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Abstract 

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. 
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Latar belakang 

Laut Cina Selatan telah menjadi kawasan yang mengalami konstelasi politik yang 

tidak stabil sepanjang sejarahnya. Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan tidak bisa 

terlepaskan dari persoalan kebutuhan sumber daya yang langka seperti minyak, ikan, dan 

transportasi bagi negara-negara di sekitar kawasan ini. Konflik militer bahkan invasi militer 

pun dilakukan oleh negara-negara yang berkonflik demi mendapatkan wilayah 

kedaulatannya. Sejak 1970 klaim terhadap kawasan Laut Cina Selatan meningkat pesat, 

dimana negara-negara yang pantainya berbatasan langsung dengan kawasan tersebut gencar 

melakukan klaim terhadap sebagian kepulauan yang masuk dalam kawasan negaranya. 



Persaingan dalam proses pernyataan hak ini kemudian berkembang menjadi konflik militer 

khususnya bagi Cina dan Vietnam. 

Konfilk yang terjadi antara Vietnam dan Cina dikarenakan saling mengklaim 

kepemilikan pulau Paracel dan Spratly yang letak geografisnya berada diperbatasan kedua 

negara yang memiliki kekayaan alam seperti minyak dan hasil lautnya. Perseteruan antara 

Cina dan Vietnam ini lebih banyak disebabkan oleh isu tambang minyak di kepulauan 

tersebut. Dalam permasalahan ini Cina lebih dominan karena memiliki kekuatan militer yang 

lebih di bandingkan Vietnam. Cina bahkan secara terbuka mendirikan bangunan yang disertai 

dengan sistem komunikasi canggih dan tempat pendaratan helikopter, hal ini menunjukkan 

dengan jelas besarnya kepentingan Cina atas pulau-pulau yang ada di Laut Cina Selatan. 

Selain itu sikap dan tindakan Cina yang frontal dalam mempertahankan kedaulatan 

wilayahnya di Laut Cina Selatan. Serta sikap Cina yang melakukan penolakan terhadap 

serentetan protes yang dilakukan Vietnam dan perundingan-perundingan mengenai 

Kepulauan Paracel membuat Vietnam merasa terancam. Hal ini semakin jelas karena Cina 

berusaha mengukuhkan kehadirannya di Laut Cina Selatan dengan memperkuat keamanan 

militernya di kawasan tersebut.  

Ketidak mampuan Vietnam dalam menyeimbangi kekuatan Cina, membuat Vietnam 

memutuskan untuk melakukan kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat. Keputusan yang 

dilakukan Vietnam dengan melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat untuk melawan 

Cina semata-mata untuk menyeimbangi kekuatan dari Cina. Namun, dalam hal ini tentunya 

terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan Vietnam yang akhirnya melakukan 

kerjasama dengan Amerika Serikat. Mengingat sejarah yang ada,Vietnam dengan AS 

memiliki sejarah konflik pada masa Perang Dingin, khususnya pada periode (1954-1975). 

(Cuong, Nguyen Anh, 2010). 

Sejak saat itu, hubungan diplomatik Vietnam dengan Amerika Serikat tidak terjalin 

selama lebih dari 15 tahun, karena AS memberlakukan sanksi ekonomi dan memutuskan 

hubungan diplomatik dengan Vietnam ( Babson, 2002 ). Membaiknya hubungan bilateral 

kedua negara diawali pada tahun 1987. Ini dilakukan dengan melalui sebuah kerjasama yang 

terkait dengan isu POW/MIA (prisoner of war / missing in action). Pada tahun 1991, kedua 

negara memutuskan untuk memperbaiki hubungan diplomatik secara resmi (Manyin, 

2012:4). Sejak normalisasi hubungan, berbagai kerjasama telah dilakukan dalam berbagai 

aspek, salah satunya dalam aspek militer.  

