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Menurut kantor berita Rusia pada 23 
Juli lalu, sebuah pesawat pengintai 
udara-ke-darat E-8C dari militer AS 
menerobos ke wilayah udara di atas 
perairan selatan China pada hari itu 
juga. Pesawat pengintai udara-ke-darat 
E-8C AS telah sangat aktif di perairan 
selatan akhir-akhir ini. Sebelumnya 
sudah pernah muncul tiga kali pada 13 
Juli, 15 Juli dan 17 Juli. Kali ini, pesawat 
pengintai AS segera diperintah 
Pentagon untuk membatalkan misinya 
setelah memasuki wilayah udara 
Tiongkok. Namun, para ahli militer Rusia 
percaya bahwa pesawat pengintai AS ini 
terlambat untuk pergi, karena sinyal 

datanya telah dikuasai oleh lawan-
lawannya (China). Pesawat "Joint Star" 
E-8C adalah proyek bersama yang 
dikembangkan oleh Angkatan Darat dan 
Angkatan Udara AS. Pesawat terbang 
penuh dengan peralatan penting untuk 
pertempuran udara-udara modern dari 
militer AS, dan pesawat ini merupakan 
pesawat pusat (hub) penting untuk 
pertempuran darat dan udara selama 
perang. Kali ini tampaknya tidak 
berlebihan jika dikatakan bahwa pihak 
lawan (China) telah masuk ke sistem 
saraf pusat pesawat tersebut. E-8C Joint 
Star System disebut Joint Surveillance 
Target Attack Radar System. Produsen 

AS Kirim Pesawat

Ke Laut China Selatan
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dari sistem ini adalah Northrop 
Grumman. Data menunjukkan bahwa 
pesawat pengintai ini digunakan untuk 
menemukan target diam atau bergerak 
di darat dalam semua kondisi cuaca. 
Deteksi dan pelacakan. Kedalamannya 
atau jarak kemampuan melacak bisa 
mencapai 250 kilometer. Gugus tempur 
kapal induk ganda AS sebelumnya 
melakukan dua latihan militer skala 
besar di perairan selatan China. 
Langkah Pentagon ini segera 
menyebabkan ketegangan di perairan 
selatan China atau Laut China Selatan 
(LCS). Untuk menghadapi ancaman 
militer AS, China mengerahkan 
pembalasan dengan mengerahkan 
kapal-kapal perang AL-PLA untuk 
melacak dan memantau kapal induk 
AS secara real time. Banyak analis 
percaya bahwa tujuan militer AS 
mengirimkan pesawat E-8C "Joint 
Star" lagi untuk mendeteksi posisi 
rudal anti-kapal yang digunakan oleh 
militer China di darat. Pentagon 
berharap untuk mengetahui situasi 
spesifik dari penempatan militer China 
melalui metode ini, tetapi China telah 

melakukan persiapan perlindungan. 
Keamanan regional di perairan selatan 
China tampaknya telah ditempatkan 
sejumlah besar jet tempur sekitar 
perairannya. Para jet-jet tempur ini telah 
dikerahkan di beberapa pulau dan 
terumbu seperti Pulau Yongxing, yang 
akan bertanggung jawab untuk 
melindungi keamanan perairan selatan 
China atau LCS. Beberapa sumber 
mengatakan bahwa setelah militer AS 
mengirim pesawat E-8C, penerbangan AL 
China segera mengirim pesawat tempur 
untuk mengusir pesawat pengintai AS. 
Meskipun AS mengeluarkan perintah 
darurat untuk mundur, para ahli Rusia 
percaya bahwa meskipun pesawat E-8C 
telah lolos tapi terlambat, karena AL-PLA 
(China) yang ada di darat telah berhasil 
menguasai sinyal data dari pesawat 
tersebut. Ini sungguh sangat merugikan 
bagi pihak militer AS. Akhir-akhir ini militer 
AS sangat sering hadir di perairan LCS, 
ini merupakan manuver Trump dalam 
menghadapi pemilihan presiden AS pada 
akhir tahun ini, yang menginginkan untuk 
bisa terpilih kembali. Tampak jelas, ini 
adalah langkah Trump untuk 
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memenangkan pemilihan mendatang 
sebagai presiden. Tahun 2020 adalah 
tahun pemilihan presiden di AS, tetapi 
ada terlalu banyak masalah yang tidak 
menguntungkan bagi Trump tahun ini, 
dan Trump belum berhasil mengatasi 
masalah masalah tersebut misalnya 
corona. Saat pandemi Covid-19 masih 
berlanjut, dan protes-protes juga 
sedang berlangsung. Masalah ini 
sangat tidak menguntungkan bagi 
Trump untuk memenangkan lebih 
banyak suara, jadi kali ini dia 
mengeluarkan metode seperti para 
pemimpin sebelumnya, dengan 
menciptakan insiden untuk memulai 
perang dengan harapan bisa 
mendapatkan lebih banyak dukungan 
dengan cara ini. Saat ini Trump 
mengambil pendekatan yang luas 
dengan memerintahkan militernya 
untuk sering bergerak di LCS dan 
Karibia. Tujuan dasarnya adalah untuk 
menciptakan masalah dan 
meningkatkan situasi panas regional. 
Dalam beberapa hari terakhir, AS terus 
memprovokasi China di LCS dan 
mengirim dua kapal induk untuk 

menyelenggarakan latihan militer skala 
besar. Bukan hanya upaya militer, AS juga 
ingin menginternasionalisasikan dan 
mengadili masalah LCS. Menyangkal 
kedaulatan China atas LCS, meskipun 
China mengeluarkan pernyataan yang 
keras, AS tidak mau mendengarkan 
nasihat negara lain, tetapi memutuskan 
untuk maju langsung di LCS. atau 
bahasanya petantang petenteng. Sok 
jagoan. Menhan AS Mark Esper bahkan 
berseru: AS akan terus mempertahankan 
kehadiran militernya di LCS dan akan 
terus mengirim kapal induk ke kawasan 
tersebut untuk melakukan latihan militer. 
AS selalu mempromosikan hegemonisme 
dan standar ganda tentang masalah 
maritim, dan menolak untuk bergabung 
dengan "Konvensi PBB tentang Hukum 
Laut". AS hanya akan menerapkannya 
jika bermanfaat bagi AS, hanya ingin 
menikmati hak dan tidak memenuhi 
kewajiban. Selain itu, mereka sering 
memprovokasi insiden di berbagai 
wilayah laut di seluruh dunia dengan 
kedok "kebebasan bernavigasi " dan 
bahkan secara terbuka mengabaikan 
hukum maritim internasional, dengan 

kekerasan melanggar hak-hak maritim 
negara lain. Seperti apa yang terjadi 
pada bulan Juli ini kapal perusak 
pembawa rudal USS Pinckney telah  
dua kali masuk ke perairan Venezuela 
dengan alasan "kebebasan bernavigasi" 
FONOPS (Freedom of Navigation 
Operations/ kebebasan operasi 
navigasi). Operasi Pinckney mirip 
dengan operasi bulan lalu oleh USS 
Nitze (DDG-94) yang juga kapal 
pembawa rudal. Sementara kebebasan 
operasi navigasi AS juga dilakukan di 
LCS, AS melakukan operasi reguler di 
seluruh dunia dengan membawa kapal 
perang Armada ke-4 AS. USS Pinckney 
merupakan bagian dari gugus tempur 
kapal induk USS Theodore Roosevelt 
yang pada bulan Januari ada di wilayah 
LCS. Selain itu, AS juga berusaha untuk 
memaksa pengaruhnya dan kekuatan 
militer ke LCS dengan mengadu domba 
negara-negara ASEAN dengan China. 

Pada Mei 2020, AS mencoba menyewa 
Teluk Cam Ranh di Vietnam sebagai 
pangkalan jangka panjang untuk AL AS di 
LCS. Pada periode yang sama, AS juga 
bernegosiasi dengan Filipina untuk 
menempatkan kembali AL AS dengan 
menggunakan Pangkalan Angkatan Laut 
Teluk Subic. Dari sini bisa dilihat belum 
puasnya AS atas kehadiran militernya di 
Kawasan Asia-Pasifik saat ini. AS terus 
berusaha untuk mencari cara agar bisa 
terus menguasai asia, AS juga memaksa 
negara-negara sekitar LCS untuk 
mematuhi AS. China menyatakan akan 
selalu mematuhi berbagai undang-undang 
maritim internasional seperti Konvensi 
Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 
negara-negara tetangga di Laut Cina 
Selatan. China juga secara aktif 
mempromosikan implementasi Deklarasi 
tentang keuntungan semua pihak yang 
ada di LCS (Declaration on the Conduct 
of Parties in the South China Sea[DOC-
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SCS]). Berdasarkan prinsip saling 
menguntungkan dan bagi hasil, China 
telah menciptakan ekosistem LCS yang 
damai dan stabil, Karena selama ini 
China selalu berupaya menyelesaikan 
perselisihan antara kedua belah pihak 
antar negara melalui konsultasi dan 
dialog damai. Misalnya yang terjadi 
dengan Indonesia di LCS, China juga 
melakukan dialog dengan damai. 
Adapun untuk eksplorasi sumber daya di 
LCS, China selalu mempunyai prinsip 
"Singkirkan Masalah dan Kembangkan 
Bersama sama (Set aside disputes and 
develop together)" melalui upaya 
bersama dengan negara-negara 
tetangga di LCS. Selama ini situasi di 
LCS pada umumnya telah terjaga 
perdamaian dan stabilitas. Tidak ada 
masalah sama sekali. Dalam kenyataan 
negara-negara tetangga juga mendapat 
banyak manfaat dari hal ini, dalam 
konteks saat terjadi penurunan ekonomi 
global, perkembangan ekonomi Asia 
Tenggara dan China menunjukkan 
momentum yang baik. Hubungan 
perdagangan antara China dan ASEAN 
semakin dekat. Volume perdagangan 
antara kedua belah pihak telah 
meningkat dari US$ 54,8 miliar pada 
2002 menjadi US$ 641,5 miliar pada 
2019, meningkat hampir 11 kali dalam 
17 tahun. Maka ketika AS mengatakan 

