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A. Latar Belakang  

 Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau1, Indonesia 

juga memiliki Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Zona Ekonomi Eklusif adalah zona yang luasnya 

200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara mempunyai 

hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan 

bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Pada tanggal 13 

Desember 1957 Pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan nama 

Deklarasi Juanda yang melahirkan Wawasan Nusantara. Di dalam deklarasi itu ditentukan bahwa 

batas perairan wilayah Indonesia adalah 12 mil dari garis dasar pantai masing-masing pulau sampai 

titik terluar. Pada tanggal 21 Maret 1980 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan batas Zona 

Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sepanjang 200 mil, diukur dari garis pangkal wilayah laut 

Indonesia.  

Salah satu ZEE Indonesia yang paling luar adalah perairan Natuna. Saat ini integritas perairan 

Natuna sedang terancam oleh klaim Tiongkok, hal ini dikarenakan perairan Natuna berdekatan 

dengan wilayah Laut China Selatan dan mengakibatkan Tiongkok memasukkan wilayah perairan 

Natuna ke dalam peta yang di ciptakan oleh Tiongkok yaitu ‘’Nine-Dashed Line’’ atau 9 garis 

putus-putus. Nine-Dashed Line ialah peta teritorial yang membubuhkan sembilan garis putus-

putus sebagai penanda atau batas pemisah imajiner yang digunakan pemerintah Tiongkok untuk 

                                                           
1 https://dkn.go.id/ruang-opini/9/jumlah-pulau-di-indonesia.html  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan
https://dkn.go.id/ruang-opini/9/jumlah-pulau-di-indonesia.html


mengklaim sebagian besar, yakni 90 persen, wilayah Laut China Selatan. Pada tahun 1993, 

Tiongkok telah menerbitkan peta Nine-Dashed Line yang berbentuk huruf  U yang mengklaim 

ZEE indonesia. Menurut Peter J.Brown dalam tulisannya ‘’Calculated Ambiguity in the South 

China Sea’’ Nine-Dashed line pada awalnya bernama Eleven-Dash Line. 

Selain memiliki ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif), Indonesia juga ikut serta dalam United Nations 

Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang  merupakan perjanjian hukum laut yang 

dihasilkan dari konferensi PBB yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. 

Setahun sebelum diadakan UNCLOS untuk pertama kalinya, sebenarnya Indonesia sudah mulai 

memperjuangkan hukum  laut demi memperkokoh Kedaulatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia melalui Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Pada UNCLOS ketiga yang 

berlangsung  pada tahun 1973 sampai dengan 1982, ditetapkan beberapa kesepakatan diantaranya 

yaitu ditetapkannya Indonesia sebagai Negara Kepulauan, selain itu dinyatakan bahwa Negara 

pantai seperti Indonesia berhak atas Laut Teritorial sejauh 12 mil laut, Zona Tambahan sejauh 24 

mil laut, Zona Ekonomi Ekslusif sejauh 200 mil laut dan landas kontinen sejauh 350 mil atau lebih 

yang lebar masing- masing  zona tersebut diukur dari referensi yang disebut garis pangkal. 

Zona Ekonomi Ekslusif dan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 

milik Indonesia sudah baku, jika ada suatu negara yang ingin meng-klaim suatu wilayah yang 

termasuk kedalam ZEE Indonesia maka akan menjadi sebuah masalah yang besar karena akan 

mengganggu integritas wilayah Indonesia. Untuk itu Tiongkok tidak bisa secara sepihak meng-

klaim wilayah perairan di Natuna yang termasuk dalam ZEE Indonesia. Klaim Tiongkok atas 

perairan Natuna sudah melanggar ZEE dan perjanjian hukum laut (UNCLOS) yang dihasilkan dari 

konferensi PBB 

http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/KL08Ae01.html
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/KL08Ae01.html


Konflik Maritim di kawasan Asia Pasifik terjadi sejak abad ke-18 yang lalu. Perselisihan 

tersebut cukup rumit, karena melibatkan banyak negara yang memperebutkan berbagai wilayah, 

mulai dari wilayah perairan, pulau, hingga persengketaan karang, salah satunya adalah konflik 

Laut China Selatan yang sangat kontroversial.2 Laut China Selatan adalah sebuah wilayah yang 

saat ini menjadi rebutan oleh beberapa negara, negara-negara dan wilayah yang berbatasan dengan 

laut ini antara lain adalah Republik Rakyat Tiongkok, Macau, Hongkong, Republik Tiongkok 

(Taiwan), Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, Muang Thai, Kamboja, dan Vietnam. 

