
BAB II 

KLAIM TIONGKOK TERHADAP LAUT CHINA SELATAN DAN NATUNA  

 

 Dalam bab ini akan dijelaskan alasan Tiongkok mengklaim wilayah Laut China Selatan 

serta memasukkan perairan Natuna kedalam peta Nine-Dashed Line dan mengklaim perairan 

Natuna sebagai wilayah pemancingan tradisional Tiongkok. 

  

A. Klaim Tiongkok Terhadap LCS 

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.1 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.  

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah Negara yang saat ini telah mengklaim sebagian besar 

wilayah Laut China Selatan. Tiongkok saat ini merupakan salah satu negara yang memiliki 
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kekuatan militer terkuat di dunia yang hampir dapat disejajarkan dengan Amerika Serikat dan 

Russia. Tiongkok saat ini menempati urutan ketiga di dunia sebagai negara yang memiliki 

kekuatan militer terkuat setelah Amerika Serikat dan Russia. Pada tahun 2014, anggaran belanja 

pertahanan China meningkat 12,3% atau senilai 188 miliar USD, dan diprediksi akan terus 

meningkat setiap tahunnya.2 Selain itu, kekuatan ekonomi Tiongkok  saat ini telah diakui negara-

negara G-20 menempati urutan pertama di dunia. RRT sebenarnya sudah lama sekali mengincar 

wilayah Laut China Selatan, termasuk perairan Natuna milik Indonesia. Pada 2009, Tiongkok 

sudah pernah mendaftarkan Laut China Selatan sebagai wilayahnya ke PBB. Tapi ditolak karena 

Tiongkok tak bisa menjelaskan dasar hukum yang valid.  

Pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, RRT dan beberapa Negara kepulauan 

lainnya mulai memperebutkan kekayaan alam yang ada di lautan seperi minyak, sumber pangan, 

dan terumbu karang. Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu Negara yang pertama kali 

mengisyaratkan jika terdapat sumber minyak di wilayah Laut China Timur.3 Sejak tahun 1978, 

Tiongkok telah menandatangani banyak kontrak dengan 57 perusahaan minyak asing untuk 

melakukan survey terhadap 8 lokasi  yang telah di setujui di Laut China Selatan. Kebanyakan 

survey telah selesai dilakukan pada awal juli tahun 1980, dan perwakilan asing diundang untuk 

melakukan penawaran antara akhir 1980 dan awal 1981.4 

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, menguasai 7 pulau dan tengah 
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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 China Selatan.5 

 

 

Tabel 1 

Klaim negara atas wilayah Laut Cina Selatan6 

 

Negara 

Laut China 

Selatan 

Kepulauan 

Spratly 

Kepulauan 

Paracel Teluk Thailand 

Brunai UNCLOS 

Tanpa Klaim 

Formal Tidak Tidak Mungkin 

Kamboja Tidak Mungkin Tidak Mungkin Tidak Mungkin UNCLOS 

China Semua Semua Semua Tidak Mungkin 

Indonesia UNCLOS Tidak Tidak Tidak Mungkin 

Malaysia UNCLOS 3 Pulau 3 Pulau UNCLOS 

Filipina 

Sebagian 

Penting 8 Pulau Tidak Tidak Mungkin 

Taiwan Semua Semua Semua Tidak Mungkin 

Thailand Tidak Mungkin Tidak Mungkin Tidak Mungkin UNCLOS 

Vietnam Semua Semua Semua UNCLOS 
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Negara yang sangat agresif dalam upayanya menguasai LCS adalah Tiongkok yang mengklaim 

telah aktif di  LCS  selama lebih dari 2.000 tahun . Secara historis, Tiongkok telah menjelajahi 

daerah  Laut China Selatan sejak 960 Sebelum Masehi (selama Dinasti Song). Namun, peta 

wilayah dimana LCS diakui sebagai bagian wilayahnya pertama kali diterbitkan oleh pemerintah 

Tiongkok  pada tahun 1947 . Pada tahun 2009 Tiongkok mengajukan peta kepada PBB yang 

menegaskan garis wilayah,  menunjukkan posisi klaim wilayahnya di LCS. Tiongkok (bersama 

Taiwan) merupakan negara utama yang mendasarkan klaimmya pada alasan historis penemuan 

dan pendudukan.  Vietnam adalah negara berikutnya yang menetapkan klaim di Laut Cina Selatan 

berdasarkan alasan historis penemuan dan pendudukan.7  

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

menjadi perebutan oleh beberapa negara terutama negara ASEAN dikarenakan 2 (dua) factor, 

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

penting. Dalam faktor geografis, posisinya yang strategis sebagai jalur pelayaran perdagangan dan 

jalur komunikasi internasional yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal 

ini telah merubah jalur laut China selatan menjadi rute tersibuk di dunia, karena lebih dari setengah 

perdagangan dunia berlayar melewati Laut China Selatan setiap tahun.  

