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Abstract  

This research aims to explain the efforts of Indonesian Governments to defending the 

integration of territory of the Natuna’s water territory from the threat of claim by 

People’s Republic of China. Natuna’s water territory is Indonesia’s outermost 

Exclusive Economic Zone. China’s claim that natuna’s water territory is part of their 

traditional fishing ground, China also put natuna’s water territory inside the nine 

dashed line map that made one-sidedly by China. This action force the Indonesian 

governments to make some preventing steps by doing deterrence efforts such as 

improving the security on natuna’s water territory. The data in this research is 

secondary data from books, website, and other sources. And the technique of analysis 

of this research is qualitative analysis techniques. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 

pulau, Indonesia juga memiliki Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). 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 mengklaim sebagian besar, yakni 

90 persen, wilayah Laut China Selatan. 

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. 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. Bagi Tiongkok ratifikasi ini merugikan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan


karena wilayah teritori yang di klaim berupa titik merah yang membentuk huruf U 

bertentangan dengan prinsip Konvensi PBB tentang Hukum laut (UNCLOS 1982).1  

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. 

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.2 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.3 

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 

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

Nasional’’.  Diambil dari : MAJALAH TANNAS Edisi 94, Jakarta., Hal 37 
2 Alan C. Tidwell, 1998, Conflict Resolved?: A Critical Assessment of Conflict Resolution. London and 

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

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



melayangkan nota protes. 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 Natuna. 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. 

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 terhadap pendapatan negara 

khususnya daerah Kabupaten Natuna, sebagai salah satu daerah otonom dengan APBD 

terbesar di Indonesia.4 Karena insiden ini, pemerintah Indonesia melakukan berbagai 

upaya untuk menjaga wilayah perairan Natuna dari ancaman klaim Tiongkok yaitu 

upaya deterrence. upaya tersebut dilakukan untuk mengancam dan mencegah klaim 

Tiongkok dengan meningkatkan penngamanan di wilayah perairan Natuna.  

 

                                                           
4 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  



RUMUSAN MASALAH 

‘’Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam menjaga integrasi wilayah Natuna 

dari ancaman klaim Tiongkok ?’’ 

 

PEMBAHASAN  

A. 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 terbaru 

negara China5. 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 

                                                           
5 www.nbcindonesia.com, 2015. Diakses pada : 18 Februari 2017 



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.6 

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). 

 

B. 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 

                                                           
6 Harrison Brown, J. William Fulbright, 1982, China Among the Nations of The Pacific. West View 

Press. USA Hal 111 

 



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. 

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.7 

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. 

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 

                                                           
7 http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160620_indonesia_tnial_bantah_kapalcina 



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).8 

 

C. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Perairan 

Natuna 

1. Upaya Militer 

Pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya untuk menjaga 

keamanan wilayah perairan Natuna Pemerintah Indonesia melakukan upaya 

deterrence atau menangkal dengan meangancam Tiongkok bahwa 

Indonesia tidak akan segan-segan untuk melakukan penangkapan terhadap 

kapal asing yang masuk secara illegal ke perairan Natuna. Pemerintah 

Indonesia telah melakukan berbagai upaya-upaya untuk menjaga keamanan 

laut Natuna. Dengan meningkatkan keamanan wilayah perairan Natuna 

dengan menambahkan sejumlah pasukan TNI untuk berpatroli di sekitaran 

wilayah perbatasan.9 Pemerintah Indonesia juga akan meningkatkan 

kekuatan militernya dengan membangun pangkalan militer di wilayah 

Natuna agar tidak ada lagi kapal nelayan Tiongkok yang masuk ke wilayah 

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

Nasional’’.  Diambil dari : MAJALAH TANNAS Edisi 94, Jakarta.  Hal 37 
9 Hasil wawancara oleh Kol. Arm. Herlangga, PABAN Utama B-5 BAIS TNI. Jakarta 16 Maret 2017 



perairan Natuna secara illegal. Pemerintah Indonesia bahkan berencana 

memperkuat posisi militer di perairan tersebut.  

Pemerintah Indonesia juga melakukan upaya Show of Force dimana 

pasukan TNI Indonesia siap menunjukkan kekuatan militernya dan 

menegaskan terhadap Tiongkok jika pemerintah Indonesia serius dalam 

menjaga kedaulatan wilayahnya. Pada April 2016, TNI Angkatan Laut 

menggelar latihan militer gabungan dengan Angkatan Laut Amerika 

Serikat (US Navy) di Batam yang berlokasi sekitar 300 mil dari 

Natuna. Latihan tersebut melibatkan 88 personel militer beserta pesawat 

pengawas dan pesawat patroli maritim yang dapat mendeteksi kapal 

selam. Salah satu yang dikerahkan adalah pesawat mata-mata P-3 Orion 

milik AS keluaran Lockheed Martin yang dapat menghadang kapal laut 

dan kapal selam.  Dua bulan kemudian, Juni, TNI Angkatan Udara 

menyatakan berencana menggelar operasi udara di langit Natuna. 