Akan tetapi, konflik ini pun mempengaruhi beberapa negara diluar kawasan Asia Tenggara yaitu 

Amerika Serikat.  

Konflik yang terjadi di wilayah Laut China Selatan ini telah lama terjadi. Kawasan utama yang 

menjadi perebutan adalah Kepulauan Spratly, Spartly adalah gugusan pulau-pulau yang berada di 

tengah wilayah Laut China Selatan. Republik Rakyat Tiongkok, saat ini menguasai 7 pulau dan 

tengah membangun sebuah kota dengan memindahkan penduduk dari Tiongkok daratan ke pulau 

yang dikuasainya. Taiwan, menguasai 1 pulau dan memiliki pos militer di pulau itu. Vietnam, 

menguasai 29 pulau dan mengajukan klaim penuh atas Kepulauan Spratly. Malaysia, menguasai 

5 pulau dan memiliki 2 pos militer. Dan Filipina, menguasai 8 pulau dan memiliki 4 pos militer. 

Sedangkan Brunai Darussalam dan Indonesia tidak menguasai pulau apapun dan tidak memiliki 

pos militer serta tidak mengirimkan pasukan militer di kawasan spratly. Masing-masing Claimant 

State (Negara yang mengklaim kepemilikan wilayah LCS) memiliki argumennya sendiri untuk 

membuktikan hak mereka dalam men-klaim Laut Tingkok Selatan.3  

                                                           
2 Harmen Batubara, ‘’Konflik Laut China Selatan dan Upaya Mencegah Dominasi Tertentu di Kawasan’’ diakses 

dari : http://Hankam.Kompasiana.com  
3 Ivan Taniputera, 2013, History of China, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Taiwan
https://id.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/Filipina
http://hankam.kompasiana.com/


Di laut ini terdapat lebih dari 200 pulau dan karang yang diindetifikasi. Laut China Selatan 

menjadi perebutan oleh beberapa negara terutama negara ASEAN dikarenakan beberapa factor, 

diantara lain LCS merupakan kawasan yang bernilai ekonomis, politis dan strategis yang sangat 

penting. Dari aspek ekonomi, Laut China Selatan memiliki potensi SDA yang melimpah baik di 

permukaan laut manapun di dalam laut. Dari aspek politik, Laut China Selatan merupakan jalur 

pelayaran dan komunikasi internasional serta lintas laut perdagangan internasional. Laut China 

Selatan secara strategis merupakan bagian Pasifik Barat yang terletak di jantung Asia Tenggara.4  

Faktor-faktor penting yang diuraikan diatas adalah alasan rasional yang menyebabkan 

wilayah Laut China Selatan menjadi sengketa antara 4 (empat) negara ASEAN (Vietnam, 

Philipina, Malaysia dan Brunei) dengan Tiongkok dan Taiwan. Pijakan hukum resmi Claimant 

States terhadap Laut China Selatan khususnya 4 anggota ASEAN (Vietnam, Malaysia, Philipina 

dan Brunei termasuk Indonesia juga meskipun statusnya Non Claimant State) mengacu pada 

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).  