Factor selanjutnya adalah dikarenakan LCS merupakan wilayah yang mengandung 

kekayaan alam yang berlimpah, menurut data Kementrian Geologi dan Sumber Daya Mineral 

Daya Republik Rakyat Tiongkok memperkirakan bahwa wilayah Spratly mempunyai cadangan 

minyak dan gas alam 17,7 miliar ton (1. 60 × 1010 kg), lebih besar di banding Kuwait negara yang 
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menempati ranking ke 4 yang mempunyai cadangan minyak terbesar dunia saat ini dengan jumlah 

13 miliar ton (1,17 × 1010 kg).  

Sementara kandungan gas alam di Laut China Selatan mungkin merupakan sumber 

hidrokarbon yang paling melimpah. Sebagian besar hidrokarbon kawasan Laut China Selatan 

dieksplor oleh Brunei, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Perkiraan United 

States Geological Survey menunjukkan bahwa sekitar 60% -70% dari hidrokarbon di Laut China 

Selatan adalah gas, sementara itu penggunaan gas alam di wilayah ini diprediksikan akan tumbuh 

sebesar 5% per tahun selama dua  dekade mendatang, diperkirakan bisa mencapai sebanyak 20 

triliun kaki kubik (Tcf ) per tahun lebih cepat daripada bahan bakar lainnya.8  

 

 Tabel 2  

Minyak dan Gas di Negara-negara Laut Cina Selatan9 

                                                           

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

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

Cadangan 

Minyak/milyar 

barrel 

Cadangan 

Gas/Trilyun 

kubik 

Produksi 

Minyak/ribuan 

barrel/hari 

Produksi 

Gas/meter 

kubik/hari 

Brunai 1,1 13,8 203,5 366 

China 16 80 3.864,4 1.96 

Malaysia 4,o 83 750,8 2.218 

Filipina o,14 3,5 25,2 88 

Taiwan 0,01 22 1,0 28 

Thailand 0,5 1,7 186,9 858 

Vietnam 0,6 6,8 244,6 162 

Jumlah 21,97 184,2 5.186,4 4.48 

https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=SCS


 

Wilayah Laut China Selatan ini memiliki kebebasan pelayaran dari pedangan dan lalu 

lintas militer. Keingingan untuk mendapatkan Laut China Selatan sebagai tempat perdagangan 

yang strategis, juga menjadi salah satu faktor yang mendorong usah klaim atas wilayah ini. Jalur 

ini seringkali disebut sebagai maritime superhighway karena merupakan salah satu jalur pelayaran 

internasional paling sibuk di dunia. Jumlah supertanker yang berlayar melewati selat Malaka dan 

bagian barat daya Laut China Selatan bahkan lebih banyak dari lalu lintas yang melewati Kanal 

Suez dan lima kali lipatnya kanal Panama. Dari sudut pandang militer, Tiongkok ingin 

memperjuangkan klaim nya terhadap Nine-Dashed Line untuk menjadikan wilayah tersebut 

sebagai pangkalan militernya. Kemungkinan besar akan terjadinya tindakan ofensif.10 

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). Keterlibatan negara Indonesia dalam manajemen 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, 

usaha untuk menemukan dan mencegah dan semakin membutuhkan pertimbangan keterlibatan 

UE. timbulnya penyebab konflik, keyakinan akan kapasitas yang tersedia, serta pilihan yang dirasa 
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tepat mengenai mekanisme penyelesaian konflik.11 Tiongkok juga mengeluarkan sebuah peta yang 

di buat secara sepihak oleh Tiongkok untuk mengklaim wilayah LTS.  

