
BAB III 

PENGARUH ANCAMAN KLAIM TIONGKOK TERHADAP HUBUNGAN INDONESIA-

RRT 

 

Bab ini akan menjelaskan mengenai hubungan dan kerjasama antara Indonesia dan RRT 

sebelum dan sesudah ancaman klaim Tiongkok di Natuna. Bab ini juga akan menjelaskan 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok di wilayah perairan Natuna dan 

pengaruhnya terhdap hubungan Indonesia-Tiongkok. Serta akan di jelaskan mengenai keterlibatan 

Indonesia dalam pengesahan hokum laut atau UNCLOS. 

 

A. Hubungan dan Kerjasama Indonesia-RRT 

Indonesia dan RRT memiliki sejarah hubungan yang panjang.  Hubungan antara kedua 

negara telah dimulai sejak berabad-abad lalu, dan secara resmi diakui pada tahun 1950. Namun 

hubungan diplomatik dihentikan pada tahun 1967, dan dilanjutkan pada tahun 1990. Tiongkok 

memiliki kedutaan besar di Jakarta dan konsulat di Surabaya dan Medan, sementara Indonesia 

memiliki kedutaan besar di Beijing dan konsulat di Guangzhou, Shanghai dan Hong Kong. Kedua 

negara negara besar di antara negara-negara di Asia dari segi wilayah dan penduduk, Tiongkok 

adalah negara yang paling padat penduduknya di bumi, sedangkan Indonesia memiliki populasi 

terbesar ke-4 di dunia. Kedua negara adalah anggota APEC dan ekonomi utama dari G-20. 

Hubungan antara kekaisaran Tiongkok dan Indonesia kuno telah dimulai sejak abad ke-7 

dan mungkin sebelumnya. Indonesia adalah bagian dari jalur maritim dari Jalur Sutra yang 
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menghubungkan Tiongkok dengan India dan dunia Arab. Banyak keramik Tiongkok, ditemukan 

di seluruh Indonesia yang diperkirakan terjadinya hubungan perdagangan kuno antara kedua 

negara. Museum Nasional Indonesia memiliki salah satu yang terbaik dan koleksi paling lengkap 

dari keramik Tiongkok yang ditemukan di luar Tiongkok, diperkiran dari 

dari Han, Tang, Sung, Yuan, Ming, dan Dinasti Qing berlangsung selama hampir dua ribu 

tahun. Koleksi ini khusus memberikan wawasan yang baik dalam perdagangan maritim Indonesia 

selama berabad-abad. Penelitian menunjukkan bahwa orang Tiongkok berlayar ke India melalui 

Indonesia pada awal periode Han Barat (205 SM sampai 220 Masehi) sebagai bagian dari jalan 

sutra maritim dan bahwa hubungan perdagangan perusahaan yang kemudian dibangun.1  

Secara tradisional, kepulauan Indonesia, diidentifikasi oleh geografer Tiongkok kuno 

sebagai Nanyang, adalah sumber dari rempah-rempah seperti cengkeh, kemukus, dan pala, bahan 

baku seperti sebagai cendana, emas dan timah, juga barang-barang langka eksotis seperti gading, 

cula badak, kulit harimau, dan tulang, burung-burung eksotis dan bulu warna-warni. 

Sementara sutra yang halus dan keramik dari Tiongkok dicari oleh kerajaan kuno Indonesia. 

Indonesia juga memainkan beberapa peran dalam pengembangan Buddhisme dari India ke 

Tiongkok.2 

Era Soekarno menjadi titik penting hubungan persahabatan Indonesia dengan Tongkok. 