Mereka terus memantau ketat perkembangan sengketa di Laut China 

Selatan. Jika terjadi eskalasi ketegangan, operasi gabungan TNI AL, 

AU, dan Angkatan Darat akan dilakukan.  

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.”10 

Selain memperkuat pangkalan militer di Natuna, yakni Pangkalan 

Udara AL, TNI meningkatkan status Pangkalan AL Pontianak di 

Kalimantan Barat menjadi Pangkalan Utama atau pangkalan kelas A. 

Pangkalan Utama TNI AL XII Pontianak di barat laut Natuna akan 

diperkuat tiga kapal perang dan direncanakan memiliki sekitar 1.050 

prajurit. Pangkalan ini selain berfungsi memantau Laut China Selatan 

termasuk perairan Natuna, juga memonitor Laut Jawa dan Selat 

Karimata. TNI hendak memperkuat Pangkalan Udara AU Ranai yang 

juga terletak di Natuna. . TNI telah memperkuat armada militer yang 

berada di Natuna yaitu menambah satu batalion untuk memperkuat 

pangkalan angkatan laut yang sudah ada di Natuna, angkatan darat 

mengerahkan 800 prajurit di Natuna dan menambah jumlahnya hingga 

2.000 di tahun 2016, serta angkatan udara juga akan menambah pesawat 

tempur di wilayah Natuna. 11 

                                                           
10 James Cable. 1994. Gun Boat Diplomacy 1919–1991: Political application of limited Naval Forces. 

Palgrave Macmillan. United Kingdom 
11 http://www.cnnindonesia.com. Diakses pada : 20 Maret 2017 
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2. Upaya Diplomasi 

Selain upaya militer pemerintah Indonesia juga telah melakukan upaya-

upaya Diplomasi. Dimana Indonesia sebagai non-claimant state memiliki 

peranan yang sangat besar dalam  konflik Laut China Selatan. Pemerintah 

Indonesia juga sangat mendukung pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

menjadikan wilayah Laut China Selatan sebagai kawasan bebas navigasi. 

Indonesia juga mendukung segala pencapaian damai melalui DoC dan CoC. 

Sejak awal, Indonesia menginginkan adanya sebuah CoC (kode etik) yang 

berlaku khusus di Laut China Selatan. Akan tetapi, Indonesia harus dengan 

hati-hati dalam menyampaikan hal ini supaya situasi di Laut Cina Selatan 

tidak semakin memanas. 

Dalam ranah politik pertahanan, Indonesia menjadi negara yang sangat 

penting di kawasan Asia Pasifik. Sejak lama para ahli strategi menilai 

bahwa Indonesia demikian penting dalam penilaian geostrategi 

kawasan. Seperti yang diketahui bahwa AS juga memiliki kepentingan 

terhadap Konflik Laut China Selatan. AS bertekad tidak akan membiarkan 

Tiongkok meneruskan ancaman atas kedaulatan negara-negara tetangganya 

dengan menggunakan kekerasan dan aksi yang tidak sesuai hukum 

internasional. Indonesia dan China telah menjalin kerja sama pertahanan 

sejak pembentukan Forum Konsultasi Bilateral Bidang Pertahanan pada 

tahun 2007 sebagai bagian dari Deklarasi Kemitraan Strategis yang 



disepakati kedua negara pada 25 April 2005. Kedua negara sepakat 

menjalin kemitraan strategis komprehensif pada Oktober 2013. 

 Indonesia telah melakukan diplomasi pertahanan politik dengan 

Tiongkok dan juga AS dimana Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu 

menemui Menteri pertahanan AS Ashton Carter  pada bulan Mei 2015 dan 

Wakil Ketua Komisi Militer Sentral  China Fan Changlong, ketika 

berkunjung ke RRT pada Oktober 2015. Dalam pertemuan di Pentagon, 

Washington, DC, pada 12 Mei 2015 pemerintah AS dan Indonesia sepakat 

meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan dikaitkan dengan ancaman 

nyata yang terus berkembang. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa saat ini kesatuan 

wilayah perairan Natuna sedang terancam oleh Tiongkok. Tiongkok mengklaim 90% 

wilayah Laut China Selatan menggunakan peta yang di ciptakan secara sepihak yaitu 