 

 

B. Peta Nine-Dashed Line 

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

penanda atau batas pemisah imajiner yang digunakan pemerintah Tiongkok untuk 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-Dashed Line, 

karena 11 garis tersebut awalnya berdasarkan peta Tiongkok kuno. Dua garis yang masuk kedalam 

peta Eleven-Dashed Line ini terletak di teluk Tonkin, tetaoi kemudian 2 garis tersebut dihapus 

karena wilayah teluk Tonkin sudah sepenuhnya berada di genggaman Tiongkok.12 Istilah ini 

pertama kali dipublikasikan melalui sebuah peta yang dibuat oleh Republik Tiongkok (1912-1949) 

pada Desember 1947 untuk menetapkan klaimnya atas Laut China Selatan. 

Sembilan garis batas yang dihubungkan dari Pulau Hainan tersebut mengklaim wilayah seluas 

2 juta km persegi di Laut China Selatan sebagai wilayah Tiongkok, sehingga mengambil kurang 
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lebih 30% laut Indonesia di Natuna, 80% laut Filipina, 80% laut Malaysia, 50% laut Vietnam, dan 

90% laut Brunei.  Tiongkok mengklaim wilayah atas dasar 'hak historis' bahwa para pelaut dan 

nelayan mereka pernah menggunakan berbagai pulau di Laut China Selatan. Tapi Pengadilan 

Arbitrase Internasional menyatakan, tidak ada bukti kuat kalau China secara historis pernah 

menguasai perairan tersebut maupun sumber-sumber daya alamnya.  

Nine-Dashed line jadi masalah bagi Indonesia karena memasukkan zona ekonomi eksklusif 

Indonesia di perairan Natuna ke dalamnya. Ini juga yang menyebabkan merebaknya sejumlah 

insiden antara Indonesia dengan Tiongkok di Laut Natuna sepanjang 2016,yang membuat kedua 

negara saling melayangkan nota protes. Indonesia pertama kali mengetahui tentang nine-dashed 

line pada 24 tahun lalu, yakni 1993, pada Workshop on Managing Potential Conflicts in the South 

China Sea. Kala itu delegasi Tiongkok mendistribusikan satu peta yang di dalamnya 

tercantum Sembilan garis putus-putus yang mengelilingi Laut China Selatan hingga perairan 

Natuna. Indonesia  pada 1994 telah mempertanyakan tentang peta Nine-Dashed line melalui nota 

diplomatik kepada Tiongkok, akan tetapi sampai saat ini nota diplomatik tersebut tidak pernah 

dijawab. Hal ini membuat ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok.  

Pada tahun 1995 Peta Tiongkok tersebut menunjukkan bahwa ladang gas Natuna masuk 

kedalam wilayahnya, walaupun terletak lebih dari 1.000 mil sebelah selatan. Selain itu Tiongkok 

pernah menyatakan klaim terhadap sebagian Laut Natuna sampai ke perairan Pulau Bangka dan 

20 mil dari Kalimantan Barat dan Vietnam.13 

Pemerintah Indonesia tidak setuju dengan peta tersebut karena peta tersebut sangat 

bertentangan dengan hokum laut yang telah disepakati oleh PBB.14 Yang menjadi dasar penolakan 

                                                           
13 Nurul Fitri Zainia, 2014 ‘’ Upaya Diplomatik Indonesia Terhadap China Dalam Menyelesaikan Potensi Konflik 

Landas Kontinen Natuna Di Laut China Selatan’’. Jurnal Skripsi Universitas Mulawarman. Samarinda.  

14 www.cnnindonesia.com/nasional . Diakses pada 19 Februari 2017. 



pemerintah Indonesia adalah karena adanya potensi cadangan gas bumi sebesar 222 Tcf dan gas 

yang bisa diproduksi sebesar 45 Tcf dengan lapangan utamanya di Natuna D Alpha. Bukan hanya 

wilayah Indonesia saja yang dipetakan oleh Tiongkok, tetapi juga Negara lain yang berbatasan 

dengan perairan Laut China Selatan seperti Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, serta 

Taiwan. Pada tahun 2013, Filipina memutuskan untuk membawa masalah ini ke Mahkamah 

Arbitrase di Den Haag, meskipun Tiongkok mengancam bahwa tindakan itu bisa menyebabkan 

konsekuensi diplomasi dan dagang terhadap Filipina.  