Konvensi PBB tentang Hukum laut (UNCLOS) yang diratifikasi oleh negara anggota PBB 

tahun 1982 memberikan pengaruh terhadap sengketa wilayah oleh Claimant States dan Non 

Claimant State di LCS, bagian penting dari UNCLOS ini adalah memberikan hak kepada setiap 

Negara untuk menjadikan lautan dengan radius 200 mil dari daratan sebagai ZEE. Wilayah lautan 

diluar dari wilayah ZEE ini akan dianggap sebagai International Waters (Perairan Internasional) 

yang tidak boleh dieksploitasi oleh Negara. Vietnam, Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia dan AS 

                                                           

4. Karmin Suharna, 2012 ‘’Konflik dan Solusi Laut China Selatan  dan dampaknya bagi ketahanan 

Nasional’’.  Diambil dari : MAJALAH TANNAS Edisi 94, Jakarta.  Hal 35.  



merupakan beberapa Negara yang terus menerus memaksa agar RRT untuk mentaati resolusi yang 

berdasarkan pada UNCLOS yang disebutkan diatas.  

Bagi Tiongkok ratifikasi ini merugikan karena wilayah teritori yang di klaim berupa titik 

merah yang membentuk huruf U bertentangan dengan prinsip Konvensi PBB tentang Hukum laut 

(UNCLOS 1982).5 Situasi politik keamanan di Laut China Selatan dalam beberapa tahun terakhir 

menjadi semakin buruk. Penyebabnya adalah pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang 

semakin tegas memonopoli wilayah perairan Laut China Selatan, sehingga negara-negara lain pun 

tidak mau kalah dalam menegaskan kepentingannya di wilayah tersebut, baik negara-negara 

Claimant state maupun Non-Claimant State. Akibatnya, terjadi ketegangan hubungan antar 

negara-negara tersebut.  

Keterlibatan negara Indonesia dalam konflik di LCS, adalah sesuatu yang didasari pada 

kepentingan nasional untuk turut serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia dan kesadaran akan 

manfaat dari penyelesaian konflik tersebut.6 Namun harus diakui bahwa sengketa Laut China 

Selatan adalah persoalan yang tidak mudah serta membutuhkan waktu yang panjang, bagi 

Indonesia meskipun tidak termasuk Claimant State  tetapi Indonesia juga punya kepentingan di 

Laut Tingkok Selatan, karena konflik klaim wilayah ini secara tidak langsung menyangkut wilayah 

NKRI yakni Pulau Natuna.7 Saat ini Strategi Diplomasi Indonesia masih belum mampu 

menuntaskan konflik Laut China Selatan , hingga saat ini masih tergolong rawan.  

Permasalahan diplomasi Indonesia di LCS saat ini antara lain masih kurangnya 

pemahaman arti pentingnya diplomasi RI di LCS, Penggunaan SDM dalam penggarapan 

                                                           
5 Ibid, Hal 37 
6 Alan C. Tidwell, 1998, Conflict Resolved?: A Critical Assessment of Conflict Resolution. London and New York, 

Continuum, hal.3-8. 
7 Karmin Suharna, 2012 ‘’Konflik dan Solusi Laut China Selatan  dan dampaknya bagi ketahanan 

Nasional.’’  Diambil dari : MAJALAH TANNAS Edisi 94, Jakarta.  Hal 36.  



diplomasi di LCS belum efektif, ‘Stakeholder‘ belum sinergis dalam penggarapan diplomasi di 

LCS, dan rendahnya kualitas/kuantitas kerjasama Bilateral maupun Multilateral.8 Peneliti Center 

for Strategic and International Studies Gregory B. Poling dalam tulisannya The South China Sea 

in Focus: Clarifying the Limits of Maritime Dispute pada 2013 menyatakan Indonesia cukup 

enggan berkonflik dengan Tiongkok dalam sengketa Laut China Selatan karena faktor ekonomi. 

Konflik Laut China Selatan mulai mencuat sebagai isu strategis antara Tiongkok dan ASEAN 

sejak Tiongkok mengklaim pulau-pulau karang di lepas pantai Pulau Palawan pada pertengahan 

1990-an. Melihat agresivitas Tiongkok di Laut China Selatan, Indonesia mencoba 

merangkul claimant states untuk mengurangi tensi di kawasan dengan cara 

menyetujui Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC) pada 2002. 

