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ABSTRAK 

Persaingan dalam proses pernyataan kedaulatan di Luat Cina Selatan telah 

berkembang menjadi konflik militer khususnya bagi China dan Vietnam. 

Perseteruan antara China dan Vietnam lebih banyak disebabkan oleh isu tambang 

minyak yang ada di Kepulauan Paracel dan Spratly. Disini kita dapat melihat 

kekuatan militer Cina lebih dominan bila di bandingkan dengan Vietnam. Dalam 

memepertahankan kedaulatannya, China lebih bersikap agresif dan mendominasi 

di wilayah Laut China Selatan. Sikap Cina yang melakukan penolakan terhadap 

serentetan protes yang dilakukan Vietnam dan seru-seruan agar diadakan 

perundingan-perundingan mengenai Kepulauan Paracel dan Spratly membuat 

Vietnam merasa terancam. Untuk itu, dalam menghadapi ancaman tersebut, 

Vietnam melakukan diplomasi dan berbagai kerjasama pertahanan salah satunya 

adalah melakukan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Keputusan yang 

dilakukan Vietnam dengan melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat untuk 

melawan Cina semata-mata untuk menyeimbangi kekuatan dari China. Namun, 

dalam hal ini tentunya terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan Vietnam 

yang akhirnya melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat. Mengingat sejarah 

yang ada, terdapat sejarah yang kelam antara Vietnam dengan Amerika Serikat 

dimasa perang Vietnam.  

Dalam penelitian ini penulis berhipotesis bahwa Vietnam memilih 

kebijakan keamanan dengan melakukan aliansi dengan Amerika Serikat karena 

Vietnam ingin berupaya untuk melakukan balancing dengan cara eksternal 

terhadap ancaman Cina. Bagi Vietnam, Cina adalah ancaman. Hal ini dapat dilihat 

dari empat sumber ancaman yakni aggregate power, proximate power, offensive 

power, offensive intentions, dimana keempatnya dapat dianalisis dari konteks 

kebijakan dan posisi China di Laut Cina Selatan. Ketika suatu negara dianggap 

sebagai ancaman sesuai dengan kriteria diatas, maka negara tersebut dianggap 

memiliki kemungkinan untuk melakukan upaya balancing tersebut. Dalam aliansi 

keamanan ini diharapkan dapat mengurangi ancaman dan menekan dominasi Cina 

sebagai predominance power, serta akhirnya akan mencapai kepentingan nasional 

Vietnam atas kedulatan wilayah di Laut Cina Selatan. 

Kata Kunci: Vietnam, Konflik Laut Cina Selatan, Militer, balancing, 

Amerika  Serikat.  
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