Hubungan kedua negara terus menunjukkan perkembangan ke arah yang positif, dengan kehadiran 

Perdana Menteri Tiongkok Zhou En Lai pada Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tanggal 18 

April sampai 25 April 1955. Dalam KAA Bandung “Lima prinsip hidup berdampingan secara 
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damai’ yang dikemukakan Tiongkok bersama pemerintah India dan Myanmar, mendapat 

dukungan dari para peserta. Namun hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok sempat berhenti 

sejenak pada tanggal 30 Oktober 1967, dikarenakan  politik di Indonesia yang sedang kacau.3 

Pada tahun 1965, Indonesia mengeluarkan kebijakan anti-China dikarenakan munculnya 

kudeta komunis. Sejak saat itu pemerintah Inondonesia menganggap etnis Tiongkok sebagai 

ancaman keamanan. Keputusan ini menjadi halangan dalam membangun kembali hubungan 

diplomatic antara Indonesia dan RRT.4 

 Hubungan bilateral antara Tiongkok dan Indonesia terutama dalam bidang ekonomi saat 

ini terus meningkat. Hal ini tercermin dari meningkatnya nilai perdagangan kedua negara, yang 

pada tahun 2008 mencapai US$ 31 miliar. Hubungan dan kerjasama di bidang sosial-budaya antara 

kedua negara dilandasi oleh Persetujuan Kebudayaan yang ditandatangani 1 April 1961. Selama 

ini hubungan sosial budaya Indonesia – China mencakup bidang kesenian, pendidikan, olah raga, 

dan kemanusiaan. Peningkatan hubungan kedua negara di berbagai bidang selama beberapa tahun 

belakangan ini telah ditandai dengan naiknya jumlah lalu lintas kunjungan warga negara RI dan 

RRC. Pertukaran misi-misi kesenian dan olah raga juga terlaksana dengan baik. Pada tahun 1992 

telah ditandatangani kerjasama “sister city” antara Jakarta – Beijing dan kini tengah diupayakan 

hubungan “sister province” antara kota-kota lain di Indonesia dengan kota-kota di RRC yang 

dinilai serupa karakteristiknya. 

  

                                                           
3 Reza Pratama, 2016,‘’ Hubungan Indonesia dengan China’’ Diakses dari : www.kompasiana.com pada 11 Maret 

2017 
4 Sudershan Chawla, D.R. Sardesai, 1980, Changing Patterns of Security And Stability In Asia. Praeger Publishers. 

New York Hal 49 

http://www.kompasiana.com/


B. Pelanggaran Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia 

Republik Rakyat Tiongkok  telah banyak melakukan pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia 

yaitu Natuna. Natuna sendiri merupakan wilayah perairan terluar di Indonesia. Tiongkok telah 

mengklaim wilayah perairan Natuna sebagai wilayah pemancingan tradisionalnya, tetapi 

pemerintah Indonesia menolak keras klaim Tiongkok tersebut. Klaim ini menyebabkan banyaknya 

kapal asing, terutama kapal 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.5 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.  

Indonesia tidak mengakui adanya wilayah pemancingan tradisional milik Tiongkok, 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). Aturan mengenai hak perikanan 

tradisional yang tertuang dalam hukum laut sangat sedikit, yaitu dalam satu pasal, yaitu Pasal 51 

yang isinya “Tanpa mengurangi arti pasal 49, negara kepulauan harus menghormati perjanjian 

yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang 

sah negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam 

perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian, termasuk 

sifatnya, ruang lingkup dan daerah di mana hak dan kegiatan demikian berlaku, atas permintaan 
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salah satu negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Hal 

demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan negara ketiga atau warga negaranya”. 

 

Pada tanggal 19 Juni 2016, kapal nelayan dengan bendera Tiongkok (KM Kway Fey 10078) 

kembali memasuki perairan Natuna dan melakukan illegal fishing di ZEE Indonesia. Kapal 

penjaga milik Indonesia yaitu KP Hiu 11 melakukan upaya untuk penangkapan KM Kway Fey 

10078, tetapi proses penangkapan oleh tim KKP dan TNI AL dari KP Hui 11 tidak berjalan mulus, 

dikarenakan sebuah kapal coast guard China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, dini 

hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga 

untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078. Awalnya kapal KM Kway 

Fey 10078 tersebut sempat melarikan diri sehingga mengharuskan kapal Indonesia mengeluarkan 

tembakan peringatan dan tiga personel kapal patroli sempat melompat ke dalam kapal ikan Cina 

itu untuk mengawal.6 

Ada dua jenis pelanggaran yang dilakukan kapal coast guard Tiongkok menurut Kemlu. 