Hasilnya Pengadilan Arbitrase Internasional (PCA) di Den Haag memenangkan gugatan 

Filipina terhadap Tiongkok dalam sengketa teritori Laut China Selatan pada tanggal 12 Juli 2016. 

Pengadilan memutuskan tidak ada basis legal bagi Tiongkok untuk mengklaim hak berbasis 

sejarah terhadap sumber daya alam, termasuk hak di lautan dalam Nine-Dashed Line. Pengadilan 

juga mengatakan, meski para pelaut dan nelayan Tiongkok, secara historis pernah menggunakan 

berbagai pulau di Laut China  Selatan tetapi tidak terdapat bukti kuat bahwa secara 

historis Tiongkok pernah menguasi perairan tersebut atau sumber alamnya.15 

 

 

C. Ancaman Klaim Tiongkok Terhadap Natuna 

Perkembangan konflik laut China selatan kini semakin meluas dan berimplikasi kepada 

permasalahan yang dianggap lebih krusial menyangkut ancaman terhadap kedaulatan territorial 

Indonesia. Dalam perkembangannya, terdapat pemberitaan mengenai klaim Tiongkok atas 

perairan dan kepulauan Natuna yang saat ini masuk ke dalam rincian peta kedaulatan territorial 
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terbaru negara China16. Natuna terdiri dari tujuh pulau, dengan Ibu Kota di Ranai. Pada 1597, 

kepulauan Natuna sebetulnya masuk dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di 

Malaysia. Namun pada abad 19, Kesultanan Riau menjadi penguasa pulau yang berada di jalur 

strategis pelayaran internasional tersebut. Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut 

menyerahkan kedaulatan pada republik yang berpusat di Jawa. Pada 18 Mei 1956, Indonesia resmi 

mendaftarkan kepulauan itu sebagai wilayahnya ke PBB. Indonesia sudah membangun berbagai 

infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 kilometer persegi ini. Etnis Melayu jadi penduduk 

mayoritas, mencapai 85 persen, disusul Jawa 6,34 persen, lalu Tionghoa 2,52 persen. 

Tiongkok juga mengklaim bahwa wilayah perairan Natuna adalah wilayah pemancingan 

tradisional Tiongkok, hal ini mengakibatkan pemerintah melayangkan nota protes terhadap 

pemerintah Tiongkok. Pernyataan Tiongkok tersebut pertama kali muncul pada 19 Maret 2016 

insiden dimana Kapal Pengawas Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan RI akan 

melakukan razia terhadap kapal asing yang berbendera Tiongkok, dan menyebabkan Tiongkok 

protes terhadap pemerintah Indonesia dan menyatakan bahwa perairan Natuna tersebut adalah 

bagian dari wilayah pemancingan tradisional Tiongkok (Traditional Fishing Ground) atas dasar 

historis. Akibatnya banyak nelayan-nelayan Tiongkok yang 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. Selama ini diketahui bahwa tidak ada perjanjian perikanan 

bilateral maupun multilateral antara tiongkok dengan Negara kepulauan lainnya.17 
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Selain menyatakan bahwa perairan Natuna adalah wilayah pemancingan tradisionalnya, 

Tiongkok juga memasukkan perairan Natuna kedalam peta yang dibuat secara sepihak oleh 

Tiongkok yaitu Nine-Dashed Line. Pemerintah Indonesia tentu menolak pernyataan tersebut, 

istilah Traditional Fishing Ground tidak ada didalam hukum laut. Indonesia hanya mengakui hak 

perikanan tradisional (traditional fishing rights) yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum 

Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea). PBB juga memutuskan bahwa klaim 

yang dilakukan terhadap Natuna tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan batas ZEE yang 

telah disetujui. 

 

D. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia 

Laut Indonesia merupakan laut terluas kedua di dunia (setelah Kanada) yang memiliki luas 

laut 7.900.000 km2, empat kali dari luas daratannya. Wilayah ini meliputi laut Teritorial, Laut 

Nusantara, dan Zona Ekonomi Ekslusif. 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.  