Upaya diplomasi Indonesia juga ditunjukkan melalui sejumlah perundingan yang dibentuk 

diantara negara-negara yang bertikai. Salah satu wujud upaya Indonesia adalah dengan 

melaksanakan South China Sea Informal Meetings yang diadakan hampir setiap tahun. 

Signifikansi pertemuan ini menghasikan sebuah kesepakatan antara Indonesia dan negara-negara 

yang bertikai untuk mendirikan sebuah wilayah politik guna melancarkan hubungan diplomatik 

dan kerjasama satu sama lain. Selain itu, usaha untuk meningkatkan confidence building 

measures menjadi bagian penting disetiap agenda pertemuan. Selain South China Sea Informal 

Meetings, upaya Indonesia juga diwujudkan dalam sejumlah perundingan damai lainnya, seperti 

Technical Working Groups (TWGs), Groups of Experts (GEs) dan Study Groups (SGs). 

Penggunaan mekanisme diplomasi preventif memberikan pengaruh yang cukup determinan dalam 

penyelesaian konfilik secara damai. 

                                                           
8 Hasil wawancara oleh  Kol. Inf. Amrizar, KODIKLAT MABES TNI.  Tangerang. 15 Maret 2017 

 



Saat ini klaim Tiongkok atas peta Nine-dashed line menjadi masalah bagi Indonesia karena 

telah memasukkan zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna ke dalamnya. Ini pula 

penyebab merebaknya sejumlah insiden antara Indonesia dengan Tiongkok di Laut Natuna 

sepanjang 2016, yang membuat kedua negara saling melayangkan nota protes. Indonesia perlu 

menegaskan sikap, posisi, dan perannya dalam sengketa Laut China Selatan, Indonesia harus terus 

memegang teguh hak berdaulatnya atas zona ekonomi eksklusif di Natuna seperti yang juga diakui 

dalam Hukum Laut Internasional (The United Nations Convention on the Law of the Sea, 

UNCLOS) Tahun 1982. 

 Selain memasukkan ZEE Indonesia di Natuna ke dalam peta nine-dashed line-nya, Tiongkok 

juga menyebut Perairan Natuna sebagai zona perikanan tradisional Tiongkok yang menyebabkan 

nelayan-nelayan Tiongkok kerap menangkap ikan di perairan itu –yang berjarak beberapa mil laut 

dari garis pantai Natuna, dan 900 mil laut dari Tiongkok– dengan penjagaan kapal coast 

guard Tiongkok.9 Dalam penggeledahan, di salah satu kapal nelayan Tiongkok yang ditangkap di 

Natuna ditemukan peta yang dikeluarkan kantor kemaritiman Nansha 1994 yang mencantumkan 

perairan di pulau Natuna sebagai wilayah penangkapan tradisional Tiongkok. 

Jika sampai saat ini klaim Tiongkok atas peta Nine-Dashed Line tidak segera di antisipasi oleh 

pemerintah Indonesia, maka klaim Tiongkok atas wilayah perairan Natuna akan semakin agresif. 

Klaim ini akan berdampak kepada perekonomian Indonesia, dimana berkurangnya pendapatan 

negara dari ladang gas di Blok Natuna yang memberikan konstribusi yang sangat signifikan 

                                                           
9 Anggi Kusumadewi & Riva Dessthania Suastha. ‘’ RI Mesti Waspadai Dampak Putusan Arbitrase Laut China 

Selatan’’ diakses dari : www.cnn.com pada 28 Oktober 2016 

http://www.cnn.com/


terhadap pendapatan negara khususnya daerah Kabupaten Natuna, sebagai salah satu daerah 

otonom dengan APBD terbesar di Indonesia.10 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, dapat di tarik satu rumusan 

masalah yaitu :  

Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam menjaga integrasi wilayah Natuna dari 

ancaman klaim Tiongkok ? 