Nie-Dashed  Line. Peta Nine-Dashed Line tersebut adalah sebuah peta yang 

membubuhkan 9 garis imajiner yang digunakan Tiongkok untuk mengklaim Laut 

China Selatan. Tiongkok memasukkan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia yaitu 

perairan Natuna kedalam peta tersebut. 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.  Karena itu Tiongkok todak mempunyai hak apapun atas 

wilayah perairan Natuna 

 Selain memasukkan Natuna ke dalam peta Nine-Dashed Line, Tiongkok juga 

mengklaim jika wilayah perairan Natuna adalah wilayah pemancingan tradisional 

Tiongkok sejak dulu. Hal ini tentu saja sangat dibantah oleh pemerintah Indonesia 

karena tidak sesuai dengan Hukum laut (UNCLOS) yang telah di sepakati. 

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. Indonesia 

telah memberitahukan terhadap Tiongkok agar mengikuti kesepakatan Hukum Laut. 

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. Meskipun Tiongkok telah meratifikasi Hukum 

Laut, tetapi Tiongkok justru melanggar perjanjian tersebut karena merasa jika 

perjanjian tersebut sangat merugikan bagi negaranya. Bukan hanya Indonesia saja 

tetapi Negara ASEAN lain yang bersengketa di wilyah Laut China Selatan juga 

mengharapkan Tiongkok untuk menaati perjanjian hukum laut. Bukan hanya Indonesia 

saja tetapi Negara ASEAN lain yang bersengketa di wilyah Laut China Selatan juga 

mengharapkan Tiongkok untuk menaati perjanjian hukum laut tersebut. 



Karena insiden tersebut pemerintah Indonesia melaukan upaya-upaya baik upaya 

militer dan upaya diplomasi untuk bias menjaga kesatuan wilayah perairan Natuna. 

Indonesia melakukan upaya deterrence dimana mencegah atau mengancam dengan 

melakukan Show of Force atau menunjukkan kekuatannya. Pemerintah juga telah 

meningkatkan keamanan wilayah perairan Natuna dengan menambahkan sejumlah 

pasukan TNI untuk berpatroli di sekitaran wilayah perbatasan. Saat ini pemerintah 

Indonesia telah melakukan modernisasi alutista untuk TNI AD,AL, dan AU. Pada April 

2016, TNI Angkatan Laut menggelar latihan militer gabungan dengan Angkatan 

Laut Amerika Serikat (US Navy) di Batam yang berlokasi sekitar 300 mil dari 

Natuna. Hal tersebut dilakukan agar memperlihatkan kepada Tiongkok jika 

Indonesia serius dalam menjaga keutuhan wilayahnya.  

Selain upaya militer, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya-upaya 

diplomasi agar konflik bias terselesaikan dnegan damai. Dimana Indonesia sebagai 

non-claimant state memiliki peranan yang sangat besar dalam  konflik Laut China 

Selatan. Pemerintah Indonesia juga sangat mendukung pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk menjadikan wilayah Laut China Selatan sebagai kawasan bebas 

navigasi. Indonesia juga mendukung segala pencapaian damai melalui DoC dan CoC. 

para menteri luar negeri ASEAN pada 22 Juli 1992 mengeluarkan ASEAN Declaration 

on the South China Sea. Deklarasi itu memuat prinsip, antara lain, menekankan 

perlunya penyelesaian sengketa secara damai dan mendorong kerja sama safety of 

maritime navigation and communication, perlindungan atas lingkungan laut, 



koordinasi search and rescue, dan memerangi pembajakan di laut dan perompakan 

bersenjata serta perdagangan gelap obat-obatan. 

Selain DoC dan CoC, Indonesia juga melakukan upaya diplomasi pertahanan 

politik dnegan Negara AS dan Tiongkok. Dalam ranah politik pertahanan, Indonesia 

menjadi negara yang sangat penting di kawasan Asia Pasifik. Sejak lama para ahli 

strategi menilai bahwa Indonesia demikian penting dalam penilaian geostrategi 

kawasan. . Seperti yang diketahui bahwa AS juga memiliki kepentingan terhadap 

Konflik Laut China Selatan. Indonesia dan China telah menjalin kerja sama pertahanan 

sejak pembentukan Forum Konsultasi Bilateral Bidang Pertahanan pada tahun 2007 

sebagai bagian dari Deklarasi Kemitraan Strategis yang disepakati kedua negara pada 

25 April 2005. 
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