 



Hubungan Bilateral Vietnam dan Amerika Serikat Pasca Perang  

Vietnam yang porak poranda akibat perang berdampak pada pertumbuhannya 

diberbagai bidang sangat lambat. Konflik tersebut menyebabkan Vietnam hanya bergantung 

terhadap bantuan ekonomi dan militer dari Uni Soviet. Menyadari bahwa negaranya akan 

semakain terpuruk tanpa adanya kerjasama atau bantuan dari negara lain, sehingga memaksa 

Vietnam menuntut bantuan terhadap Amerika Serikat, dan akhirnya Menteri luar negeri 

Vietnam Nguyen Co Thach dan pemerintah Amerika Serikat melakukan pertemuan sehingga 

mencapai kesepakatan prinsip mengenai normalisasi yang resmi dilakukan pada 1995. 

Hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Vietnam hampir tidak ada selama 

beberapa tahun setelah kemenangan Vietnam Utara pada 1975 atas Vietnam Selatan. 

(Chandra, 1986:143) Kemudian pada 1980 ada tuntuntan dari pemerintah Vietnam kepada 

Amerika Serikat sebagai timbal balik dari informasi tentang tahanan perang Amerika Serikat 

(Prisoner of War/ POW) atau para tentara Amerika Serikat yang hilang pada saat perang 

(Missing in Action/ MIA) bahwa Amerika Serikat harus memberikan beberapa miliar dolar 

dalam bentuk bantuan rekonstruksi pasca perang, yang mereka klaim telah dijanjikan oleh 

Pemerintah Nixon.  

Pada pertengahan 1980-an Vietnan mulai mempersiapkan diri dan mengatur langkah-

langkah untuk memperbaiki hubungan negerinya dengan Amerika Serikat. Penerapan 

ideology pragmatis yang diterpakan dalam kebijakan poltik diaras kurang ideologis bagi PKV 

(Partai Komunis Vietnam). Kemudian Hanoi mengadopsi reformasi ekonomi berorientasi 

pasar bebas (dijuluki Doi Moi, atau kebijakan Renovasi), dimana dalam kebijakan ini 

dilakukan pelonggran dalam kontrol politik dalam negeri. Kerjasama mengenai isu POW dan 

MIA menjadi langkah awal kerjasama kedua negara, dilihat dari kedatangan Jenderal Jhon 

Vessey, utusan khusus Presiden Ronald Reagan untuk isu POW dan MIA ke Vietnam pada 

1987. Kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan George H.W. Bush, Amerika Serikat 

pada tahun 1991, yang memutuskan untuk memperbaiki hubungan dengan Vietnam yang 

juga tertarik dalam memulihkan hubungn antara kedua belah pihak. 

Pada tahun 1993, Presiden Bill Clinton memberikan bantuan keuangan internasional 

kepada Vietnam sebagai tanda berakhirnya oposisi hubungan kedua negara dan di tahun 

berikutnya pada 1994 Amerika Serikat dan Vietnam menyetujui untuk melakukan 

normalisasi untuk mendapatkan hubungan diplomatik yang lebih baik dan diikuti dengan 

pencabutan embargo perdagangan. 



Pada tanggal 12 Juli 1995, Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton dan perdana 

Menteri Vietnam, Vo Van Kiet menyatakan dengan formal normalisasi hubungan diplomatik 

antara kedua negera. Hubungan antara Amerika Serikat dengan Vietnam akhirnya masuk 

dalam masa sejarah perbaikan baru. Berkat adanya upaya dari pemerintah dan masyarakat 

dari kedua negara, kerjasama kedua negara ini telah berkembang secara bilateral maupun 

multilateral, hal ini dilakukan untuk mewujudkan kepentingan besar bagi kedua negara. 

(http://vietnamconsulateinhouston.org/ diakses pada tanggal 27 September 2016)  

Setelah dilakukannya normalisasi kedua negara dan secara aktif memelihara 

hubungan diplomatik dan politik. Kedua negara juga sering melakukan pertemuan antara 

pemimpin Amerika Serikat dengan Vietnam untuk meningkatkan kepercayaaan dan 

pengertian, serta menentukan arah yang jelas untuk pengembangan masa depan hubungan 

bilateral kedua negara ini. 

Pada tanggal 16-20 November 2000, Presiden Bill Clinton melakukan kunjungan ke 

Vietnam. Kedatangan Clinton merupakan kunjungan pertama yang dilakukan oleh Presiden 

Amerika Serikat pasca perang, setelah Ricard Nixon yang datang ke Saigon (Ho Chi Minh 

City) pada 1969. Kunjungan Clinton ini terkenal karena antusias yang sangat besar oleh 

ribuan masyarakat Vietnam. Pada kunjungan tersebut, para pemimpin Vietnam menekan 

Amerika Serikat untuk memberikan bantuan, agar dapat meningkatkan program bilateral 

ekonomi kedua negara. 