bahwa China menghambat 
perkembangan negara-negara ASEAN, 
itu tidak lain adalah tuduhan tidak 
berdasar dan omong kosong, di sisi lain, 
AS membawa bencana dan kemiskinan 
kemanapun mereka pergi, ini bisa kita 
lihat di Afghanistan, Irak dan Vietnam. 
Kini AS kembali lagi meributkan masalah 
LCS, banyak pengamat yang 
berpandangan bahwa ini tidak diragukan 
lagi merupakan upaya AS untuk 
membingungkan audiensi internasional 
dan ingin unjuk kekuatan militer di LCS 
untuk mengganggu ketertiban di kawasan 
LCS dalam upaya untuk mendapatkan 
keuntungan dari LCS. Pada 13 Juli lalu, 
Menlu AS Pompeo mengeluarkan 
pernyataan tentang apa yang disebut 
posisi AS. tentang hak maritim di LCS, 
dengan berdebat tentang kedaulatan 
China di LCS, dan menyatakan menolak 
"kerajaan laut" China. Selanjutnya, gugus 
tempur "kapal induk ganda" AS mulai di 
parkir di LCS. Selain itu, pesawat 
pengintai AS telah berulang kali 
mendekati dan melakukan pengintaian di 
pantai China, yang telah membuat situasi 
di LCS tidak damai dan menjadi lebih 
tegang baru-baru ini. AS secara intensif 
melakukan pengintaian di Tiongkok, 
kekuatan yang dipamerkan, membuat 
ketegangan yang berlebihan, dan 
menghasut konfrontasi. Ini sudah menjadi 

kebiasaan 'rutin' AS di LCS. Dalam 
periode yang luar biasa sekarang ini 
ketika tatanan politik dan ekonomi 
global menghadapi pandemi Covid-19, 
AS sengaja telah melakukan banyak 
cara  untuk menekan China, selain 
perang dagang, perang media, dan 
perang teknologi, dan yang terkini 
penutupan konsulat Tiongkok di 
Houston AS secara unilateral, yang 
menyebabkan tindakan balasan dari 
Tiongkok dengan penutupan konsulat 
AS di kota Chengdu, Tiongkok. Asal 
tahu saja AS di Indonesia ini sama 
persis ulah para radikal atau kampret. 
Mereka ini selalu saja cari masalah. 
Serangkaian tindakan AS ini hanya 
untuk menciptakan ketegangan yang 
oleh para pengamat dan analis AS 
maupun dunia luar sebagai manuver 
Trump dan pengikutnya dalam 
kampanye untuk pemilihan presiden 
akhir tahun ini. Oleh karena itu, 
kebijakan AS di LCS telah mengalami 
pergeseran dari "netralitas" ke 
"intervensi." Selama pemerintahan 
Bush, telah terjadi insiden tabrakan 
pesawat China dan AS di LCS. Pada 
saat itu, AS menggunakan alasan 
kontra-terorisme untuk memperluas 
kehadiran militernya di Asia Tenggara 
dan LCS. Ketika pemerintahan Obama 
dengan kebijakan "kembali" ke Asia 
Tenggara pada tahun 2009, hal itu 
ditandai dengan pidato Menteri Luar 
Negeri As saat itu Hillary Clinton dan 
Menteri Pertahanan Gates tentang 
masalah LCS. Kebijakan AS di LCS 
telah berubah lebih jahat dan kasar lagi 
dari "intervensi" menjadi "intervensi 
mendalam." Pada periode terakhir 
pemerintahan Obama, AS tidak hanya 
mempertahankan kehadiran militernya 
secara skala besar di LCS, tetapi juga 
berdiri di garis depan dengan 
"kebebasan operasi navigasi/ 
FONOPS" dan serangkaian aksi militer 
tentatif. Jadi Amerika ini sok jagoan dan 
suka merusak negara lain. AS 
menggunakan langkah-langkah 
militerisasi yang berlebihan untuk 
menantang klaim China di LCS. 
Meskipun AS sering melakukan 
intervensi dalam urusan LCS selama 

bertahun-tahun, alasan utamanya adalah 
untuk memastikan hak lintas di LCS. 
Mengenai perselisihan teritorial perairan 
dan teritorial antara negara-negara di 
kawasan ini, AS selalu menyatakan 
"netral atau tidak memihak" setidaknya 
secara lisan. Tapi tahu sendiri kan AS 
hanya manis di mulutnya saja. Menlu AS 
Pompeo mengeluarkan pernyataan saat 
ini, mengutip keputusan Pengadilan 
Arbitrase Internasional 2016 untuk 
menyatakan sebagian besar klaim 
kedaulatan LCS sebagai "ilegal" dan 
menyangkal bahwa "Zengmu Ansha 
(James Shoal)" adalah wilayah paling 
selatan Tiongkok. (Zengmu Ansha/James 
Shoal, juga disebut Beting Serupa di 
Malaysia adalah beting bawah air di LCS, 
dengan kedalaman 22 meter di bawah 
permukaan laut, terletak sekitar 45 mil 
laut di lepas pantai Kalimantan, 
Malaysia.)Pernyataan ini jelas 
menunjukan AS ingin mencari masalah 
dalam hal ini. AS mencampuri urusan 
negara lain. Pengamat luar memandang 
deklarasi AS ini akan dihadapi China 
tanpa rasa takut dan AS akan tetap 
mengirimkan kapal induknya ke LCS. 
Kebijakan ini menandakan bahwa AS 
akan mengambil lebih banyak tindakan 
militer untuk menantang klaim China 
dengan cara AS sendiri, meskipun AS 
tidak diberikan hak untuk masuk ke LCS 
berdasarkan hukum 
internasional.Kepulauan di LCS terdiri 
dari lebih dari 250 pulau, atol, teluk, 
beting, terumbu, dan bilah pasir. Pulau-
pulau sebagian besar rendah dan kecil, 
dan memiliki sedikit penduduk. Pulau-
pulau dan laut sekitarnya dijadikan klaim 
teritorial yang tumpang tindih oleh 
negara-negara yang berbatasan dengan 
LCS. Pulau-pulau, beting, dan terumbu 
karang dikelompokkan menjadi tiga 
kepulauan, ditambah Kepulauan 
Zhongsha (Macclesfield Bank dan 
Scarborough Shoal). Kepulauan LCS 
sebagaimana didefinisikan pada 
umumnya terdiri dari pulau-pulau 
samudra laut, dan tidak termasuk pulau-
pulau landas kontinen laut seperti Hainan 
dan Natuna. Secara kolektif, mereka 
memiliki total luas permukaan tanah 
kurang dari 15 km2 saat air surut. 
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SCS]). Berdasarkan prinsip saling 
menguntungkan dan bagi hasil, China 
telah menciptakan ekosistem LCS yang 
damai dan stabil, Karena selama ini 
China selalu berupaya menyelesaikan 
perselisihan antara kedua belah pihak 
antar negara melalui konsultasi dan 
dialog damai. Misalnya yang terjadi 
dengan Indonesia di LCS, China juga 
melakukan dialog dengan damai. 
Adapun untuk eksplorasi sumber daya di 
LCS, China selalu mempunyai prinsip 
"Singkirkan Masalah dan Kembangkan 
Bersama sama (Set aside disputes and 
develop together)" melalui upaya 
bersama dengan negara-negara 
tetangga di LCS. Selama ini situasi di 
LCS pada umumnya telah terjaga 
perdamaian dan stabilitas. Tidak ada 
masalah sama sekali. Dalam kenyataan 
negara-negara tetangga juga mendapat 
banyak manfaat dari hal ini, dalam 
konteks saat terjadi penurunan ekonomi 
global, perkembangan ekonomi Asia 
Tenggara dan China menunjukkan 
momentum yang baik. Hubungan 
perdagangan antara China dan ASEAN 
semakin dekat. Volume perdagangan 
antara kedua belah pihak telah 
meningkat dari US$ 54,8 miliar pada 
2002 menjadi US$ 641,5 miliar pada 
2019, meningkat hampir 11 kali dalam 
17 tahun. Maka ketika AS mengatakan 

bahwa China menghambat 
perkembangan negara-negara ASEAN, 
itu tidak lain adalah tuduhan tidak 
berdasar dan omong kosong, di sisi lain, 
AS membawa bencana dan kemiskinan 
kemanapun mereka pergi, ini bisa kita 
lihat di Afghanistan, Irak dan Vietnam. 
Kini AS kembali lagi meributkan masalah 
LCS, banyak pengamat yang 
berpandangan bahwa ini tidak diragukan 
lagi merupakan upaya AS untuk 
membingungkan audiensi internasional 
dan ingin unjuk kekuatan militer di LCS 
untuk mengganggu ketertiban di kawasan 
LCS dalam upaya untuk mendapatkan 
keuntungan dari LCS. Pada 13 Juli lalu, 
Menlu AS Pompeo mengeluarkan 
pernyataan tentang apa yang disebut 
posisi AS. tentang hak maritim di LCS, 
dengan berdebat tentang kedaulatan 
China di LCS, dan menyatakan menolak 
"kerajaan laut" China. Selanjutnya, gugus 
tempur "kapal induk ganda" AS mulai di 
parkir di LCS. Selain itu, pesawat 
pengintai AS telah berulang kali 
mendekati dan melakukan pengintaian di 
pantai China, yang telah membuat situasi 
di LCS tidak damai dan menjadi lebih 
tegang baru-baru ini. AS secara intensif 
melakukan pengintaian di Tiongkok, 
kekuatan yang dipamerkan, membuat 
ketegangan yang berlebihan, dan 
menghasut konfrontasi. Ini sudah menjadi 

kebiasaan 'rutin' AS di LCS. Dalam 
periode yang luar biasa sekarang ini 
ketika tatanan politik dan ekonomi 
global menghadapi pandemi Covid-19, 
AS sengaja telah melakukan banyak 
cara  untuk menekan China, selain 
perang dagang, perang media, dan 
perang teknologi, dan yang terkini 
penutupan konsulat Tiongkok di 
Houston AS secara unilateral, yang 
menyebabkan tindakan balasan dari 
Tiongkok dengan penutupan konsulat 
AS di kota Chengdu, Tiongkok. Asal 
tahu saja AS di Indonesia ini sama 
persis ulah para radikal atau kampret. 
Mereka ini selalu saja cari masalah. 
Serangkaian tindakan AS ini hanya 
untuk menciptakan ketegangan yang 
oleh para pengamat dan analis AS 
maupun dunia luar sebagai manuver 
Trump dan pengikutnya dalam 
kampanye untuk pemilihan presiden 
akhir tahun ini. Oleh karena itu, 
kebijakan AS di LCS telah mengalami 
pergeseran dari "netralitas" ke 
"intervensi." Selama pemerintahan 
Bush, telah terjadi insiden tabrakan 
pesawat China dan AS di LCS. Pada 
saat itu, AS menggunakan alasan 
kontra-terorisme untuk memperluas 
kehadiran militernya di Asia Tenggara 
dan LCS. Ketika pemerintahan Obama 
dengan kebijakan "kembali" ke Asia 
Tenggara pada tahun 2009, hal itu 
ditandai dengan pidato Menteri Luar 
Negeri As saat itu Hillary Clinton dan 
Menteri Pertahanan Gates tentang 
masalah LCS. Kebijakan AS di LCS 
telah berubah lebih jahat dan kasar lagi 
dari "intervensi" menjadi "intervensi 
mendalam." Pada periode terakhir 
pemerintahan Obama, AS tidak hanya 
mempertahankan kehadiran militernya 
secara skala besar di LCS, tetapi juga 
berdiri di garis depan dengan 
"kebebasan operasi navigasi/ 
FONOPS" dan serangkaian aksi militer 
tentatif. Jadi Amerika ini sok jagoan dan 
suka merusak negara lain. AS 
menggunakan langkah-langkah 
militerisasi yang berlebihan untuk 
menantang klaim China di LCS. 
Meskipun AS sering melakukan 
intervensi dalam urusan LCS selama 