C. Kerangka Teori 

Untuk dapat menganalisa peristiwa tersebut lebih jauh, penulis membutuhkan teori-teori 

dan konsep untuk memperkuat analisis penulis dan membantu untuk menganalisa peristiwa 

tersebut lebih dalam. Teori dan konsep yang digunakan antara lain :  

Deterrence   

 

Glenn Snyder mengartikan Detterence sebagai ‘’One deters another party from doing 

something by the implicit or explicit threat of applying some sanction if the forbidden act is 

performed, or by the promise of a reward if the act is not performed.’’11 Atau yang sering disebut 

sebagai kebijakan ‘’Stick and Carrot’’ dimana pihak pertama akan mengancam pihak kedua 

                                                           
10 Team Lembaga Sekolah dan Komando TNI-AD, 2014, Pengaruh Tiongkok dan Amerika Serikat di Laut China 

Selatan Serta Dampaknya Terhadap Indonesia, MABES TNI, Jakarta, hlm 93  
11 James E. Dougherty& Robert L. Pfaltsgraff, Jr.  1997. Contending Theories of International Relations: A 

Comprehensive Survey, Fourth Edition. Addison-Wesley Education Publisher. New York. Hal 367 

 



dengan memberikan sanksi jika pihak kedua tersebut melakukan suatu tindakan terlarang yang 

merugikan dan sebaliknya, jika pihak kedua tidak melakukan tindakan terlarang tersebut maka 

pihak pertama akan memberikan hadiah untuk pihak kedua. Tetapi kebanyakan negara yang 

melakukan kebijakan ‘’Stick and Carrot’’ ini lebih berfokus terhadap ancaman pemberian sanksi 

dan menghiraukan pemberian hadiah.12 

        Secara luas, deterrence dikenal sebagai situasi dimana salah satu pihak mencoba untuk 

mencegah pihak lain untuk melakukan  tindakan yang belum dilakukan. Deterrence secara harfiah 

berarti penolakan atau pencegahan. Dalam hal ini, deterrence sebagai suatu konsep strategi untuk 

mencegah terjadinya kontak militer, atau mencegah terjadinya perang. Dengan konsep deterrence, 

pencegahan perang dilakukan dengan cara “mengancam” negara lain yang dianggap sebagai lawan 

yang berpotensi akan menyerang. 

Dalam deterrence, negara yang berusaha mengancam lawannya disebut negara defender. 

Biasanya para defender memiliki tujuan untuk mencoba meyakinkan negara yang berpotensi 

mengancam tersebut bahwa kerugian yang ditimbulkan bila terjadi perang akan sangat besar, 

bahkan melebihi keuntungan yang diharapkan sebelumnya. Kemudian biasanya langkah terakhir 

proses ini sang defender mengancam akan membalas serangan sang inisiator serangan dengan 

serangan secara militer.  Ancaman dilakukan untuk memperkuat jaminan bahwa tidak akan terjadi 

sesuatu yang tidak diinginkan 

     Para ahli strategi mengidentifikasikan 4 macam deterrence yaitu :  

a. General deterrence adalah strategi jangka panjang yang ditujukan untuk “mengancam 

dengan pertimbangan yang serius terhadap segala bentuk ancaman kepentingan negara 

lain”. Huth, P. K. mengatakan bahwa general deterrence memiliki fungsi ‘’as strategy to 

                                                           
12 Ibid 



prevent a military conflict or short term threat from arising (known as general 

deterrence)’’. Jenis ini terus berjalan setiap saat dan berkelanjutan, karena bertujuan 

berusaha untuk mencegah negara lain yang (dianggap) mencoba menyerang dengan cara 

militer karena konsekuensi yang dimiliki.  

b.  Immediate deterrence, sebaliknya adalah tanggapan yang jelas dan tegas terhadap 

ancaman atas kepentingan seuatu negara. Dalam artikelnya,  Huth, P. K. mengatakan 

bahwa ‘’deterrence policies may be implemented in response to a pressing short-term 

threat (known as immediate deterrence)’’.13 Immediate deterrence terjadi ketika general 

deterrence dianggap gagal menalankan fungsinya sebagai pencegah, karena itu langkah 

immediate deterrence diambil meskipun serangan telah terjadi, namun deterrence jenis ini 

berusaha meyakinkan aggressor untuk menghentikan serangannya.  