Dibawah kepemimpinan Presiden George W. Bush. Kongres mengadakan perjanjaian 

mengenai BTA (Bilateral Trade Agreement) Amerika Serika dengan Vietnam pada Oktober 

2001, perjanjian itu resmi diberlakukan pada 10 Desember 2001. Setelah perjanjian tersebut, 

kedekatan kedua negara menjadi semakin dekat dan kerjasama dibidang perdagangan 

menjadi semakin meningkat, sehingga Vietnam dapat meningkatkan perekonominya. 

Meningkatnya perekonomian Vietnam menjadikan negara Vietnam sebagai anggota WTO 

(World Trade Organization) pada 11 Januari 2007 atas dasar ajakan dari Amerika Serikat. 

Normalisasi perdagangan Amerika Serikat dan Vietnam, dimulai saat presiden 

Amerika Serikat George W. Bush kala itu menandatangani RUU yang normalisasi kerjasama 

dibidang perdagangan dengan Vietnam pada bulan Desember 2006, dan langsung disahkan 

oleh Kongres Amerika Serikat beberapa hari setelah itu. Langkah itu menjadi awal masuknya 

Vietnam pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 11 Januari 2007. Sejak saat itu 

perekonomian negara Vietnam meningkat pesat. Undang-undang yang membangun 



hubungan perdagangan yang permanen itu memperluas sistem perdagangan Amerika Serikat 

dan Vietnam dalam membantu peningkatan standar kehidupan Vietnam. Hal tersebut juga 

dikatakan oleh Presiden Bush pada upacara penandatangan kerjasama di Gedung Putih : 

“Vietnam sedang menunjukan komitmen kuatnya terhadap reformasi ekonomi dan 

saya yakin itu akan mendorong reformasi politik dan penghormatan yang lebih besar 

pada hak-hak asasi dan martabat manusia” 

Hubungan kerjasama pada bidang perdagangan pasar yang besar menandai langkah 

lainya ke arah rekonsiliasi dengan Amerika Serikat yang kalah pada perang 1957-1975, dan 

komunis berhasil menang pada perang Vietnam tersebut. Dengan menandatangi RUU 

Normalisasi Perdagangan, Bush mengantarkan kesempatan baru dalam kerjasama ekonomi 

antara Vietnam. dan Amerika Serikat. 

Hubungan perdagangan yang normal dan permanen diperlukan Amerika Serikat untuk 

memberikan kemungkinan tarif yang rendah kepada suatu negara dan agar saling 

memperoleh keuntungan dari sesama negara anggota WTO. Perdagangan Amerika Serikat 

dan Vietnam tumbuh hampir 8 milyar USD pada pada tahun 2005, peningkatan yang sangat 

luar biasa sampai lima kali lipat sejak tahun 2001.  

Joseph Yun, selaku Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menegaskan bahwa 

hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Vietnam ini sedang menjadi hubungan kemitraan 

yang semakin tinggi. Dia juga mengatakan hasil kerjasama ekonomi dan perdagangan antara 

Amerika Serikat dengan Vietnam setelah normalisasi pada tahun1995 meningkat hingga 25 

milyar USD setiap tahunya dan Amerika Serikat telah melakukan investasi langsung sebesar 

lebih dari 10 milyar USD di Vietnam. (www.oecd.org/bookshp. diakses opda tanggal 22 

September 2016) 

Hal yang paling signifikan setelah normalisasi adalah bahwa Amerika Serikat dan 

Vietnam menegaskan kepentingan dan prinsip-prinsip umun dalam hubungan bilateral yakni 