bertahun-tahun, alasan utamanya adalah 
untuk memastikan hak lintas di LCS. 
Mengenai perselisihan teritorial perairan 
dan teritorial antara negara-negara di 
kawasan ini, AS selalu menyatakan 
"netral atau tidak memihak" setidaknya 
secara lisan. Tapi tahu sendiri kan AS 
hanya manis di mulutnya saja. Menlu AS 
Pompeo mengeluarkan pernyataan saat 
ini, mengutip keputusan Pengadilan 
Arbitrase Internasional 2016 untuk 
menyatakan sebagian besar klaim 
kedaulatan LCS sebagai "ilegal" dan 
menyangkal bahwa "Zengmu Ansha 
(James Shoal)" adalah wilayah paling 
selatan Tiongkok. (Zengmu Ansha/James 
Shoal, juga disebut Beting Serupa di 
Malaysia adalah beting bawah air di LCS, 
dengan kedalaman 22 meter di bawah 
permukaan laut, terletak sekitar 45 mil 
laut di lepas pantai Kalimantan, 
Malaysia.)Pernyataan ini jelas 
menunjukan AS ingin mencari masalah 
dalam hal ini. AS mencampuri urusan 
negara lain. Pengamat luar memandang 
deklarasi AS ini akan dihadapi China 
tanpa rasa takut dan AS akan tetap 
mengirimkan kapal induknya ke LCS. 
Kebijakan ini menandakan bahwa AS 
akan mengambil lebih banyak tindakan 
militer untuk menantang klaim China 
dengan cara AS sendiri, meskipun AS 
tidak diberikan hak untuk masuk ke LCS 
berdasarkan hukum 
internasional.Kepulauan di LCS terdiri 
dari lebih dari 250 pulau, atol, teluk, 
beting, terumbu, dan bilah pasir. Pulau-
pulau sebagian besar rendah dan kecil, 
dan memiliki sedikit penduduk. Pulau-
pulau dan laut sekitarnya dijadikan klaim 
teritorial yang tumpang tindih oleh 
negara-negara yang berbatasan dengan 
LCS. Pulau-pulau, beting, dan terumbu 
karang dikelompokkan menjadi tiga 
kepulauan, ditambah Kepulauan 
Zhongsha (Macclesfield Bank dan 
Scarborough Shoal). Kepulauan LCS 
sebagaimana didefinisikan pada 
umumnya terdiri dari pulau-pulau 
samudra laut, dan tidak termasuk pulau-
pulau landas kontinen laut seperti Hainan 
dan Natuna. Secara kolektif, mereka 
memiliki total luas permukaan tanah 
kurang dari 15 km2 saat air surut. 
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- Kepulauan Dongsha/Pratas, yang 
diperdebatkan antara RRC dan Taiwan, 
dikuasai oleh Taiwan.
- Kepulauan Spratly, yang 
diperdebatkan antara RRC, Taiwan, dan 
Vietnam, dengan Malaysia, Filipina dan, 
pada tingkat lebih rendah dengan 
Brunei, mengklaim berbagai bagian 
nusantara.
- James Shoal (Zengmu Ansha)

- Scarborough Shoal (dengan hanya 
batu di atas permukaan laut), 
disengketakan antara RRC, Taiwan, dan 
Filipina.
- Truro Shoal (Sianfa Ansha atau 
Shianfa Ansha; N16o20' ; E 116o 44')

- Karang Zhongzhou

- Kepulauan Paracel, yang 
diperdebatkan antara Republik Rakyat 
Tiongkok (RRT), Taiwan (Republik 
Tiongkok) dan Vietnam. Dikuasai oleh 
RRT setelah Pertempuran Kepulauan 
Paracel (1974). 

- Macclesfield Bank (tanpa tanah di atas 
permukaan laut), disengketakan antara 
RRC, Taiwan, dan Filipina.

- Kepulauan Zhongsha

Kelompok pulau itu meliputi:

- Pulau Taiping

- Walker Shoal

China mengklaim bahwa LCS telah 
menjadi wilayah China sejak zaman 
kuno. Selama Dinasti Han Timur (tahun 
23-220 M), para penguasa China 
menyebut Laut China Selatan sebagai  
Laut Zhang Hai. Sehingga meskipun 
jauh dari daratan China dan dekat 
dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, dan 
negara-negara lain, kepulauan ini diakui 
memang wilayah China, dan garis 
sembilan dasbor telah ditarik dekat 
pintu wilayah negara lain. Alasannya 
bagi China sangat sederhana: Sebelum 
berakhirnya P.D. II, Vietnam, Filipina, 
dan Malaysia semua adalah koloni 
negara-negara Barat. Mereka ini bukan 
negara kedaulatan sendiri, tapi China 
berbeda, mereka adalah negara yang 
diakui dunia sebagai satu negara 
kedaulatan. Pada awal Dinasti Qing, 
Laksamana Guangdong mengirim kapal 
perang ke Kepulauan Paracel pada 
tahun 1909 dan menancapkan bendera 
Naga Kuning dan menembakkan 

Ketika Republik China didirikan pada 
tahun 1912, telah terbit juga di tahun yang 
sama "Perbatasan Pantai Republik China 
dan Peta Zonasi Area (Republic of China 
Border Coast and Area Zoning Map)".
Dilihat dari latar belakang sejarah, 
kekuatan utama di dunia pada umumnya 
telah mengakui kedaulatan China atas 
LCS. Ratusan pulau dan karang, besar 
dan kecil yang tersebar di seluruh 
kepulauan Dongsha, Xisha, Zhongsha dan 
Nansha telah diklaim milik China. 
Kepulauan dan nama nama pulau ini telah 
dinamai demikian dari generasi ke 
generasi dalam proses panjang dalam 
sejarah. Menurut catatan sejarah kuno, 
orang China pertama yang menemukan 
kepulauan ini sekitar tahun 200 SM dan 
dinamai kepulauan Nansha yang berarti 
kepulauan diujung selatan. Kep Nansha 
terdiri dari empat pulau besar, sebagian 
besar terdiri dari terumbu karang tersebar 
luas. Terumbu utama terdiri dari : Terumbu 
Yongshu, Mischief Reef, Subi Reef, Pulau 
Taiping, P. Zhongye, P. Nanwei , Xijiao, 
Dongjiao, Danwan Jiao, Wan'an Tan, yang 
paling selatan Lidi Ansha. Pada zaman 
Dinasti Han (157 SM-87 SM) orang China 
sudah mulai banyak menggunakan LCS, 
dan pada Dinasti Song kelautan 
dikembangkan dengan skala besar dan 
memasukan Kep Nansha ke dalam 
wilayah China kuno. Pada Dinasti Qing 
dan Ming kepulauan ini telah 
dimanfaatkan sebagai tempat dagang dan 
industri nelayan China kuno, bahkan 
didirikan kantor negara. Pada Perang 
Dunia II P. Taiping, P. Zhongye, dan 
Parung Pasir Dun Qian menjadi pusat 
patroli militer China secara luas, terdiri 
dari 9 garis putus yang diakui 
internasional. Dalam Dinasti Han (Han 
Barat & Timur tahun 206 SM-220M), 
orang-orang China telah menemukan 
kepulauan di Laut China Selatan selama 
pelayaran/navigasi dalam melakukan 
pekerjaan mereka, dan memberi nama 
seperti apa yang disebutkan sekarang 
oleh orang China : Laut China Selatan 
(zhang hai atau laut pasang) dan pulau-
pulaunya dengan "Qitou". Selama Dinasti 

senjata (salvo) di Pulau Yongxing. Serta 
melakukan pengukuran di Kepulauan 
Xisha, Dongsha, dan Nansha.

Sui (tahun Masehi 581 - 618) dan Tang 
(tahun 618-907), diberi nama Jiaoshi 
Shan (Gunung Cadas), Xiangshi (Cadas 
Gajah) and Qizhou Sea (Negeri Tujuh 
Lautan). Selama Dinasti Song (tahun 
960-1279), orang China baru mulai 
menggunakan nama-nama tempat yang 
tepat seperti Shitang dan Changsha 
untuk merujuk kepada pulau-pulau di 
Laut China Selatan dan perairan 
sekitarnya, yang menjadi wilayah 
tradisional untuk operasi kegiatan 
pekerjaan (nelayan dan pedagang) 
orang China. Sehingga wilayah ini 
menjadi daerah penting untuk pertahan 
maritim dan patroli. Teks-teks klasik dari 
Dinasti Yuan (tahun 1271 - 1368), Ming 
(tahun 1368-1644), dan Qing(tahun 
1644 - 1911)) terus berlanjut 
menggunakan nama-nama Shitang dan 
Changsha. Pada dinasti Ming juga 
selalu menggunakan dua nama untuk 
tempat ini, dan dalam Rekaman/Catatan 
dari Pertahanan Laut China Selatan 
mencatat bahwa selama Dinasti Ming, 
Penjaga Maritim Hainan telah memiliki 
10,000 tentara dan 50 kapal-kapal besar 
yang berpatroli di Kepulauan Xisha, 
Zhongsha, and Nansha. Dari dinasti 
Qing hingga Republik China, telah 
dimasukkan dalam wilayah 
pemerintahan mereka, dan mereka 
berdaulat di wilayah ini. Banyak Peta-
peta yang berlabel pulau-pulau di Laut 
China Selatan sebagai bagian dari 
Wilayah China. Sedang Penamaan 
Kepulauan Spratly,  baru terjadi ketika 
pada tahun 1791, Kapten Spratly 
pernah singgah di kepulauan ini, dan 
sejak itu di peta maritim dinamai dengan 
nama dia Spratly. Pada 1798, Inggris 
mendirikan menara dari besi di pulau 
Aba yang masih bisa dilihat hingga 
sekarang. Pada 1804, HMS 
Macclesfield Inggris pernah bersandar 
di salah satu pulau atol dan hingga kini 
dinamai Macclesfield (shoals bank). 
Pada tahun 1883 Jerman pernah coba 
mengklaim beberapa pulau di Spratly, 
tetapi pemerintah China mengancam 
untuk perang untuk merebut kembali, 
setelah melakukan beberapa kali 
perundingan Jerman mengembalikan 
Kepulauan Spratly dan Paracel, tetapi 