c. Primary deterrence biasanya dikeluarkan oleh negara pihak ketiga yang berada satu 

wilayah dengan negara defender, karena khawatir dampaknya akan meluas terhadap negara 

pihak ketiga. Untuk itulah jalan primary deterrence diambil agar sang aggressor diminta 

untuk tidak menyerang negara lain di dekatnya, terlepas itu sekutu ataupun lawan. 

d. Extended deterrence adalah konsep yang lebih mempertimbangan posisi sekutu atau aliansi 

sebagai elemen penting kekuatan suatu negara. Masih dalam pihak ketiga, yakni berusaha 

mengancam negara lain untuk tidak menyerang partner/aliansi/sekutu suatu negara.14 

Dalam kasus ini Indonesia melakukan immediate deterrence. Pada awalnya Indonesia juga 

melakukan general deterrence dimana melakukan pencegahan awal sebelum konflik terjadi, tetapi 

upaya tersebut gagal karena Indonesia belum maksimal dalam melakukan pencegahan. Meskipun 

                                                           
13 Huth, P. K. 1999, "Deterrence and International Conflict: Empirical Findings and Theoretical Debate", Annual 

Review of Political Science. 
14 Yoga Restu Nugraha. 2011, ‘’Konsep Deterrence’’. Diakses dari : http://jurnal.unpad.ac.id/ pada : Senin, 5 

Desember 2016, 20:17 WIB 
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Indonesia telah meningkatkan keamanan di wilayah perairan Natuna dengan menempatkan 

pasukan-pasukan untuk berjaga di perbatasan wilayah tetapi masih banyak kapal-kapal nelayan 

Tiongkok yang bisa masuk ke perairan Natuna. Untuk itu Indonesia mengambil tindakan 

immediate deterrence dengan menembak langsung kapal nelayan Tiongkok yang masuk ke ZEE 

Indonesia di Natuna.  

 Deterrence dianggap sukses bila tidak ada satupun musuh yang memasuki batas suatu 

negara. Deterrence is conservative: it seeks to protect the status quo.Deterrence sama seperti 

bertahan atau bisa dibilang menunggu, musuh harus bergerak menjauh sebelum ada reaksi dari 

negara yang mempertahankan negaranya.15 

 Teori ini di tunjukkan oleh sikap Indonesia atas peng-klaim-an wilayah Natuna oleh 

Tiongkok. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya untuk menjaga integritas wilayah 

perairan Natuna, salah satunya dengan memberikan peringatan atau ancaman-ancaman terhadap 

Tiongkok. Indonesia telah meningkatkan keamanan di wilayah perairan Natuna dengan 

menambahkan pasukan-pasukan untuk berjaga di perbatasan wilayah karena masih banyak kapal-

kapal nelayan Tiongkok yang bisa masuk ke perairan Natuna.  

Indonesia juga akan melakukan ‘’Show of force’’ atau memperlihatkan kekuatan militernya 

dengan melakukan latihan militer di kawasan Laut China Selatan serta Indonesia juga berminat 

untuk bergabung dengan latihan perang gabungan dengan Amerika Serikat di wilayah ini. 

Indonesia sudah dua kali melakukan latihan bersama AS di Batam yang berjarak 480 km dari 

Natuna. Latihan ini termasuk penggunaan pengawasan dan pesawat patroli, seperti penggunaan 

                                                           
15 Branislav L. Slantchev. 2005. Introduction to International Relations Lecture 8: Deterrence and Compellence. 

University of California. San Diego hal 3 



pesawat P-3 Orion, yang dapat mendeteksi kapal di permukaan dan kapal selam. Latihan militer 

ini menegaskan lagi sikap Indonesia di wilayah di sekitar Kepulauan Natuna.  