“kerjasama yang ramah atas dasar kesetaraan, saling menghormati dan saling 

menguntungkan”. Pencapaian dari perdagangan dan kerjasama ekonomi ini telah sangat 

bermanfaat bagi kedua negara. Nilai perdagangan bilateral Amerika Serikat dan Vietnam 

meningkat lebih dari 80 kali lipat dalam 15 tahun terakhir hingga mencapai 16 milyar USD 

pada tahun 2009. Bahkan pada tahun 2009, perekonomian Amerika Serikat yang sedang 

menghadapi kesulitan, Amerika Serikat mampu menjadi investor asing terbesar di Vietnam 



dengan jumlah total investasi 9,8 milyar USD. (http://vietnamconsulateinhouston.org/ pada 

tanggal 27 September 2016) 

Kerjasama kedua negara dibidang pendidikan, pelatihan ilmu pengetahuan dan 

teknologi juga telah mencapai kemajuan yang konstruktif. Pendana Menteri Vietnam Nguyen 

Tan Dung berkunjungan ke Amerika Serikat pada Juni 2008, ia menandatangani peningkatan 

kerjasama dibidang pendidikan dan pelatihan ilmu pengetahuan, dan membentuk panitia 

kerja yang bertanggung jawab atas kerjasama di bidang pendidikan antara Amerika Serikat 

dengan Vietnam. Kedua belah pihak juga membangun universitas yang bertaraf internasional, 

berkat upaya ini, sekarang ada sekitar 16 ribu mahasiswa Vietnam yang menempuh 

pendidikan di universitas dan perguruan tinggi di Amerika Serikat. 

Pasca normalisasi hubungan diplomatik pada 1995 hingga 2009, terjadi peningkatan-

peningkatan dalam hubungan bilateral Vietnam dengan Amerika Serikat di berbagai bidang, 

seperti ekonomi, sosial, dan juga pertahanan/militer. Dalam kurun waktu tersebut, Vietnam 

dan Amerika Serikat telah mengalami kemajuan pesat dalam hubungan ekonomi dan sosial. 

Hal itu ditunjukkan dengan sikap keterbukaan kedua negara dalam menjalankan hubungan 

ekonomi dan sosial sehingga mampu menghasilkan perjanjian-perjanjian serta kerjasama 

nyata di berbagai bidang terkait. 

Pada September 2011, Amerika Serikat dan Vietnam mengumumkan minat untuk 

kerjasama lebih kuat dalam bidang pertahanan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Leon 

Panetta, melakukan kesepakatan kerjasama lebih erat dibidang pertahanan dengan Menteri 

Pertahanan Vietnam Hung Quang Thanh. Panetta juga mengunjungi pelabuhan Cam Ranh 

Bay, bekas markas besar militer Amerika Serikat pada saat perang Vietnam. 

Kerjasama Militer Vietnam dan Amerika Serikat 

 Hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Vietnam hampir tidak ada selama 

beberapa tahun setelah kemenangan Vietnam Utara pada 1975 atas Vietnam Selatan. 

(Chandra, 1986:143) Kemudian pada 1980 ada tuntuntan dari pemerintah Vietnam kepada 

Amerika Serikat sebagai timbal balik dari informasi tentang tahanan perang Amerika Serikat 

(Prisoner of War/ POW) atau para tentara Amerika Serikat yang hilang pada saat perang 

(Missing in Action/ MIA) bahwa Amerika Serikat harus memberikan beberapa miliar dolar 

dalam bentuk bantuan rekonstruksi pasca perang, yang mereka klaim telah dijanjikan oleh 

Pemerintah Nixon.  



Pada pertengahan 1980-an Vietnam mulai mempersiapkan diri dan mengatur langkah-

langkah untuk memperbaiki hubungan negerinya dengan Amerika Serikat. Penerapan 

ideology pragmatis yang diterpakan dalam kebijakan poltik diaras kurang ideologis bagi PKV 

(Partai Komunis Vietnam). Kemudian Hanoi mengadopsi reformasi ekonomi berorientasi 

pasar bebas (dijuluki Doi Moi, atau kebijakan Renovasi), dimana dalam kebijakan ini 

dilakukan pelonggran dalam kontrol politik dalam negeri. Kerjasama mengenai isu POW dan 

MIA menjadi langkah awal kerjasama kedua negara, dilihat dari kedatangan Jenderal Jhon 

Vessey, utusan khusus Presiden Ronald Reagan untuk isu POW dan MIA ke Vietnam pada 

1987. Kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan George H.W. Bush, Amerika Serikat 

pada tahun 1991, yang memutuskan untuk memperbaiki hubungan dengan Vietnam yang 

juga tertarik dalam memulihkan hubungan antara kedua belah pihak. 