 Hukum Laut tersebut baru muncul pada awal tahun 1970. Diawali dan dipelopori oleh negara-

negara di kawasan Afrika yang tergabung dalam Organization of African Unity (OAU) melalui 

peraturan perundang-undangan nasionalnya maupun deklarasi-deklarasi sepihak dari negara-

negara pantai dalam satu kawasan dan selanjutnya diperjuangkan dalam forum-forum 

internasional, baik dalam ruang lingkup regional maupun global.18 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.  Batas Zona Ekonomi 

Eksklusif  tidak boleh melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal. Jadi, untuk menentukan 

lebar 200 mil laut tersebut, garis sebagai tempat pengukurannya adalah garis pangkal yang juga 

digunakan dalam pengukuran lebar Laut Teritorial.19 Pada dasarnya semua teritori pulau bisa 

menjadi ZEE. Namun, ada 3 kualifikasi yang harus dibuat untuk pernyataan ini. Pertama, walau 

pulau-pulau normalnya bisa menjadi ZEE, artikel 121(3) dari Konvensi Hukum Laut mengatakan 

bahwa, " batu-batu yang tidak dapat membawa keuntungan dalam kehidupan manusia atau 

kehidupan ekonomi mereka, tidak boleh menjadi ZEE." 

Berkembangnya kesepakatan Zona Ekonomi Ekslusif sepanjang 200 mil laut dari pangkal 

pantai pada tahun 1972, menyebabkan banyaknya Negara yang kehilangan sebagian wilayah 

lautnya yang berdasarkan peta sejarah. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan sumber daya 

negaranya akan terlalu penting untuk dilewatkan, seperti perebutan hak memancing di wilayah 

bagian utara dari Laut China Timur antara Tiongkok dengan Korea Utara, di Teluk Tonkin antara 
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Tiongkok dengan Vietnam, dan perebutan wilayah di perairan Laut China Selatan antara Tiongkok 

dan beberapa ASEAN.20 

Sejak Oktober 1972, Republik Rakyat Tiongkok sudah aktif dalam mendukung kebijakan ZEE 

200 mil ini, hal ini menyebabkan Negara lain beranggapan jika Tiongkok juga akan menerapkan 

kebijakan ZEE 200 mil ini. Tetapi meskipun Singapore memutuskan untuk menerapkan kebijakan 

ZEE 200 mil ini pada pertengahan September 1980, RRT menjadi salah satu dari dua Negara 

(Negara yang lain adalah Korea Selatan) yang belum merapkan kebijakan ZEE 200 mil tersebut 

karena Tiongkok beranggapan bahwa kebijakan tersebut hanya akan mengasilkan lebih banyak 

ketidaksepakatan batas Negara.21 

Selain batas Zona Ekonomi Ekslusif, terdapat juga Batas Zona Tambahan dan Batas Laut 

Teritorial. Batas Zona Tambahan adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan 

tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. Di Zona tambahan ini kekuasaan negara terbatas 

untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran terhadap bea cukai, fiskal, imigrasi dan perikanan. 

Pengertian Zona Tambahan menurut J.G Starke adalah suatu jalur perairan yang berdekatan 

dengan batas jalur maritim atau laut teritorial, namun tidak termasuk kedaulatan negara pantai, 

tetapi dalam zona ini negara pantai memiliki kewewenangan melaksanakan hak-hak pengawasan 

tertentu untuk mencegah terjadinya pelaggaran peraturan perundang-undangan saniter, bea cukai, 

fiskal, pajak dan juga imigrasi di wilayah laut teritorialnya. Batas zona tambahan sepanjang 12 mil 

atau tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal.22 Jarak dari Tiongkok ke Laut China Selatan adalah 

                                                           
20 Harrison Brown, J. William Fulbright, 1982, China Among the Nations of The Pacific. West View Press. USA Hal 
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900 mil, tentu saja sudah melanggar ketentuan ZEE, sedangkan jarak dari Tiongkok ke perairan 

Natuna adalah 1.443 KM.  

Batas Laut Teritorial adalah suatu batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 

12 mil ke arah laut.  Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-

ujung terluar pulau di Indonesia. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar merupakan laut 

pedalaman. Di dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. 

Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia. Tindakan Tiongkok yang 

memasukkan wilayah perairan Natuna yang ditetapkan sebagai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 

kedalam peta Nine-Dashed Line yang digunakan oleh Tiongkok untuk mengklaim 90% wilayah 

Laut China Selatan mengancam hubungan bilateral antara Indonesia-RRT.  