Indonesia juga melakukan Gun Boat Diplomacy. Gun Boat Diplomacy (Diplomasi Kapal 

Meriam) adalah salah satu bentuk pelaksanaan dari tugas Diplomasi kapal perang (dhi KRI) yang 

merupakan alat pemerintah RI untuk melaksanakan politik luar negeri Indonesia di laut. Dalam 

hubungan politik internasional Gun Boat Diplomacy memiliki arti “ untuk mencapai (dengan 

upaya keras) tujuan politik luar negeri yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui penggunaan 

kekuatan Angkatan Laut (baca Kapal Perang), yang keberadaannya dapat dilihat(visual) nyata 

diarahkan dan yang mengandung ancaman langsung (direct threat) ke pihak atau negara lain.”16 

Karena maraknya kasus penangkapan ikan illegal oleh kapal-kapal asing, pada tanggal 23 

Juni 2016 presiden Jokowi memutuskan untuk mengunjungi kawasan perairan yang di klaim 

sebagai wilayah pemancingan ikan tradisional oleh tiongkok. Presiden menggelar rapat terbatas di 

Kapal Perang Indonesia (KRI) Imam Bonjol-383. KRI tersebut adalah kapal perang yang 

menembak kapal nelayan Tiongkok yang diduga mencuri ikan di perairan Natuna, wilayah Zona 

Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.17  

Presiden Jokowi baru-baru ini memerintahkan pembangunan pangkalan militer di kawasan 

itu, sebagai antisipasi kemungkinan munculnya klaim dari negara lain. Indonesia akan menindak 

tegas kapal asing dari negara manapun yang melakukan aktivitas bisnis di dalam zona ekonomi 

eksklusif Indonesia, termasuk perairan Natuna. Selain itu, peningkatan anggaran pertahanan 
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merupakan salah satu langkah konkrit yang dapat ditempuh Pemerintah Indonesia dalam upaya 

memperkuat kekuatan militer Indonesia demi mewujudkan daya tangkal (deterrence) dan 

meningkatkan posisi tawar (bargaining position) yang tinggi dalam percaturan politik regional 

maupun global dalam rangka balancing power.Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk 

memberikan peringatan keras bagi Tiongkok serta negara lain bahwa Indonesia serius dalam 

menjaga keamanan wilayah perairan Natuna.  

Pada tahun 2015, juru bicara Kementrian Luar Negeri Indonesia terus meminta klarifikasi 

Tiongkok atas Nine-Dashed Line yang menyangkut Natuna, tetapi hingga saat ini belum ada 

klarifikasi dari Tiongkok. Indonesia tidak mengakui Nine-Dashed Line karena peta tersebut tidak 

sesuai dengan hukum internsional, Indonesia terus mempertahankan ZEE yang sesuai dengan 

hukum internasional yang sudah baku. Indonesia sudah menyampaikan beberapa kali kedapa 

Tiongkok bahwa klaim tersebut tidak berdasarkan hukum internasional dan UNCLOS. Indonesia 

melakukan diplomasi dengan negara-negara Asia Tenggara beserta negara peng-klaim yaitu 

Tiongkok agar mau menaati ZEE dan Hukum Laut (UNCLOS) mengenai batas perairan tetapi 

Tiongkok menolak. Indonesia juga berupaya untuk melakukan diplomasi dengan Tiongkok agar 

mau mengikuti Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC) 

Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan diplomatik yang baik. Insiden ini sangat 

bertentangan dengan upaya-upaya kerja sama strategis kedua negara berkaitan dengan doktrin 

poros maritim global Indonesia dan gagasan jalan sutera maritim Beijing di Abad ke-21. Bahkan 

insiden ini dikhawatirkan akan mengarahkan kedua negara dalam posisi yang semakin 

bertentangan dalam isu batas maritim di Perairan Natuna. Ketegasan sikap Indonesia dalam 

diplomasi maritim Natuna dengan Tiongkok akan menjadi perhatian serius bagi negara-negara 

lain. 