 Dilatar belakangi dari pertumbuhan Cina yang sangat pesat menimbulkan kecemasan 

tersendiri di ranah internasional. Perkembangan dan peningkatan yang dialami Cina 

mengakibatkan perubahan dalam tatanan Internasional, dimana Cina pada awalnya adalah 

negara yang tidak berpengaruh besar dikawasan Asia bahkan dalam tatanan global, karena 

sebelumnya Amerika Serikat dan Jepang yang mendominasi pasar dunia. Namun setelah 

melakukan perubahan sistem perekonomiannya yang lebih terbuka dengan negara lain. Kini 

Cina mampu bersaing dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang tersebut. 

Tak terlepas dari hal tersebut, masyarakat Internasional mengalami masalah 

keamanan yang begitu kompleks dan faktor destabilisasi yang berasal dari zona abu-abu atau 

garis teritorial antar negara yang tidak begitu jelas. Selain upaya pencegahan dan penanganan 

konflik bersenjata, peran militer dalam merespon tantangan ini menjadi begitu beragam dari 

mereka termasuk kegiatan dari pencegahan konflik untuk bantuan rekonstruksi.  

Dalam hal ini, militer memiliki peluang tersendiri untuk memainkan peran yang 

penting terhadap respon yang komprehensif, selain itu diperlukannya penggambungan 

kemampuan militer dengan kapasitas lain seperti diplomasi, penegakan hukum dan keadilan, 

kecerdasan dan ekonomi (www.Cina-embassy.org pada tanggal 30 September 2016). Dari hal 

tersebut jika dilihat dari perkembangan ilmu militer dan teknologi seperti saat ini diharapkan 

menjadi balance of power di masa depan, potensi ini pula yang mendorong Vietnam dan 

Amerika Serikat melakukan kerja sama dibidang militer.  

Dalam kerjasama ini Amerika Serikat memiliki tujuan untuk memelihara keamanan 

regional dan membangun ketertiban regional di kawasan Laut Cina Selatan, dan berfokus 



pada upaya campur tangan Cina yang secara sepihak ingin menguasai dikawasan laut Cina 

selatan. Disisi lain, dalam kerjasama ini kita dapat melihat adanya kekhakawatiran Amerika 

Serikat kehilangan pasarnya dikawasan Asia tenggara khususnya pada negara-negara yang 

berkonflik di Laut Cina Selatan, melihat Cina memiliki kekuatan yang penuh dalam konflik 

tersebut.  

Dengan melihat melihat Vietnam sedang berkonflik dengan Cina dalam masalah 

dikawasan laut Cina selatan, dari situlah Amerika Serikat mengambil peluang untuk 

membendung kekuatan Cina di wilayah Laut Cina Selatan. Diawali dengan kunjungan 

Anthony Lake (The U.S National Security Advisor) ke Vietnam pada bulan Juli 1996, untuk 

membentuk hubungan milter antara kedua belah pihak. Kemudian pada tahun yang sama di 

bulan Oktober, asisten Menteri Pertahanan, Kurt Campbell, memimpin delegasi yang terdiri 

dari Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, Dewan Kemanan Nasional, dan 

Komando Pasifik (USPACOM), pada kunjungannya di Vietnam. Dalam pertemuan ini 

keduanya mendiskusikan mengenai hal-hal diluar POW/MIA.  

Tahun 2008, Kementrian Pertahanan Amerika Serikat berupaya membawa kerjasama 

dengan Vietnam ke tingkat yang lebih tinggi yang mengarah pada isu-isu pertahanan 

regional, serta modernisasi pertahanan Vietnam (Jordan, Stern, Lohman, 2012, 2012: 6-7). 

Dalam kerjasama ini, Amerika Serikat mengidentifikasi Vietnam sebagai salah satu mitra 

baru dalam bagian dari upaya rebalancing Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik (Manyin, 

2012:1). Pada tahun 2009, kedua negara berupaya untuk merespon Cina yang meningkatkan 

klaimnya ke perairan dan pulau-pulai di Laut Cina Selatan, selain itu kedua negara terus 

bekerja sama pada isu-isu kebebasan dan keamanan maritime (Manyin, 2012:1). 