Pertama adalah pelanggaran coast guard tiongkok terhadap hak berdaulat dan juridiksi Indonesia 

di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontingen. Sedangkan pelanggaran kedua 

adalah upaya kapal Tiongkok yang menghalangi proses penegakan hukum aparat Indonesia. 

Menlu mengatakan bahwa insiden ini merusak hubungan baik antara Indonesia-RRC. 

Indonesia menegaskan kedaulatan dan hak ekonominya di Natuna, yang dilindungi oleh prinsip 

hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Indonesia tidak berkepentingan dalam sengketa 
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wilayah antara China dengan beberapa negara, misalnya Vietnam dan Filipina, di Kepualauan 

Spartly. Sehingga, Natuna seharusnya tidak dilibatkan oleh negara bersengketa.7 Insiden ini 

menyebabkan pemerintah Indonesia melayangkan nota protes terhadap Tiongkok karena upaya 

penindakan yang hendak dilakukan oleh tim KKP dihalang-halangi oleh kapal patroli milik badan 

keamanan laut (coastguard) Tiongkok.  

Dalam kasus ini, sebenarnya Indonesia berada diposisi yang kuat daripada Tiongkok yang 

hanya mendasarkan pada aturan nine dash line. Kemudian ditambah dengan tindakan Tiongkok 

yang kerap melanggar zona eksklusif perairan Indonesia, selain itu juga telah terjadi beberapa 

insiden terkait masalah illegal fishing yang dilakukan oleh masyarakat Tiongkok terhadap perairan 

Indonesia dan kapal Tiongkok yang masuk dalam wilayah perairan Indonesia dan tanpa seizin dari 

pihak Indoensia dan tindakan ini jelas melanggar UU ZEE No 5 Tahun 1983 khususnya dalam 

pasal 7. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa barangsiapa melakukan kegiatan di perairan wilayah 

Indonesia harus mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. 

Dari insiden illegal fishing oleh kapal Tiongkok berbuntut protes resmi dari pemerintah 

Indonesia karena upaya penindakan yang hendak dilakukan oleh tim KKP dihalang-halangi oleh 

kapal patroli milik badan keamanan laut (coastguard) Tiongkok. Kapal penjaga pantai (coast 

guard) milik Angkatan Laut Tiongkok nekat menerobos perbatasan. Tak hanya itu, mereka juga 

menabrak dan menarik paksa kapal yang baru saja ditangkap operasi gabungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan bersama TNI AL. Akibat ulah dari kapal coast guard Tiongkok yang 

menerobos wilayah perairan Natuna, Indonesia ini belum usai. Hal ini membuat pemerintah 

Indonesia kini berencana meningkatkan pengamanan wilayah perbatasan itu. Insiden ini tentu 
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perpengaruh terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok yang telah terjalin 

dari dulu. 

 

C. Pengaruh Klaim Tiongkok Terhdap Hubungan Indonesia-RRT 

Ketegangan sejumlah Negara di wilayah Kepulauan Natuna dimulai sejak Tiongkok 

mereklamasi dan memperluas pulau-pulau kecil Mischief Reef dan Pulau Subi sebagai bagian dari 

Kepulauan Spratly di Laut China Selaatan. Kepulauan Natuna yang berada di antara ujung barat 

laut indonesia di Kalimantaan dan ujung selatan Vietnam, memiliki 270 pulau menjadi bagian 

Provinsi Kepelauan Riau dengan 70.000 penduduk. Pengklaiman kepulauan Natuna terletak pada 

daerah perairan di sekitar kepulauan yang berpotensi tumbang tindih pada batas garis imajiner 

Nine Dash Line yang ditetapkan oleh China. Dalan kasus ini permasalahan bukan pada klaim 

kepulauannya saja tapi pada perariran sekitar Kepulauan Natuna juga. Klaim ini akan berdampak 

pada hak daulat pada wilayah kedaulatan Indonesia. Dengan Nine Dash Line yang tidak jelas 

batasnya mengakibatkan timbulnya masalah atas hak berdaulat. 