 

D. Hipotesa 

Berdasarkan permasalahan yang penulis paparkan serta kerangka teori yang akan 

digunakan diatas, maka dapat diambil sebuah hipotesa : 

Upaya pemerintah Indonesia untuk menjaga integritas wilayah di Natuna dari klaim Tiongkok 

adalah dengan melakukan upaya deterrence atau mengancam dengan melakukan show of force di 

sekitar wilayah perairan Natuna. Indonesia telah meningkatkan pertahanan di wilayah perairan 

Natuna dengan menambahkan pasukan TNI untuk berjaga, serta menggelar latihan militer di Laut 

China Selatan untuk memberikan peringatan tegas bagi Tiongkok.  Selain upaya militer Indonesia 

juga melakukan upaya diplomasi seperti menyusun Declaration of Conduct dan Code of Conduct 

yang berisikan kode etik di Laut China Selatan serta menjalin kerjasama pertahanan dengan 

Tiongkok dan US. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja upaya-

upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga integrasi wilayah perairan di 

Natuna. Saat ini wilayah perairan Natuna telah di klaim secara sepihak oleh Tiongkok dengan 

memasukkan perairan Natuna kedalam peta Nine-Dashed Line dengan mengabaikan fakta bahwa 

wilayah perairan Natuna adalah ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) Indonesia. Tiongkok telah 

melanggar Hukum Laut (UNCLOS) dengan meng-klaim ZEE Indonesia. Untuk itu pemerintah 



Indonesia melakukan berbagai upaya-upaya untuk menjaga keutuhan wilayah perairan Natuna.  

Penelitian ini dilakukan untuk upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia 

dan membahasnya secara rinci.  

 

F. Jangkauan Penelitian 

Jangkauan penelitian sangat penting di tentukan agar penulis dapat menentukan batas-batas 

penelitian dan tidak menyimpang jauh dari bahasan utama utama dari penelitian. Jangkauan utama 

dari penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga 

integritas wilayah perairan Natuna. Saat ini keadaan wilayah perairan pulau Natuna telah terancam 

akan klaim RRT, oleh karena itu Indonesia bertindak cepat dengan megerahkan sejumlah pasukan 

TNI ke pulau Natuna. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini antar alain : 

1. Jenis penelitian 



Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis. Berdasarkan dengan 

pengertian deskriptif analisis dimana penulis berusaha untuk memperoleh gambaran tentang 

objek yang diteliti pada suatu waktu tertentu.18   

2. Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang di gunakan adalah pengumpulan data 

sekunder dimana seluruh data di dapatkan melalui buku-buku, artikel, serta berita-berita terkini 

yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan akses internet untuk 

mendapatkan artikel-artikel serta berita tersebut.  

 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I akan membahas latar belakang masalah, rumusan permasalahan, kerangka dasar teori 

(teori yang digunakan oleh penulis untuk mendukung skripsi), hipotesis (dugaan sementara untuk 

menjawab rumusan masalah), tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II akan menjabarkan lebih rinci asal mula dan alasan Tiongkok mengklaim wilayah 

perairan Natuna sebagai wilayah pemancingan tradisional. Dalam BAB ini akan dijelaskan juga 

mengenai peta Nine-Dashed Line yang di buat secara sepihak oleh Tiongkok  
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BAB III akan menjelaskan bagaimana ancaman klaim Tiongkok terhadap wilayah perairan 

Natuna, penjelasan lebih rinci mengenai ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) Indonesia dan keterlibatan 

Indonesia dalam Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).  

BAB IV akan menjelaskan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Tiongkok di wilayah 

perairan Natuna dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga 

keutuhan wilayah perairan Natuna dari klaim Tiongkok. 

BAB V akan menjelaskan kesimpulan yang di ambil dari seluruh hasil penelitian mulai dari 

BAB I sampai BAB III. Penulis juga akan mencoba untuk memberikan saran terhadap peristiwa 

tersebut. BAB ini adalah penutup dari penelitian ini dan akan dilampirkan daftar pustaka untuk 

sumber-sumber pengambilan data.   

 

 