Selanjutnya pada tahun 2011, untuk meningkatkan kerjasama ke dalam tingkat yang 

lebih strategis dalam bidang militer. Vietnam dan Amerika Serikat lebih memfokuskan 

pengembangan kekuatan militer keduanya dan memperluas batas-batas keterlibatan militer 

yang ditujukan untuk memenuhi tantangan kemanan (Jordan, Stern, Lohman, 2012:7-8).  

Tensi keamanan di Laut Cina Selatan semakin meningkat pada pertengahan tahun 

2011 terutama antara Vietnam dan Cina. Pada 9 Juni 2011, Cina melakukan pelanggaran di 

kawasan perairan yang merupkan bagian dari kedaulatan Vietnam yakni tindakan 

pemotongan kabel eksplorasi yang digunakan oleh perusahaan minyak Vietnam (Petro 

Vietnam) (Thayer, 2011:2). Hal tersebut langsung direspon oleh pihak Vietnam melalui 

pernyataan resmi. Nguyen Phuong Nga selaku Kementrian Luar Negeri Vietnam, 



mengatakan bahwa Vietnam menentang tegas tindakan Cina yang menghancurkan, 

menghalangi kegiatan eksplorasi dan survey pada landasan kontinen dan zona ekonomi 

eksklusif Vietnam (Nguyen dikutip Hoang, 2011). 

Untuk menanggapi tindakan Cina tersebut, kemudian pada tanggal 9 dan 13 Juni, 

Agkatan Laut Vietnam melakukan latihan simulasi di dekat perairan Hon Ong, pada sebuah 

pulau yang terletak sekitar empat puluh kilometer dari Provinsi Quang Nam, Vietnam bagian 

tengah. Kementrian Luar Negeri Vietnam menegaskan bahwa latihan live-firing merupakan 

rutinitas tahunan dari kegiatan latihan angkatan laut Vietnam. Dalam hal ini tidak ada 

penjelesan mengenai banyak kapal yang terlibat dalam latihan tersebut, tapi Vietnam 

menjelaskan tidak terdapat rudal tang ditembakan selama live0firing (Thayer, 2011: 2-3). 

Tidak hanya itu, pada bulan Juli 2011, Vietnam melakukan latihan gabungan dengan 

Amerika Serikat. Dalam latihan gabungan ini Amerika Setikat mengirimkan tiga kapal 

perangnya ke Vietnam, di pelabuhan Da Nang. Latihan gabungan ini berlangsung selama 

tujuh hari. Amrika Serikat juga mengirimkan kapal penyelam USNS Safeguard dan dua kapal 

penghancur misil (USS Chung-Hoon dan USS Preble), bersama dengan 700 orang awak 

kapal. Kapal ini diperuntukan untuk melakukan latihan navigasi dan keadaan darurat (Haluan 

Media, 2011). 

Latihan militer gabungan yang dilakukan oleh Vietnam dengan Amerika Serikat 

kemudian mendapat perhatian dari Beijing, tertulis dalam media terbitan RRT pada tahun 

2011, mereka menganggap bahwa latihan tersebut merupakan salah satu unjuk militer untuk 

menantang Beijing (BBC, 2011). Hal tersebut kemudian direspon oleh Angkatan Laut dari 

kedua negara bahwa latihan tersebut merupakan latihan rutin yang telah dijadwalkan jauh 

sebelum terjadi ketegangan Vietnam dan Cina di Laut Cina Selatan. 

Kemudian untuk melindungi kedaulatannya atas ancaman keamanan di Laut Cina 

Selatan, Vietnam melakukan  suatu langkah penegasan dalam kemitraannya dengan Amerika 

Serikat melalui MoU. Dalam salah satu kerjasama MoU yakni mengenai operasi keamanan 

maritim MSO (Maritime Security Operations), merupakan salah satu yang ditujukan untuk 

mengelola stabilitas regional yang memungkinkan Vietnam untuk berkontribusi dalam 

menjaga kemanan wilayah, serta untuk mencegah tindakan-tindakan provokatif Cina di Laut 

Cina Selatan. 

