 
yang menghubungkan titik-titik pangkal yang berdekatan yang tercantum di bawah ini: 

. . . 

II. Garis pangkal laut teritorial yang berbatasan dengan Kepulauan Xisha Republik Rakyat Tiongkok 
terdiri dari semua garis lurus yang menghubungkan titik-titik pangkal yang berdekatan yang tercantum di 
bawah ini: 

1. Dongdao (1) 16° 40,5' N 112° 44,2' E 
2. Dongdao (2) 16° 40,1' N 112°  44 ,5' E 
3. Dongdao (3) 16° 39,8' N 112° 44,7' E 
4. Langhuajiao (1) 16° 04,4' N 112° 35,8' E 
5. Langhuajiao (2) 16° 01,9' N 112° 32,7' E 
6. Langhuajiao (3) 16° 01,5' N 112° 31,8' E 
7. Langhuajiao (4) 16° 01,0' N 112° 29,8' E 
8. Zhongjiandao (1) 15° 46,5' N 111° 12,6' E 
9. Zhongjiandao (2) 15° 46,4' N 111° 12,1' E 
10. Zhongjiandao (3) 15° 46,4' N 111° 11,8' E 
11. Zhongjiandao (4) 15° 46,5' N 111° 11,6' E 
12. Zhongjiandao (5) 15° 46,7' N 111° 11,4' E 
13. Zhongjiandao (6) 15° 46,9' N 111° 11,3' E 
14. Zhongjiandao (7) 15° 47,2' N 111° 11,4' E 
15. Beijiao (1) 17° 04,9' N 111° 26,9' E 
16. Beijiao (2) 17° 05,4' N 111° 26,9' E 
17. Beijiao (3) 17° 05,7' N 111° 27,2' E 
18. Beijiao (4) 17° 06,0' N 111° 27,8' E 
19. Beijiao (5) 17° 06,5' N 111° 29,2' E 
20. Beijiao (6) 17° 07,0' N 111° 31,0' E 
21. Beijiao (7) 17° 07,1' N 111° 31,6' E 
22. Beijiao (8) 17° 06,9' N 111° 32,0' E 
23. Zhaoshudao (1) 16° 59,9' N 112° 14,7' E 
24. Zhaoshudao (2) 16° 59,7' N 112° 15,6' E 
25. Zhaoshudao (3) 16° 59,4' N 112° 16,6' E 
26. Beidao 16° 58,4' N 112° 18,3' E 
27. Zhongdao 16° 57,6' N 112° 19,6' E 
28. Nandao 16° 56,9' N 112° 20,5' E 
1. Dongdao (1) 16° 40,5' N 112° 44,2' E 

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok akan mengumumkan sisa garis pangkal laut teritorial 
Republik Rakyat Tiongkok di lain waktu. 
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Lampiran 6 

Panjang Garis-Garis Pangkal “Kepulauan Xisha” 
 

Titik Awal Titik Akhir Panjang (Mil laut) 
1. Dongdao (1) 2. Dongdao (2) 0,49 
2. Dongdao (2) 3. Dongdao (3) 0,35 
3. Dongdao (3) 4. Langhuajiao (1) 36,28 
4. Langhuajiao (1) 5. Langhuajiao (2) 3,89 
5. Langhuajiao (2) 6. Langhuajiao (3) 0,95 
6. Langhuajiao (3) 7. Langhuajiao (4) 1,99 
7. Langhuajiao (4) 8. Zhongjiandao (1) 75,79 
8. Zhongjiandao (1) 9. Zhongjiandao (2) 0,49 
9. Zhongjiandao (2) 10. Zhongjiandao (3) 0,29 
10. Zhongjiandao (3) 11. Zhongjiandao (4) 0,22 
11. Zhongjiandao (4) 12. Zhongjiandao (5) 0,27 
12. Zhongjiandao (5) 13. Zhongjiandao (6) 0,23 
13. Zhongjiandao (6) 14. Zhongjiandao (7) 0,31 
14. Zhongjiandao (7) 15. Beijiao (1) 78,80 
15. Beijiao (1) 16. Beijiao (2) 0,50 
16. Beijiao (2) 17. Beijiao (3) 0,41 
17. Beijiao (3) 18. Beijiao (4) 0,65 
18. Beijiao (4) 19. Beijiao (5) 1,43 
19. Beijiao (5) 20. Beijiao (6) 1,80 
20. Beijiao (6) 21. Beijiao (7) 0,58 
21. Beijiao (7) 22. Beijiao (8) 0,43 
22. Beijiao (8) 23. Zhaoshudao (1) 41,50 
23. Zhaoshudao (1) 24. Zhaoshudao (2) 0,88 
24. Zhaoshudao (2) 25. Zhaoshudao (3) 1,00 
25. Zhaoshudao (3) 26. Beidao 1,91 
26. Beidao 27. Zhongdao 1,48 
27. Zhongdao 28. Nandao 1,11 
28. Nandao 1. Dongdao (1) 27,99 

 

 
* Nama-nama adalah dari Pernyataan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Tahun 1996 tentang 
garis-garis pangkal laut teritorial (Lampiran 5 dari penelitian ini) dan bukan serta merta merupakan 
nama geografis resmi Amerika Serikat.   
 