Selain memasukkan perairan Natuna kedalam peta Nine-Dashed Line nya, Tiongkok juga 

mengklaim wilayah perairan Natuna sebagai wilayah pemancingan tradisionalnya. Hal ini yang 

menyebabkan munculnya insiden-insiden pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Tiongkok di 

perairan Natuna sepanjang tahun 2016 sehingga menyebabkan pemerintah Indonesia melayangkan 

sejumlah nota protes terhadap pemerintah Tiongkok. Pemerintah tidak pernah mengakui kawasan 

pemancingan tradisional Tiongkok tersebut.  



Tidak ada perjanjian internasional apapun yang menyetujui adanya ‘Traditional Fishing 

Ground’ atau wilayah pemancingan tradisional. Adapun yang diakui oleh perjanjian internasional 

dan semua Negara yang menyetujuinya adalah ‘Traditional Fishing Right’. Traditional fishing 

rights adalah mekanisme antarnegara yang mengatur hak-hak nelayan di perairan yang 

berbatasan/berdampingan, perjanjian ini harus disepakati oleh kedua Negara yang bersengketa. 

Satu-satunya Traditional fishing rights yang disetuji oleh Indonesia adalah kesepakatan dengan 

Malaysia.  

Hubungan Indonesia dan Tiongkok semakin memanas semenjak insiden pada 17 

September 2016 lalu, dimana pihak angkatan laut Indonesia melaporkan bahwa ada 12 kapal 

nelayan Tiongkok yang masuk ke wilayah ZEE Indonesia tersebut. Ketika dikejar oleh KRI Imam 

Bonjol kapal-kapal tersebut malarikan diri, namun pihak Indonesia mengeluarkan tembakan 

peringatan dan berhasil menahan salah satu kapal tersebut. Mereka kemudian memastikan bahwa 

kapal tersebut adalah milik Tiongkok dengan jumlah ABK 7 orang. Tiongkok melayangkan protes 

resmi atas insiden tersebut dan meminta Indonesia tidak mengambil tindakan yang dapat 

memperumit situasi. Tiongkok menganggap insiden ini terjadi di wilayah perairan yang memiliki 

klaim tumpang-tindih. Sampai saat ini pemerintah Indonesia belum membalas nota protes tersebut 

karena Tiongkok telah melanggar perjanjian ZEE, meskipun pemerintah Tiongkok tetap berkeras 

bahwa kapal tersebut melakukan penangkapan secara illegal di Natuna.8 Karena insiden tersebut 

hubungan Indonesia dan Tiongkok menjadi tegang, tetapi semakin lama situasi antara kedua 

Negara mulai membaik dikarenakan dalam sisi politik Indonesia dan RRT saling membutuhkan.9 
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Saat ini sebagian besar wilayah pemancingan Negara besar telah berdasarkan hukum 

internasional. Pemancingan jarak jauh saat ini tidak lagi di terapkan oleh Negara-negara lain 

semenjak munculnya perjanjian Zona Ekonomi Ekslusif pada tahun 1977.10 Karena itu lah wilayah 

pemancingan tradisional tidak diakui dalam hukum internasional manapun.  

Hingga saat ini pemerintah Indonesia masih terus berusaha menjaga kedaulatan wilayah 

perairan Natuna. Indonesia menentang keras tindakan Tiongkok yang mengklaim wilayah perairan 

Natuna sebagai wilayah pemancingan tradisionalnya dan serta memasukkannya ke dalam peta 

nine-dashed line. 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 

sendiri telah menandatangani perjanjian hukum laut tersebut. 