Untuk menjaga keamanan wilayah, terdapat lembaga yang berperan aktif dalam 

pelaksanaannya. Salah satunya yakni United States Pacific Command (USPACOM) yang 



berperan dan berfokus pada mejalankan fungsi control komando, amnuver, logistic dan 

perlindungan kawasan, serta meningkatkan keterampilan dan kemampuan dasar militer 

Vietnam yang dapat diterapkan di berbagai operasi militer. Selain itu lembaga ini juga 

berperan dalam menanggapi peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti bencana alam, ancaman 

kedaultan dari pihak lain, atau konflik bersenjata (Chalkley, 2013: 14). 

Tidak hanya itu, untuk melindungi keamanan dan kepentingan bersama di Laut Cina 

Selatan, USPACOM terus meningkatkan keamanan maritime di Laut Cina Selatan melalui 

pelatihan-pelathan militer seperti pelatihan anti pembajakan. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mendukung pendekatan strategis dalam meningkatkan kerjasama keamanan kedua 

negara. Pelatihan anti pembajakan ini juga dapat memberikan US Coast Guard (USCG) 

kesempetan untuk berlatih dan berbagi pengalaman dengan penjaga pantai Vietnam (Conley, 

2013: 15) 

Vietnam dan Amerika Serikat juga melakukan focus peningkatan pada hubungan 

antara the Maritime Police of Vietnam dan USCG, hal ini dilakukan sebagaimana kerjasama 

anatar keduanya dalam MoU. (Vietnamembassy-usa, 2013). USCG sendiri, dalam fungsinya 

difokuskan untuk membangun kemampuan respon militer Vietnam dalam menghadpi 

permasalahan-permasalahan maritime (Morgan, 2013:9). Selain kedua lembaga tersebut 

yakni USPACOM dan USCG, Amerika Serikat juga memberikan bantuan kepada Vietnam 

sebesar 18.000.000 USD. Hal tersebut diberikan untuk meningkatkan kapasitas unit patrol 

pantai Vietnam. Ini juga termasuk penyediaan limakapal patrol cepat untuk menjaga pantai 

Vietnam (Johnson, 2013). 

Upaya Balancing Vietnam terhadap Cina 

Dalam konsep balance of power, negara melakukan aliansi untuk menghindari 

dominasi kekutan yang lebih kuat (Walt, 1985). Berdasarkan konsep tersebut, pertimbangan 

Vietnam dalam meningkatkan hubungan pertahanannya dengan Amerika Serikat ditujukan 

untuk perimbangan kekuatan terhadap Cina. Dalam pertimbangannya, Amerika Serikat 

merupakan satu-satunya negara yang dapat memenuhi tantangan Vietnam terhadap sikap 

agresif dan ambisi militer Cina di kawasan Laut Cina Selatan (Le, 2013). Amerika Serikat 

telah mendominasi dunia Internasional pasca Perang Dingin 1991 dalam berbagai bidang 

termasuk bidang militer. Amerika Serikat, sebagai pemenang Perang Dingin setelah 

runtuhnya Uni Soviet, menjadi satu-satunya negara yang memiliki potensi untuk menjaga 

stabilitas dan keamanan internasional.  



Kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat melalui USPACOM ataupun USCG yang 

beroperasi di kawasan Laut Cina Selatan selain ditujukan untuk kegiatan dan pelatihan 

militer, juga ditujukan untuk mengimbangi pengoperasian Angakatan Laut Cina di kawasan 

Laut Cina Selatan. Ini menunjukkan bahwa aliansi Vietnam dengan Amerika Serikat 

ditujukan untuk menyeimbangi operasi militer Cina di kawasan tersebut. Dalam konsep 

balance of power, kerjasama ini merupakan soft balancing. Dimana ini merupakan tindakan 

balancing sementara dalam aliansi, terutama dalam bentuk meningkatkan persenjataan secara 

terbatas, kerjasama dalam pelatihan, atau kolaborasi pada lemabaga-lemabaga regional atau 

internasional (Paul, 2004). 