berhasil menguasai Qingdao di 
Shandong. Pada tahun 1885, seluruh 
Kepulauan Nansha dan Xisha atau 
Spratly dan Paracel diakui sebagai 
daerah teritorial China.  Pada tahun 
1887, Prancis mendirikan menara di 
karang atol Amboyna. Pada tahun 1909, 
pemerintah Qing mengirim Laksamana 
AL Li Zun dari Guangdong untuk 
memimpin armada mengunjungi Ke 
Pulau Xisha dan juga melakukan survei 
dan kunjungan ke Dongsha dan 
Kepulauan Nansha. Pada 1935, 
pemerintah Republik China memverifikasi 
nama nama pulau di Laut China Selatan 
dan menerbitkan "Peta Pulau Laut China 
Selatan", yang dengan jelas 
menggambarkan Kepulauan Dongsha, 
Xisha, Zhongsha dan kelompok pulau-
pulau ini sebagian dari wilayah China, 
dan mengkonfirmasikan perbatasan 
terselatan Laut China Selatan pada 
lintang 4 derajat utara sisi Karang Atol 
Zeng (Zeng Reef). Menurut prinsip 
hukum internasional, harus ada empat 
syarat yang harus dipenuhi untuk 
mengklaim sebuah pulau, karang, 
wilayah dan perairan sekitarnya yang 
mereka miliki. Keempat kondisi tersebut 
adalah: penemuan awal, awal penamaan, 
pengembangan awal dan terjadinya terus 
menerus pembentukan administrasi. Dari 
negara-negara di sekitar LCS, cuman 
China benar-benar memiliki dan 
memenuhi empat kondisi "awal" ini. 
Waktu Jepang menginvasi China, Jepang 
juga menduduki banyak pulau di LCS, 
termasuk Kepulauan Dongsha, Xisha, 
dan Nansha. Tetapi pada bulan 
Desember 1943, dalam Deklarasi Kairo 
telah resmi diumumkan bahwa Jepang 
harus mengembalikan semua wilayah 
yang  dicurinya dari China kepada China. 
Pada Juli 1945, dalam Deklarasi 
Postdam menegaskan bahwa Deklarasi 
Kairo harus diimplementasikan. Pada 
bulan September tahun yang sama, 
dalam Instrumen Jepang Menyerah 
(Japanese Instrument of Surrender) yang 
ditandatangani Jepang, dengan jelas 
dinyatakan bahwa Jepang menerima 
Deklarasi Postdam, dan pasca P.D. II,  
China menerima kembali kepulauan di 
Laut China Selatan yang telah diduduki 
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- Kepulauan Dongsha/Pratas, yang 
diperdebatkan antara RRC dan Taiwan, 
dikuasai oleh Taiwan.
- Kepulauan Spratly, yang 
diperdebatkan antara RRC, Taiwan, dan 
Vietnam, dengan Malaysia, Filipina dan, 
pada tingkat lebih rendah dengan 
Brunei, mengklaim berbagai bagian 
nusantara.
- James Shoal (Zengmu Ansha)

- Scarborough Shoal (dengan hanya 
batu di atas permukaan laut), 
disengketakan antara RRC, Taiwan, dan 
Filipina.
- Truro Shoal (Sianfa Ansha atau 
Shianfa Ansha; N16o20' ; E 116o 44')

- Karang Zhongzhou

- Kepulauan Paracel, yang 
diperdebatkan antara Republik Rakyat 
Tiongkok (RRT), Taiwan (Republik 
Tiongkok) dan Vietnam. Dikuasai oleh 
RRT setelah Pertempuran Kepulauan 
Paracel (1974). 

- Macclesfield Bank (tanpa tanah di atas 
permukaan laut), disengketakan antara 
RRC, Taiwan, dan Filipina.

- Kepulauan Zhongsha

Kelompok pulau itu meliputi:

- Pulau Taiping

- Walker Shoal

China mengklaim bahwa LCS telah 
menjadi wilayah China sejak zaman 
kuno. Selama Dinasti Han Timur (tahun 
23-220 M), para penguasa China 
menyebut Laut China Selatan sebagai  
Laut Zhang Hai. Sehingga meskipun 
jauh dari daratan China dan dekat 
dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, dan 
negara-negara lain, kepulauan ini diakui 
memang wilayah China, dan garis 
sembilan dasbor telah ditarik dekat 
pintu wilayah negara lain. Alasannya 
bagi China sangat sederhana: Sebelum 
berakhirnya P.D. II, Vietnam, Filipina, 
dan Malaysia semua adalah koloni 
negara-negara Barat. Mereka ini bukan 
negara kedaulatan sendiri, tapi China 
berbeda, mereka adalah negara yang 
diakui dunia sebagai satu negara 
kedaulatan. Pada awal Dinasti Qing, 
Laksamana Guangdong mengirim kapal 
perang ke Kepulauan Paracel pada 
tahun 1909 dan menancapkan bendera 
Naga Kuning dan menembakkan 

Ketika Republik China didirikan pada 
tahun 1912, telah terbit juga di tahun yang 
sama "Perbatasan Pantai Republik China 
dan Peta Zonasi Area (Republic of China 
Border Coast and Area Zoning Map)".
Dilihat dari latar belakang sejarah, 
kekuatan utama di dunia pada umumnya 
telah mengakui kedaulatan China atas 
LCS. Ratusan pulau dan karang, besar 
dan kecil yang tersebar di seluruh 
kepulauan Dongsha, Xisha, Zhongsha dan 
Nansha telah diklaim milik China. 
Kepulauan dan nama nama pulau ini telah 
dinamai demikian dari generasi ke 
generasi dalam proses panjang dalam 
sejarah. Menurut catatan sejarah kuno, 
orang China pertama yang menemukan 
kepulauan ini sekitar tahun 200 SM dan 
dinamai kepulauan Nansha yang berarti 
kepulauan diujung selatan. Kep Nansha 
terdiri dari empat pulau besar, sebagian 
besar terdiri dari terumbu karang tersebar 
luas. Terumbu utama terdiri dari : Terumbu 
Yongshu, Mischief Reef, Subi Reef, Pulau 
Taiping, P. Zhongye, P. Nanwei , Xijiao, 
Dongjiao, Danwan Jiao, Wan'an Tan, yang 
paling selatan Lidi Ansha. Pada zaman 
Dinasti Han (157 SM-87 SM) orang China 
sudah mulai banyak menggunakan LCS, 
dan pada Dinasti Song kelautan 
dikembangkan dengan skala besar dan 
memasukan Kep Nansha ke dalam 
wilayah China kuno. Pada Dinasti Qing 
dan Ming kepulauan ini telah 
dimanfaatkan sebagai tempat dagang dan 
industri nelayan China kuno, bahkan 
didirikan kantor negara. Pada Perang 
Dunia II P. Taiping, P. Zhongye, dan 
Parung Pasir Dun Qian menjadi pusat 
patroli militer China secara luas, terdiri 
dari 9 garis putus yang diakui 
internasional. Dalam Dinasti Han (Han 
Barat & Timur tahun 206 SM-220M), 
orang-orang China telah menemukan 
kepulauan di Laut China Selatan selama 
pelayaran/navigasi dalam melakukan 
pekerjaan mereka, dan memberi nama 
seperti apa yang disebutkan sekarang 
oleh orang China : Laut China Selatan 
(zhang hai atau laut pasang) dan pulau-
pulaunya dengan "Qitou". Selama Dinasti 

senjata (salvo) di Pulau Yongxing. Serta 
melakukan pengukuran di Kepulauan 
Xisha, Dongsha, dan Nansha.

Sui (tahun Masehi 581 - 618) dan Tang 
(tahun 618-907), diberi nama Jiaoshi 
Shan (Gunung Cadas), Xiangshi (Cadas 
Gajah) and Qizhou Sea (Negeri Tujuh 
Lautan). Selama Dinasti Song (tahun 
960-1279), orang China baru mulai 
menggunakan nama-nama tempat yang 
tepat seperti Shitang dan Changsha 
untuk merujuk kepada pulau-pulau di 
Laut China Selatan dan perairan 
sekitarnya, yang menjadi wilayah 
tradisional untuk operasi kegiatan 
pekerjaan (nelayan dan pedagang) 
orang China. Sehingga wilayah ini 
menjadi daerah penting untuk pertahan 
maritim dan patroli. Teks-teks klasik dari 
Dinasti Yuan (tahun 1271 - 1368), Ming 
(tahun 1368-1644), dan Qing(tahun 
1644 - 1911)) terus berlanjut 
menggunakan nama-nama Shitang dan 
Changsha. Pada dinasti Ming juga 
selalu menggunakan dua nama untuk 
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Jepang. Tindakan pemulihan ini 
merupakan hasil dari kemenangan 
China dalam perang terhadap agresi 
Jepang, serta akibat dari kemenangan 
dunia dalam perang melawan Jepang. 
Jadi ada "Deklarasi Kairo" dan 
"Deklarasi Postdam" yang merupakan 
salah satu bukti hukum dan bukti 
sejarah untuk menyatakan LCS milik 
China. Pada waktu itu, AL China dan AL 
AS bersatu untuk membantu China 
memulihkan pulau dan terumbu karang 
di Laut China Selatan. Kenyataan ini 
membuktikan bahwa kepemilikan China 
atas pulau dan karang di Laut China 
Selatan sudah terbukti. Setelah tahun 
1970 an, Filipina dan Vietnam 
mengklaim teritorial pulau dan karang di 
laut China Selatan, dan keduanya 
menggunakan kekuatan untuk secara 
sepihak menduduki beberapa pulau dan 
terumbu karang di kepulauan Nansha. 
Pasca RRC baru berdiri (tahun 1949), 
berhubung saat itu hanya AD yang kuat, 
sedang AL dan AU masih lemah, 
sehingga tidak ada kemampuan 
mengontrol penuh atas pulau-pulau di 
LCS yang terpencil. Jarak yang jauh 

menjadi masalah besar. Sehingga ketika 
itu pulau-pulau dan wilayah di LCS 
diduduki dan disengketakan oleh negara 
sekitar LCS. Karena China pada waktu itu 
belum bisa menangani secara serius. 
Pada tahun 1987, atas permintaan 
UNESCO, pemerintah China memutuskan 
untuk mendirikan sebuah observatorium 
laut di Terumbu Karang Yongshu di 
Kepulauan Nansha. Sejak itu, Terumbu 
Karang Yongshu identik dengan 
kedaulatan Tiongkok di LCS. Pada 14  
Januari 1988, AL China tiba di Terumbu 
Karang Yongshu dan memulai persiapan 
untuk pembangunan observatorium laut. 
Beberapa perwira dan prajurit dikirim 
untuk turun ke Terumbu Karang Yongshu 
dengan perahu kecil dan menancapkan 
bendera China. Ketika itu Yongshu hanya 
sepetak terumbu karang yang tidak begitu 
besar, sehingga hanya bisa memberikan 
pijakan bagi beberapa orang saja. 
Kepulauan Nansha adalah titik paling 
selatan dari wilayah Tiongkok di LCS yang 
diklaim China. Tapi mengapa China meski 
telah bersumpah Kepulauan Nasha 
merupakan kedaulatannya, tapi tidak 
menduduki pulau dan terumbu karang 