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) sendiri merupakan perjanjian 

hukum laut yang dihasilkan dari konferensi PBB yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan 

tahun 1982. Konferensi PBB pertama tentang hukum laut bertemu di Jenewa dari 24 Februari-29 

April 1958. Sebanyak 86 negara yang diwakili pada diskusi. Ketidakmampuan UNCLOS I untuk 

menyelesaikan beberapa masalah, termasuk khususnya lebar laut teritorial, menyebabkan 
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UNCLOS kedua pada tahun 1960 dan akhirnya pada UNCLOS III, yang berlangsung dari 

Desember 1973 sampai Desember 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. 

Menurut data yang di dapat dari PBB, tercatat ada 166 negara yang telah meratifikasi 

UNCLOS. Namun, dalam penerapannya UNCLOS memiliki beberapa celah yang mengakibatkan 

terjadinya saling klaim wilayah di beberapa negara, salah satunya terjadi di kepulauan Spratly.  

Kepulauan Spratly diperebutkan oleh 6 negara diantaranya adalah Tiongkok, Filipina, Vietnam, 

Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam. Keenam negara tersebut, termasuk Tiongkok telah 

menandatangani dan meratifikasi UNCLOS. Tiongkok meratifikasi UNCLOS pada tanggal 7 Juni 

1996. Tiongkok belum pernah sekalipun mengundurkan diri dari UNCLOS terhitung sejak 

Tiongkok meratifikasi UNCLOS dari tahun 1996 hingga 2014. Dalam daftar list anggota yang 

melakukan ratifikasi terhadap UNCLOS, nama Tiongkok masih tertulis, dan tidak ditemukan 

catatan apapun mengenai kemunduran Tiongkok dari UNCLOS.11 

Berdasarkan Pasal 73 UNCLOS Indonesia sebagai "coastal state" memiliki hak untuk 

mengekplorasi, ekploitasi, konservasi dan mengkontrol sumber daya alam pada wilayah ZEE. 
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Indonesia juga berhak untuk melakukan tindakan seperti "boarding", inspeksi, penahanan dan 

melakukan proses hukum untuk menegakkan hukum penangkapan ikan. Sementara, berdasarkan 

Pasal 58 UNCLOS, negara-negara lain harus menghormati dan melaksanakan aturan yang 

diterapkan oleh Indonesia sebagai 'coastal state'. Indonesia juga dapat melakukan tindakan 

pengamanan dan penangkapan pada awak buah kapal sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh 

Pasal 73 UNCLOS. 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. 

Telah dibahas di dalam BAB IX Pasal 122-123 UNCLOS 1982. Di dalam Pasal 122 dinyatakan 

bahwa laut tertutup atau laut setengah tertutup adalah suatu teluk, lembah laut (basin), atau laut 

yang dikelilingi oleh dua atau lebih Negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera 

oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya atau terutama dari laut teritorial dan zona 

ekonomi eksklusif dua atau lebih Negara pantai. Negara-negara yang berbatasan dengan laut 

tertutup atau setengah tertutup dianjurkan untuk bekerjasama dalam melaksanakan pengelolaan 

sumberdaya hayati, menetapkan kebijaksanaan serta melaksanakan kegiatan-kegiatan riset dan 

lingkungan.12 

Indonesia terus memaksa Tiongkok untuk menaati perjanjian hukum laut (UNCLOS) karena 

UNCLOS tersebut sudah baku. Bukan hanya Indonesia saja tetapi Negara ASEAN lain yang 

bersengketa di wilyah Laut China Selatan juga mengharapkan Tiongkok untuk menaati perjanjian 

hukum laut tersebut. Indonesia mengajak Negara-negara yang bersangkutan untuk berunding agar 
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Tiongkok bisa menaati perjanjian hukum laut tersebut. 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).13  

Karena pernyataan Tiongkok mengenai Natuna sebagai wilayah pemancingan tradisionalnya 

dan memasukkannya kedalam peta Nine-Dashed Line membuat pemerintah Indonesia melakukan 

berbagai upaya untuk menjaga integrasi wilayah periran Natuna. 
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