Dari penjelasan tersebut, walaupun tidak adanya pernyataan langsung dari keduanya 

bahwa kerja sama ini merupakan upaya soft balancing terhadap Cina. Namun hal tersebut 

secara tidak langsung dinyatakan oleh John Kerry dalam pernyataanya yakni: 

“Peace and Stability in the South Cina Sea is a top priority for us and for countries in 

the region. We are very concerned by and strongly opposed to coercive and 

aggressive tactics to advance territorialclaims.” (Kerry dikutip Johnson, 2013) 

Dimana dari hal tersebut, sehubungan dengan tujuan dari konsep balance of power, 

bahwa aliansi Vietnam dan Amerika Serikat di  Laut Cina Selatan difungsikan untuk 

menanggapi tindakan-tindakan Cina, yang bertujuan agar dapat menurunkan agresifitas Cina 

di Laut Cina Selatan. Sikap Cina yang sangat agresif sebelum kehadiran Amerika Serikat 

telah menunjukkan hegemoni dikawasan Laut Cina Selatan. Namun, setelah Vietnam dan 

Amerika Serikat melakukan aliansi dalam bidang militer, Cina mulai merasa tersaingi dengan 

posisinya sebagai hegemoni di kawasan tersebut.  

Selain dalam upaya balancing terhadap dominasi Cina dikawasan Laut Cina Selatan, 

kerjasama keduanya juga berfungsi untuk menurunkan potensi satu kekuatan tunggal yang 

dapat mengancam, sehingga dapat menurunkan potensi konflik yang lebih besar ataupun 

pelanggran kedaulatan Vietnam di Laut Cina Selatan. Dimana dari hal tersebut, sehubungan 

dengan tujuan dari konsep balance of power, bahwa aliansi Vietnam dan Amerika Serikat di  

Laut Cina Selatan difungsikan untuk menanggapi tindakan-tindakan Cina, yang bertujuan 

agar dapat menurunkan agresifitas Cina di Laut Cina Selatan. 

Dalam kerjasama ini, Amerika Serikat memiliki tujuan untuk memelihara keamanan 

regional dan membangun ketertiban regional di kawasan Laut Cina Selatan, dan berfokus 

pada upaya campur tangan Cina yang secara sepihak ingin menguasai dikawasan laut Cina 



selatan. Disisi lain jika Vietnam memiliki kekuasaan terhadap wilayah di Laut Cina Selatan, 

maka tentunya dapat meningkatkan pembangunan Vietnam dari aspek ekonomi mengingat 

banyaknya kegiatan pelayaran di wilayah ini dan tentunya energi yang melimpah sebagai 

tujuan utamnya. 

Kesimpulan 

Keberadaan Cina yang gencar mengklaim wilayah kedaulatannya di Laut Cina 

Selatan merupakan sebuah ancaman eksternal bagi Vietnam. Vietnam terus meningkatkan 

kemampuan militernya dalam melindungi keamanan nasionalnya dari ancaman ekstenal 

melalui berbagai kemitraan di bidang strategis dengan Amerika Serikat. Kerjasama 

pertahanan kedua negara ini merupakan hubungan aliansi, yang ditujukan untuk pemenuhan 

keamanan nasional. Dalam pertimbangannya, Amerika Serikat merupakan satu-satunya 

negara yang dapat memenuhi tantangan Vietnam terhadap sikap agresif dan ambisi militer 

Cina di kawasan Laut Cina Selatan dimana jika dilihat dari kekuatan militernya Amerika 

Serikat memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Cina. Amerika Serikat, sebagai 

pemenang Perang Dingin setelah runtuhnya Uni Soviet, menjadi satu-satunya negara yang 

memiliki potensi untuk menjaga stabilitas dan keamanan internasional.   

Selain itu juga Kepentingan Amerika Serikat di laut cina selatan inilah yang membuat 

Amerika Serikat mau bekerjasama dengan Vietnam untuk membendung pergerakan Cina 

agar tidak leluasa Cina menguasai sumber daya alam yang ada di Laut Cina Selatan. Selain 

itu, perimbangan kekuatan ini dapat melindungi aset-aset yang dimiliki oleh Vietnam di 

kawasan Laut Cina Selatan. Dimana asset-aset tersebut sangat berpengaruh dalam sistem 

kemajuan negaranya. Sehingga untuk melancarkan kepentingan nasionalnya di kawasan Laut 

Cina Selatan, Vietnam melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat.  
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