Vietnam juga mulai coba coba untuk 
menguasai salah satu terumbu di LCS. 
Dan pada 15 Januari hingga 19 Februari 
1988, AL Vietnam mengirim kapal 
perang untuk merebutkan pulau dan 
terumbu karang di sekitar Yongshu. 
China dan Vietnam sudah saling 
berhadapan di pulau dan terumbu 
karang ini. Mengenai konflik antara 
China dan Vietnam ini, China 
menyatakan tidak akan pernah 
menembak lebih dulu dan China lebih 

begitu lama? Masalahnya karena pulau 
Nasha dan terumbu ini terlalu kecil, 
bahkan Terumbu Karang Yongshu ini 
hanya muncul di permukaan air sekitar 
satu meteran saja, namun mempunyai 
nilai strategis penting. Karena beberapa 
terumbu yang ada dalam laut bisa 
menyebabkan kapal besar kandas jika 
berlayar di atasnya. Tidak ada 
tumbuhan dan air tawar yang bisa 
menunjang kehidupan manusia disana. 
Jika di tempatkan pasukan di sana, 
maka semua konsumsi dan fasilitas 
hidup sehari-hari harus dipasok dari 
daratan, itu akan menjadi mahal sekali, 
satu-satunya nilai pulau dan terumbu 
karang itu adalah pernyataan 
kedaulatan atas perairan teritorial 
China.

suka "Dialog untuk berdamai." Pada 
waktu itu AL China telah menempati 10 
pulau dan terumbu karang ini. Pada 12 
Maret 1988, Angkatan Laut Vietnam 
mengirim tiga kapal perang dan 117 
personel bersenjata untuk 
mempersiapkan pendudukan pulau dan 
terumbu di LCS. Tindakan pihak Vietnam 
terdeteksi oleh China. Pada pagi hari 
berikutnya tanggal 13, kapal fregat China 
Nanchong pergi ke sekitar Terumbu 
Karang Chigua. Pada malam hari, tiga 
kapal AL Vietnam tiba di perairan dekat 
Terumbu Karang Chigua, mengabaikan 
seruan AL China untuk segera pergi. 
Kapal perang masing-masing 
menjatuhkan jangkar di dekat terumbu 
karang: kapal Gui Hua Jiao, kapal Chigua 
Jiao dan kapal Qing Jiao. Selanjutnya, 
disusul kapal Yingtan dan kapal Xiangtan 
dari pasukan China tiba di dekat Terumbu 
Karang Chigua untuk penguatan. Pada 
pukul 6 pagi tanggal 14 Maret, 43 tentara 
AL Vietnam membawa kapal kecil ke 
Terumbu Karang Chigua pada saat air 
surut. AL China segera mengirim 58 
tentara ke Terumbu Karang Chigua. 
Sekitar pukul 7.30, pasukan Vietnam 
mendarat di Terumbu Karang Chigua, di 
sebelah timur terumbu terdapat 43 tentara 
Vietnam dan bendera Bintang Emas, dan 
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di utara terumbu terdapat 58 tentara 
China dan bendera merah bintang lima. 
Tentara China berteriak kepada tentara 
Vietnam untuk segera mundur dari 
wilayah China. Pada jam 7:50, Li Qun, 
komisaris politik kapal Nanchong 
China, memimpin tujuh tentara dengan 
perahu kecil untuk mengusir kapal 
Vietnam dan memotong tali-tali kapal 
tentara Vietnam agar segera pergi. 
Pada jam 8:10, tentara Vietnam mulai 
melakukan tindakan menghina tentara 
China. Pada pukul 8:20, pos komando 
maritim China mengeluarkan perintah: 
"Mereka harus dipaksa keluar dari 
karang." Setelah itu, tentara China dan 
Vietnam memulai konflik fisik. Du Xiang 
Hou, pemimpin pasukan anti kapal 
selam kapal Yingtan China, mencabut 
bendera Vietnam di karang, dan prajurit 
anti-kapal selam Zhang Qing segera 
membawanya pergi. Ketika itu seorang 
tentara Vietnam membidikkan pistolnya 
siap menembak Zhang Qing, seketika 
itu Yang Zhiliang, komandan sub-gun 
kapal Nanchong China, mengulurkan 
tangan kirinya dan meraih gagang laras 

pistol tentara Vietnam ke atas dan suara 
pistol menyalak, peluru menembus 
mengenai lengan kiri Yang Zhiliang, saat 
itu pukul 8:47 waktu setempat. 
Selanjutnya, para prajurit dari kedua 
belah pihak mulai saling menembak, 
dan senapan mesin di kapal Vietnam 
604 segera menembaki ke arah karang. 
Pada pukul 8:48, kapal Nanchong dari 
AL China membalas, dan tembakan 
pertama meledakkan senapan mesin 
anti-pesawat kapal Vietnam. Setelah 9 
menit tembak menembak, kapal Vietnam 
tenggelam. Selanjutnya, pertempuran 
laut skala penuh terjadi antara kapal-
kapal China dan Vietnam. Pada akhir 
perang, dua dari tiga kapal yang dikirim 
oleh Angkatan Laut Vietnam tenggelam, 
satu rusak parah, lebih dari 300 tentara 
Vietnam tewas dan 40 orang ditangkap. 
Dari pihak China hanya Yang Zhiliang 
yang terlukan lengan kirinya. Dan 
seketika itu juga China langsung 
merebut kembali 6 pulau dan terumbu 
karang sekaligus. Dan selanjutnya 
China benar-benar membuat reklamasi 
di Terumbu Karang Yongshu.

Pasukan penjaga AL China yang 
pertama tinggal di rumah-rumah darurat 
beratap jerami di terumbu karang 
yongshu sangat menderita. Para prajurit 
China hampir tidak memiliki pijakan di 
Terumbu Karang Yongshu, hanya gubuk 
untuk istirahat. Di antara semua pejuang 
perbatasan di China, kelompok tentara 
pertama yang ditempatkan di Terumbu 
Karang Yongshu pada tahun 1988 dapat 
dianggap sebagai salah satu yang 
paling sulit.
Dalam keadaan yang sangat sulit ini, 
para prajurit selama setengah tahun 
berhasil menyelesaikan Observatorium 
Kelautan Yongshu pada tanggal 2 
Agustus 1988. Berupa bangunan dua 
lantai dengan luas lebih dari 1.000 
meter persegi, namun hampir tidak 
diperlengkapi dengan perlengkapan 
untuk hidup, dan lingkungan yang 
buruk. Pada 1988 Terumbu Karang 
Yongshu menjadi dasar China untuk 
menyatakan kedaulatan atas LCS. Pada 
tahun 2009 Filipina juga secara sepihak 

menyatakan Pulau Huangyan sebagai 
wilayahnya. Filipina secara sepihak 
mendeklarasikan Pulau Huangyan 
sebagai wilayah Filipina dalam bentuk 
hukum domestik. Tentu saja, China tidak 
mengakui deklarasi tersebut. Pada 10 
April 2012, 12 kapal penangkap ikan 
China beroperasi di dekat pulau 
Huangyan. Tiba-tiba, dicegat kapal 
perang Filipina dan menangkap para 
nelayan. Foto-foto nelayan China yang 
ditelanjangi oleh tentara Filipina dan 
terkena sinar matahari di dek langsung 
meledakkan media China dan 
menyebabkan kecaman nasional. 
Pemerintah China segera mengambil 
tindakan balasan dan melakukan 
intervensi diplomasi, di satu sisi, 
mengirim kapal pengawal pantai ke 
lokasi Pulau Huangyan, untuk mencegah 
tindakan provokatif baru oleh Filipina, 
kapal-kapal China tetap berada di Pulau 
Huangyan dan mulai menempatkan 
prajuritnya disana. China selalu 
mengatakan bahwa semua masalah bisa 
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diselesaikan bersama. Maka ada kata 
kata atau semboyan dari China : 
menyelesaikan sengketa baik baik dan 
melakukan pengembangan bersama. 
Sebagai niat baik China sesama asia 
untuk jangka panjang. Mulai dari 
insiden di Pulau Huangyan pada tahun 
2012, China pun mulai menerapkan 
penjagaan besar-besaran terhadap 
kontrol di LCS, untuk mencegah 
pengakuan sepihak dari negara-negara 
sekitar LCS. Terumbu Karang Yonshu 
yang sebelumnya hanya sekedar hanya 
bisa untuk pijakan beberapa orang 
saja, kini telah didirikan Observatorium 
Laut. Tidak hanya bisa menampung 
beberapa orang saja, tapi dapat juga 
menempatkan pasukan dan 
merapatkan kapal perang disana. Sejak 

Dalam sebulan Kapal Tianjing berhasil 
mereklamasi 5 terumbu karang di LCS, 
mereka telah berhasil mereklamasi pulau 
Yongshu seluas 2,8 km persegi. Terumbu 

2014, reklamasi Terumbu Karang 
Yongshun dikerjakan. China berniat untuk 
mengubah Terumbu Karang Yongshu 
menjadi Pulau Yongshu. Kapal Tianjing 
(Paus Langit) adalah kapal keruk hisap 
terbesar di Asia dan terbesar ketiga di 
dunia. Kapal ini berkemampuan reklamasi 
tanah untuk menyedot batu dan tanah 
bersama dan secara langsung melakukan 
reklamasi hidrolik jarak jauh, dengan 
jarak maksimum 6 kilometer. China juga 
membuat Kapal Tiankun yang baru 
dirancang dan diproduksi di China yang 
mampu menyemprotkan jarak pengisian 
reklamasi sejauh 15 kilometer.

Pulau Meiji dibuat seperti jantung di 

Karang yang sebelumnya cuman 
setapak sekarang menjadi pulau yang 
sangat besar. Kalau dihitung 2,8 km 
persegi itu hampir setara dengan area 
dek 110 kapal induk bertenaga nuklir 
kelas Nimitz, sedang pulau buatan ini 
bak sebuah kapal induk yang tidak akan 
tenggelam dan merupakan kapal induk 
permanen yang tidak dapat tenggelam 
di LCS. Pada pertengahan 2019, 
fasilitas militer di Pulau Yongshu selesai 
dan diserahterimakan kepada AL 
Tiongkok. Fasilitas ini mencakup 
landasan pacu sepanjang 3.000 meter 
yang dapat memarkir pesawat Boeing 
767 dengan bobot lepas landas 
terbesar di dunia. Sebelumnya air tawar 
di pulau Yongshu ini diperoleh dari 
menadah air hujan, tapi akhir akhir ini 
dikabarkan di pulau tersebut juga 
ditemukan sumber air tawar bawah 
tanah pada tahun 2016, yang layak 
untuk diminum. Vietnam yang sudah 
kalah dari China, merasa sakit hati. 
Akhirnya Vietnam juga memulai proyek 
reklamasi lahan skala besar. Cuma 
Vietnam tidak memiliki kapal reklamasi, 
jadi dilakukan dengan mereklamasi 
secara manual, pekerja Vietnam bekerja 
siang malam untuk membangun pulau 
secara manual. Pulau reklamasi ini 
masih berdekatan dengan daratan, tapi 
sungguh malang bagi Vietnam, alam 
tidak memihak padanya. Pulau 
rekalamsi yang telah terbangun 0,24 km 
persegi, pada tahun 2015 diterpa angin 
topan dan tenggelam. Pulau Yongshu 
yang seluas 2,8 kilometer persegi di 
China hanyalah langkah pertama. 
Rencana China adalah membangun 
pulau ini selangkah demi selangkah 
untuk dijadikan ukuran 108 kilometer 
persegi. Area ini membuat Vietnam 
putus asa. Dengan adanya kapal 
Tianjing (Paus Langit) tidak sulit bagi 
China untuk meneruskan ambisinya 
membangun pulau Youngshu. Selain 
Pulau Yongshu, China juga akan 
mereklamasi 6 pulau lainnya, yaitu 
Pulau Meiji, Pulau Zhubi, Pulau 
Huayang, dan Pulau Nanxun. Bandara 
yang dibangun di Pulau Dongmen dan 
Pulau Chigua.

LCS Karena pulau ini dirancang sesuai 
dengan bentuk jantung hati, dan pulau 
dibuat menjadi lebar, dan bisa dibangun 
bandara di atasnya. Menurut hukum 
internasional, 12 mil laut di sekitar pulau 
itu termasuk zona ekonomi eksklusif 200 
mil laut di perairan teritorial. Jadi kalau 
melihat betapa kuatnya China di LCS, 
sangat tidak mungkin AS bisa masuk ke 
LCS. Begitu kapal perang AS memasuki 
jarak 12 mil laut dari pulau-pulau dan 
terumbu China, China berhak untuk 
mengusirnya keluar. Karena terumbu 
yang dibangun itu sudah seperti pulau 
kapal induk tidak mungkin tenggelam. 
Maka ketika AS mengirim kapal induk 
ganda seperti sekarang ini, secara teori 
militer sebenarnya AS telah memasuki 
sebuah kepulauan China di LCS. Dan itu 
adalah agresi militer.Jadi banyak analis 
yang melihat manuver AS kali ini 
hanyalah ulah Trump Cs dalam 
menghadapi kampanye presiden akhir 
tahun ini. Apakah benar AS berani 
memulai perang di LCS dengan China 
akan menjadi suatu pertanyaan 
besar.Kenyataan apa yang dilakukan 
Trump dengan Iran pada tahun lalu. 
Trump telah memerintah untuk 
menyerang, tetapi pada detik-detik 
terakhir Trump juga menarik kembali 
perintahnya, dan membatalkan 
penyerangannya. Apalagi terhadap China 
yang sama sama super power. Apakah 
benar AS berani melakukan penyerangan 
dahulu. Kalau melihat sejarah AS telah 
mengalami babak belur di Perang Korea 
dan Vietnam. Masih beranikah AS 
memulai perang lagi? Mengingat kondisi 
dalam negeri yang sekarang ini AS sudah 
bangkrut. AS sudah kehilangan pamor di 
negara negara sekutu. Jika AS berani, 
berarti AS seorang diri perang, dan 
hampir dipastikan akan kalah. Karena 
sekutu barat tidak akan berani ambil 
resiko membantu AS. Karena semua tahu 
perang resikonya pasti hancur 
ekonominya. Dan yang mereka hadapi 
sekarang adalah China. Negara yang 
sudah maju di semua bidang. Maju 
ekonomi dan maju militernya. China 
sekarang sudah menjadi negara super 
power. Negara yang ditakuti dan disegani 
di dunia. 
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Menjaga kesehatan rambut 
sesungguhnya lebih dari sekadar 
menggunakan sampo dan kondisioner 
belaka. Perawatan rambut in perlu 
dilakukan secara keseluruhan.Menjaga 
kesehatan rambut ini juga termasuk 
gaya hidup yang tepat. Salah satu 
waktu yang sebenarnya sangat penting 
untuk menjaga kesehatan rambut 
namun kerap dikesampingkan adalah 
pada malam hari.
Pada malam sebelum tidur, sangat 
penting untuk membersihkan rambut 
atau melakukan berbagai hal demi 
menjaga kesehatannya. Dilansir dari 

Memiliki rambut yang indah dan sehat 
merupakan idaman bagi banyak orang. 
Sayangnya banyak dari mereka yang 
meninginkannya tidak benar-benar 
berusaha menjaganya secara 
sungguh-sungguh.

Kebiasaan Yang Dapat Merusak Rambut

The Healthy, berikut sejumlah kesalahan di 
malam hari yang bisa merusak kesehatan 
rambut.

Ketika sedang basah, rambut berada 
dalam kondisi paling lemah. Oleh karena 
itu hindari tidur ketika rambut basah 
karena bisa menyebabkannya menjadi 
rusak dan bercabang.

Mengikat Rambut ketika Tidur
Ikatan rambut terutama yang tak diubah 
mulai sebelumnya hingga saat tidur bisa 
berdampak buruk. Hal ini terutama ketika 
ikatan rambut tersebut sangat kencang. 
Jika kamu tidak suka rambut terurai saat 
tidur, disarankan untuk mengepangnya.

"Gesekan dengan kain pada malam hari 
ketika rambut basah bisa membuat 
kutikula menjadi kasar sehingga rambut 
menjadi kering dan keriting," terang penata 
rambut Ted Gibson.

Tidur dengan Rambut Basah

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu
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Isu pencurian data pengguna TikTok, 
aplikasi berbagi video asal China yang 
sedang digemari di seluruh dunia telah 
menjadi pembahasan di beberapa 
negara. India bahkan telah memblokir 
TikTok dengan alasan 'kedaulatan data'. 
Sementara di Amerika, kedua kubu 
calon presiden juga mengkhawatirkan 
data yang bocor dan China bisa 
mencampuri Pilpres yang akan 
berlangsung November 2020.

Para staf juga diminta untuk "menahan 
diri dari menggunakan dan mengunduh 
TikTok" di telepon pribadi dan kantor 
mereka. Hal itu pertama kali dilaporkan 
oleh Bloomberg pada Senin lalu dan 
dikonfirmasi oleh Business Insider 
seperti dilansir Rabu (29/7).TikTok telah 
mendapat sorotan tajam dari pejabat 
pemerintah AS yang khawatir bahwa 
perusahaan induknya di China, 
ByteDance dapat menyerah pada 
tekanan sensor atau permintaan data 
dari Beijing.Penasihat umum Biden, 
Dana Remus, mengatakan kepada staf 
dalam sebuah email bahwa mereka 

Seperti yang dilakukan tim kampanye 
capres dari Partai Demokrat, Joe Biden 
yang telah meminta kepada para staf 
mereka untuk menghapus TikTok dari 
telepon pribadi dan kantor mereka 
dengan alasan keamanan dan privasi

Saat TikTok Jadi Ancaman Pemilu AS

Risiko Keamanan Nasional

harus "menahan diri untuk tidak 
mengunduh dan menggunakan TikTok 
pada perangkat kerja dan pribadi," 
mengutip kekhawatiran seputar privasi 
dan keamanan data, menurut 
Bloomberg.Seorang pejabat kampanye 
mengatakan kepada Business Insider 
bahwa pedoman tersebut mencerminkan 
rekomendasi serupa dari Komite Nasional 
Demokrat, yang bersama dengan Komite 
Nasional Republik, telah memperingatkan 
staf untuk tidak menggunakan aplikasi itu.
TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan 
internet yang berbasis di Beijing, 
ByteDance, telah menghadapi 
pengawasan yang meningkat di AS dari 
anggota parlemen serta pejabat intelijen 
dan militer yang khawatir akan berpotensi 
dipengaruhi oleh pemerintah Cina.

The Guardian melaporkan tahun lalu 
bahwa dokumen internal perusahaan 
TikTok menginstruksikan moderator untuk 
menyensor konten yang dapat membuat 
marah pejabat Tiongkok, meskipun TikTok 
mengatakan pada saat itu bahwa 
kebijakan itu tidak lagi digunakan.
Setelah laporan itu, para senator AS 
meminta badan-badan intelijen untuk 
menyelidiki koneksi aplikasi ke China dan 
apakah itu menimbulkan risiko keamanan 
nasional.Sejak itu, militer AS dan 

Menyisir rambut sebelum tidur bisa 
memiliki manfaat kesehatan. Pasalnya, 
kulit kepala memproduksi minyak alami 
yang bisa jadi menyebar merata ketika 
rambut disisir. Selain itu, menyisir rambut 
bisa memiliki manfaat menenangkan 
yang bisa membuatmu lebih mudah 
terlelap.

Mengikat rambut terutama dengan karet 
bisa menyebabkan munculnya masalah 
pada rambut. Menggunakan karet 
terutama ketika rambut basah bisa 
menyebabkan masalah pada rambut 
yang diikat. Selain itu, pastikan juga 
jangan menggunakan tali rambut ini di 
pergelangan tangan.
Tidak Menyisir

Mengikat Rambut dengan Karet

Menggunakan Sarung Bantal Katun
Sutra lebih lembut dari katun sehingga 
bisa lebih baik pada rambut ketika kamu 
tidur. Gesekan antara rambut dengan 
sarung bantal merupakan hal yang tidak 
bisa dihindari setiap hari sehingga 
pemilihan bahan yang tepat jadi sangat 
penting.

Walau begitu, jangan mandi juga sebelum 
tidur karena rambut basah juga bisa 
berbahaya. Untuk menghilangkan 
hairspray ini, disarankan untuk 
menggunakan sedikit kondisioner saja.

Masih Menggunakan Hairspray saat 
Tidur

Tidak Melembapkan Rambut
Jika kamu menggunakan sampo di pagi 
hari, malam hari merupakan waktu 
bagimu untuk merawat rambut sebelum 
tidur. Kamu bisa menggunakan 
kondisioner atau minyak kelapa sebelum 
tidur untuk mendapat manfaat luar biasa 
di pagi harinya.

Ketika kamu menggunakan banyak 
hairspray, rambut bisa menjadi kering. 
Jika hal ini tidak dibersihkan pada malam 
hari sebelum tidur, maka bisa muncul 
dampak buruk pada rambut.

Sejumlah kesalahan tersebut kerap 
dilakukan pada malam hari sebelum tidur. 
Karena menjaga kesehatan rambut 
merupakan hal yang penting untuk 
dilakukan, sebaiknya hal ini perlu kamu 
perhatikan dengan sungguh-sungguh.
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Pejabat Trump juga mengklaim bahwa 
praktik pengumpulan data TikTok 
menimbulkan risiko privasi bagi 
pengguna. Sementara perusahaan 
telah menghadapi tuduhan berulang 
kali bahwa mereka gagal melindungi 
informasi anak-anak. Para ahli juga 
mengatakan kepada Business Insider 
bahwa kebijakan privasi TikTok mirip 
perusahaan seperti Facebook dan 
Google juga yang sama-sama 
mengganggu privasi.

beberapa lembaga pemerintah, 
termasuk Departemen Keamanan 
Dalam Negeri, telah melarang pasukan 
dan karyawan mereka menggunakan 
aplikasi 
tersebut, 
dan 
Presiden 
Donald 
Trump telah 
melayangk
an gagasan 
untuk 
melarang 
aplikasi 
tersebut 
beroperasi 
di AS 
sepenuhny
a - 
meskipun ia mengutip tanggapan 
China terhadap pandemi coronavirus 
sebagai alasannya ingin mengekang 
penggunaannya.

Dikhawatirkan Campuri Pemilu AS
Sebelumnya, sekelompok senator AS 
dari Partai Republik menyebut 
pemerintah China mungkin 
menggunakan TikTok sebagai alat 
untuk turut campur dalam pemilu 
AS.Dalam sebuah surat tertanggal 28 
Juli 2020, Marco Rubio, Tom Cotton, 
dan sejumlah senator lain menulis 
mengenai tuduhan upaya pemerintah 
China memanipulasi diskusi politik AS 
dalam aplikasi media sosial tersebut.
"Kami menaruh perhatian besar pada 
kemungkinan Partai Komunis China 
yang menggunakan kendalinya atas 
TikTok untuk mengganggu atau 
memanipulasi percakapan (politik) 
untuk membuat perselisihan di antara 

Surat tersebut ditujukan kepada Kantor 
Direktur Intelijen 
Nasional (ODHI), 
Pelaksana 
Jabatan 
Sekretaris 
Kementerian 
Keamanan 
Dalam Negeri 
(DHS), dan 
Direktur Biro 
Investigasi 
Federal 
(FBI).Dalam 
surat yang sama, 
para senator 
juga 

menyinggung soal tuduhan sensor yang 
dilakukan TikTok pada konten sensitif, 
seperti video yang mengkritik sikap China 
terhadap masyarakat minoritas Uighur.

Juru bicara perusahaan ByteDance, 
menyebut TikTok--yang sekalipun bukan 
wadah tepat untuk pembicaraan politik--
telah "secara proaktif berupaya 
melindungi aplikasi ini", serta mengambil 
pelajaran dari pengalaman selama 
pemilu terakhir."TikTok telah mempunyai 
kebijakan yang ketat untuk melawan 
disinformasi, dan kami tidak menerima 
iklan politik," kata juru bicara tersebut 
seperti dilansir Reuters.Dia 
menambahkan bahwa kebijakan konten 
dan moderasi dipimpin oleh tim yang 
berbasis di California, AS, dan tidak 
"dipengaruhi oleh pemerintah asing mana 
pun."Kelompok senator tersebut, dengan 
nama anggota lainnya yang tercantum 
yakni Ted Cruz, Joni Ernst Thom Tilis, 
Kevin Cramer, dan Rick Scott meminta 
otoritas terkait untuk bersuara soal 
apakah Pemerintah China bisa 
menyebarkan pandangan politik tertentu 
dan melakukan operasi berpengaruh 
melalui TikTok."Jika terdapat bukti yang 
muncul mengenai campur tangan Partai 
Komunis China terhadap pemilu melalui 
TikTok, akankah ByteDance patut dijatuhi 
sanksi?" kata para senator.

Respons TikTok

rakyat Amerika serta untuk mendapat 
hasil politis yang mereka inginkan," 
demikian isi surat itu yang dikutip 
Reuters.

Perjalanan politik Wahyu Purwanto 
yang panjang di Kabupaten 
Gunungkidul, Yogyakarta, harus terhenti 
karena permintaan sang ipar, Presiden 
Joko Widodo, serta Ketua Umum Partai 
Nasdem Surya Paloh. Jokowi memohon 
dengan sangat agar iparnya itu tidak 
direkomendasikan oleh Nasdem. 
"Beliau berdua mengarahkan 
perjalanan politik satu tahun ini 
diarahkan ke bidang sosial, saya 
meyakini beliau berdua memiliki 
pengalaman yang luas tentu memiliki 
wacana yang saya sendiri belum bisa 

Jokowi Kembali Bertemu Surya Paloh

menjangkaunya," kata Wahyu saat 
berpamitan kepada relawan, Minggu 
(26/7/2020). Untuk diketahui, perjalanan 
politik Wahyu Purwanto dimulai saat 
maju menjadi calon wakil bupati 
mendampingi Subardi, seorang 
pengusaha, pada Pilkada 2015. Saat itu, 
dirinya kalah dengan pasangan 
Badingah-Immawan Wahyudi. Saat itu, 
dirinya masih menjadi Rektor Universitas 
Gunungkidul. Saat itu, Wahyu diusung 
Gerindra, PKS, Demokrat, dan PKB.  
Tahun 2020, dirinya berniat maju bupati 
mendaftar ke Partai Nasdem bersama 
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sembilan orang lainnya. Untuk 
memuluskan jalannya dalam dunia 
politik, Wahyu masuk sebagai Dewan 
Pakar DPW Nasdem DIY. Bahkan 
sudah memiliki relawan yang diberi 
nama "Ponco Manggolo" yang 
diklaimnya sampai tingkat padukuhan. 
"Kita sudah berjalan hampir satu tahun 
bersama menjelajah Kabupaten 
Gunungkidul, tidak terasa 144 desa 
sudah dijelajahi bersama," ucap 
Wahyu. Perjalanan memperkenalkan 
diri untuk maju dalam pilkada bersama 
ratusan relawan terus dilakukan 
selama setahun terakhir. Namun 
demikian, menurut Wahyu, dirinya tidak 
bisa menghindari kenyataan bahwa 
perjalanan panjang itu harus terhenti.  
"Minggu kemarin sesuai dengan 
arahan Bapak Joko Widodo dan Bapak 
Surya Paloh, dan tentu kita semua 
mengenal kedua tokoh ini tokoh 
nasional yang pasti sangat 
berpengalaman," ucap Wahyu. Hal itu 
dibenarkan Ketua DPW Nasdem DIY 
Subardi di hadapan relawan Wahyu 
Purwanto. Menurut Bardi, perpindahan 
dari politik ke sosial atas permintaan 
keluarga itu bukan isapan jempol atau 
isu semata. "Peristiwanya adalah 
keinginan Pak Jokowi bukan hanya 
sekadar bualan. Pak Jokowi itu 
menemui langsung Pak Surya Paloh 
sebagai ketua umum (Partai Nasdem). 
Mengharap dengan sangat, memohon 

dengan sangat agar Pak Wahyu jangan 
direkomendasikan, jangan dijadikan di 
politik, karena di keluarga butuh untuk 
kegiatan sosial," ucapnya. Menurut dia, 
Jokowi tidak hanya mengutus, tetapi 
datang sendiri dan bertemu langsung 
Surya Paloh.  Setelah pertemuan 
keduanya, Subardi mengaku dipanggil 
Surya Paloh dan diberitahu mengenai hal 
itu. Dalam kesempatan itu, dia berharap 
mengikuti Jokowi sebagai seorang 
negarawan. Terlebih lagi, perjalanan 
mantan Wali Kota Solo ini masih empat 
tahun dan masih diperlukan rakyat 
Indonesia. "Pak Wahyu juga demikian, 
bagian dari keluarga Pak Jokowi 
diperlukan di bidang sosial," ucap Bardi. 
"Perjuangan, ibadah tidak harus di dunia 
politik, tetapi juga di dunia sosial agar 
lebih punya manfaat terhadap bangsa 
dan negara," ucap pria yang dipanggil 
Mbah Bardi itu.  Bardi mengaku 
diperintahkan Surya Paloh untuk 
menyampaikan hal itu ke Wahyu. 
Namun, karena tugas politik kenyataan 
pahit itu harus disampaikan ke Wahyu 
seminggu lalu di Jakarta. Diakuinya, 
Wahyu akhirnya menerima karena, 
menurut dia, memiliki jiwa 
kenegarawanan yang kuat dan menerima 
dengan lapang dada.Artikel ini telah 
tayang di Kompas.com dengan judul 
"Bertemu Surya Paloh, Jokowi Disebut 
Memohon dengan Sangat agar Iparnya 
Tak Maju Pilkada Gunungkidul", 

Lantas seperti apa perjalanan kasus 
Djoko Tjandra? Djoko Tjandra diketahui 
merupakan satu dari sejumlah nama 
besar yang terlibat dalam kasus korupsi 
pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali. 
Harian Kompas, 24 Februari 2000 
memberitakan, Direktur PT Era Giat 
Prima itu dijerat dakwaan berlapis oleh 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ridwan 
Moekiat. Dalam dakwaan primer, Djoko 
didakwa telah melakukan tindak pidana 
korupsi berkaitan dengan pencairan 
tagihan Bank Bali melalui cessie yang 
merugikan negara Rp 940 miliar. 

Pelarian terpidana kasus pengalihan 
hak tagih atau cessie Bank Bali Djoko 
Tjandra akhirnya terhenti. Pasalnya Polri 
telah menangkap pria yang mempunyai 
nama lengkap Djoko Sugiarto Tjandra 
atau Joko Soegiarto Tjandra tersebut. 
Saat ini Djoko tengah dijemput aparat 
kepolisian di Bandara Halim 
Perdanakusuma Jakarta, Kamis 
(30/7/2020) malam. Meski statusnya 
buron, Djoko dinilai bisa bebas keluar 
masuk Indonesia.

Akhir Pelarian Djoko Tjandra

Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan yang diketuai oleh R 
Soenarto memutuskan untuk tidak 
menerima dakwaan jaksa tersebut. 
Alasannya, soal cessie bukan perbuatan 
pidana melainkan masalah perdata. Hal 
itu seperti diberitakan Harian Kompas, 7 
Maret 2000. Dengan demikian, Djoko 
yang akhirnya terbebas dari dakwaan 
telah melakukan tindak pidana korupsi ini 
tidak bisa lagi dikenai tahanan kota. Tidak 
terima dengan putusan tersebut, Jaksa 
Penuntut Umum (JPU) Moekiat 
mengajukan perlawanan ke Pengadilan 
Tinggi (PT) DKI Jakarta. Hasilnya, 
tertanggal 31 Maret 2000, PT DKI Jakarta 
memutuskan dakwaan JPU dibenarkan 
dan pemeriksaan perkara Djoko Tjandra 
dilanjutkan. Namun, lagi-lagi Djoko 
Tjandra lolos dari jerat hukum.
Proses di tingkat kasasi Majelis hakim 
menilai kasus Bank Bali dengan terdakwa 
Djoko Tjandra bukan merupakan kasus 
pidana melainkan perdata. Dalam putusan 
itu, disebutkan bahwa dakwaan JPU yang 
menyatakan bahwa Djoko telah 
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Proses di tingkat kasasi Majelis hakim 
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itu, disebutkan bahwa dakwaan JPU yang 
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memengaruhi para pejabat otoritas 
moneter guna memperlancar pencairan 
klaim Bank Bali pada Bank Dagang 
Nasional Indonesia (BDNI), sama sekali 
tidak terbukti. Jaksa Agung Marzuki 
Darusman pun tidak menduga Djoko 
Tjandra dinyatakan bebas dari tuntutan 
hukum. Karena itu Kejaksaan 
melanjutkan prosesnya di tingkat kasasi. 
Dalam kasasi itu, jaksa juga 
menguraikan kelemahan putusan 
majelis hakim yang menilai perjanjian 
cessei yang dituduhkan kepada Djoko 
adalah murni perdata. Namun, lagi-lagi 
majelis hakim menolak kasasi yang 
diajukan oleh Kejaksaan Agung itu. 
Akhirnya divonis 2 tahun penjara 
Langkah Djoko Tjandra akhirnya 
tertahan setelah jaksa mengajukan PK 
terhadap putusan kasasi MA terkait 
dengan terdakwa Djoko yang dinilai 
memperlihatkan kekeliruan yang nyata. 
PK tersebut diajukan pada 15 Oktober 
2008. Menurut jaksa, putusan majelis 
kasasi MA terhadap Djoko, Pande, dan 
Syahril berbeda-beda. Padahal, 
ketiganya diadili untuk perkara yang 
sama, dalam berkas terpisah. Harian 
Kompas, 12 Juni 2009 memberitakan, 
Mahkamah Agung menjatuhkan 
hukuman terhadap Djoko dan mantan 
Gubernur Bank Indonesia Syahril 
Sabirin, masing-masing dengan pidana 

penjara selama dua tahun. Mereka dinilai 
terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi dalam perkara pengalihan hak 
tagih piutang (cessie) Bank Bali. Dalam 
putusan tersebut, menurut Kepala Biro 
Huum dan Humas MA Nurhadi, MA juga 
memerintahkan dana yang disimpan 
dalam rekening dana penampungan atau 
Bank Bali sebesar Rp 546 miliar 
dirampas untuk negara. Sayangnya, 
sebelum dieksekusi Djoko telah 
melarikan diri ke Papua Nugini. 
Kaburnya Djoko, sebagaimana 
diberitakan Harian Kompas, 20 Juni 
2009, diduga karena bocornya putusan 
peninjauan kembali oleh MA. Ketua MA 
Harifin A Tumpa mengakui kemungkinan 
bocornya informasi putusan. Namun, 
informasi yang dibocorkan belum tentu 
akurat. Harifin menyatakan, tidak 
mungkin bocoran informasi itu berasal 
dari majelis hakim yang menangani 
peninjauan kembali Joko Tjandra. 
Sementara itu, diberitakan Harian 
Kompas, 19 Juli 2012, Djoko Tjandra 
diketahui telah berpindah 
kewarganegaraan menjadi warga Papua 
Nugini. Nama Djoko Tjandra baru-baru 
ini kembali ramai setelah jejak buron itu 
ditemukan pada 8 Juni 2020. Meski 
statusnya buron, namun Djoko disebut 
bisa bebas keluar masuk Indonesia.
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1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Huawei membuktikan bahwa 
pencekalan yang dilakukan oleh 
pemerintah Amerika Serikat (AS) tidak 
berimbas pada bisnis smartphone-nya. 
Setidaknya pada kuartal II-2020 ini. 
Pada periode tersebut, Huawei 
berhasil 
menjadi 
vendor 
dengan 
jumlah 
pengiri
man 
(shipme
nt) 
ponsel 
terbesa
r di 
dunia, 
mengg
eser 
posisi 
yang 
tahun 
sebelu
mnya ditempati oleh Samsung. 
Menurut riset pasar terbaru Canalys, 
Huawei mengirimkan 55,8 juta unit 
ponsel sepanjang April hingga Juni 
2020. Jumlah tersebut sejatinya turun 
5 persen dibandingkan periode yang 
sama tahun lalu. Meski turun, jumlah 
pengiriman ponsel Huawei tetap 
menjadi yang paling banyak, sebab 
penguasa pasar ponsel dunia 
sebelumnya, Samsung juga 
mengalami penurunan pengiriman 
yang signifikan. Canalys mencatat 
pada kuartal II-2020 lalu Samsung 
mengirim 53,7 juta unit ponsel. Jumlah 
itu turun 30 persen dari jumlah 
pengiriman pada periode yang sama 
tahun lalu. Dengan demikian, Huawei 
resmi menjadi penguasa pasar ponsel 
dunia kuartal II-2020, jumlah 
pengiriman ponselnya unggul 2 jutaan 
unit dari Samsung.Menurut Canalys, 
keberhasilan Huawei tak lepas dari 
pengaruh pandemi Covid-19 dan 
dukungan dari masyarakat China itu 

Huawei Berhasil Kalahkan Samsung

sendiri. Dalam beberapa bulan terakhir, 
kegiatan perekonomian di China 
dilaporkan telah kembali normal. Huawei 
juga telah mendominasi pasar di 
negaranya sendiri, sehingga 70 persen 

ponsel 
yang 
diproduksi 
Huawei 
laku terjual 
di China 
daratan. Di 
sisi lain, 
pandemi 
Covid-19 
telah 
membuat 
pasar 
utama 
Samsung 
yang 
tersebar di 
negara 
Amerika 
Serikat, 

Brasil, dan Eropa berada di dalam situasi 
sulit. Akibatnya Samsung secara 
langsung merasakan efek negatif dari 
pandemi tersebut. Meski telah resmi 
mengalahkan Samsung, namun analis 
pasar, Mo Jia dari Canalys menyebut 
bahwa keunggulan Huawei tidak bakal 
lama. Samsung diprediksi dapat sewaktu-
waktu mengambil alih pasar lagi. 
"Kekuatan di China saja masih belum 
cukup untuk menopang Huawei sebagai 
pemimpin, begitu perekonomian global 
berangsur pulih," kata Mo jia 
sebagaimana dirangkum KompasTekno 
dari Canalys, Jumat (31/7/2020). Terlebih 
lagi, sejak 2019 Huawei masuk daftar 
hitam entity list pemerintah AS, sehingga 
dilarang berbisnis dengan perusahaan-
perusahaan AS. Ponsel-ponsel Android 
Huawei pun tidak bisa menggunakan 
layanan Google dan toko aplikasi Play 
Store. Larangan berbisnis dengan 
perusahaan-perusahaan AS ini sedikit 
banyak juga diprediksi berimbas pada 
bisnis ponsel Huawei.
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Mantan kandidat Presiden Amerika 
Serikat dari Partai Republik, Herman 
Cain, tutup usia, Jumat (31/7). Herman 
yang 
mendukung 
gagasan 
untuk tidak 
mengenakan 
masker 
selama 
pandemi 
corona itu 
justru 
meninggal 
setelah 
dinyatakan 
positif COVID-
19. 
Dilansir 
Reuters, Cain 
baru 
mengetahui 
jika ia terkena 
corona pada 
29 Juni lalu, 
atau tepat 
setelah ia 
mengikuti 
rapat bersama 
Presiden AS 
Donald Trump di Tulsa, Oklahoma. Di 
acara itu, Cain diketahui tidak 
mengenakan masker. Setelah 
dinyatakan positif corona, Cain lalu 
dirawat di rumah sakit daerah di 
Atlanta. Namun, setelah dirawat 
beberapa hari, ia meninggal dunia. 
"Kami patah hati, dan dunia bersedih, 
Herman Cain pergi bersama Tuhan," 
kata pernyataan di situs webnya 

Herman Cain Tutup Usia

seperti dikutip dari Reuters, Jumat (31/7). 
Pada 2 Juli lalu, Cain masih mengunggah 
dukungannya untuk tidak mengenakan 

masker di 
hari 
perayaan 
kemerdekaa
n Amerika 
Serikat 
tanggal 4 
Juli di 
Mount 
Rushmore, 
South 
Dakota. Di 
acara itu, 
Trump juga  
hadir. 
"Masker 
tidak akan 
diwajibkan 
untuk acara 
yang akan 
dihadiri oleh 
Presiden 
Trump. 
Masyarakat 
sudah muak 
dengan 
aturan itu!" 

kata Cain dalam akun twitter pribadinya. 
Rasa duka pun disampaikan sejumlah 
pihak ke akun twitter pribadi milik Cain. 
Selama kampanye presiden 2016, ia 
menjadi pendukung besar Trump. Cain 
yang menyebut dirinya seorang pria ABC 
- "American Black Conservative" -   baru 
saja memulai acara baru di Newsmax TV. 
Ia juga berharap bisa berperan dalam 
kampanye pemilihan presiden tahun 2020 
ini.

Bahan dari scuba tipis bukan kain, masker ini
Jual Masker Cinta NKRI

1

2

3

$10

$10

$10

Barang terbatas, untuk pemesanan 267 - 235 - 3359
hanya untuk fashion bukan masker kesehatan

Looking for home improvement for 
exterior and interior.
Call Kulita Team 267 - 444 - 3717

Terima jasa membaiki rumah interior 
dan mebel atau furniture. 
Hub Wijaya .WA  215 - 869 - 5969
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