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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemilihan awal judul ini, berawal dari pengamatan saya melihat situasi 

politik keamanan Laut Cina Selatan yang belum mendapatkan titik terang dalam 

penyelesaian, padahal konflik ini telah berlangsung selama puluhan tahun.Pada 

kasus yang terbaru adalah manuver pesawat mata-mata Amerika P8-A Poseidon 

yang terbang di atas ketinggian 4.500 meter diatas pulau yang dipersengketakan 

oleh negara-negara Asia Tenggara dan Tiongkok.hal ini cukup mengasumsikan, 

bahwa penyelesaian akhir dari sengketa ini tidak akan mendapatkan titik temu 

bahkan konflik ini bisa jadi akan meluas. Lalu di mana posisi Indonesia, atas 

situasi ini? apakah berpihak pada negara-negara anggota Asean ataukah 

menjalankan peranannya sesuai dengan amanat undang-undang 1945 yakni 

menciptakan perdamaian dunia. Maka dari itu, saya tertarik untuk melihat 

bagaimana kebijakan Indonesia dalam kasus penyelesaian konflik Laut Cina 

Selatan.agar studi ini fokus, maka saya mengambil peranan Indonesia pada era 

Susilo Bambang Yudhoyono untuk di eksplorasi dalam penelitian ini. 

Kawasan Laut Cina Selatan adalah suatu kawasan yang memiliki berbagai 

potensi yang sangat besar, yakni berupa potensi sumber daya alam seperti minyak 

bumi dan gas alam maupun kekayaan alam berupa hasil ikan yang melimpah yang 
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terkandung di dalamnya serta potensi geografis yang dimilkinya yakni letaknya 

yang sangat strategis dan banyak di lalui oleh kapal-kapal milik Negara maju, 

sebagai jalur distribusi minyak dunia, jalur pelayaran serta komunikasi 

internasional. Hal ini banyak menarik perhatian Negara-negara yang masih 

membutuhkan energy untuk perkembangan industrialisasinya.Baik Negara-negara 

yang berbatasan langsung dengan Kawasan Laut Cina Selatan, maupun Negara-

negara besar yang mempunyai ambisi global tersendiri bagi kepentingan pribadi 

masing-masing Negara. 

Kawasan Laut Cina Selatan merupakan salah satu yang penting bagi negara-

negara yang membutuhkan energi bagi perkembangan industrialisasinya.Karena 

kekayaan alam yang dimilikinya serta posisinya yang strategis, sehingga banyak 

negara yang menginginkan kepemilikan kawasan ini. Laut Cina Selatan sebagai 

kawasan yang memiliki banyak potensi yang terkandung di dalamnya di satu sisi 

menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang sangat menguntungkan bagi 

negara-negara yang mempunyai kepentingan tersendiri terhadap kawasan ini, 

akan tetapi di sisi lain karena besarnya potensi yang dimiliki oleh Laut Cina 

Selatan dan banyaknya negara yang menginginkan kepemilikan kawasan ini maka 

kawasan Laut Cina Selatan juga mengandung potensi konflik. Hal ini dapat 

dilihat dari beberapa insiden yang sempat terjadi di perairan Laut Cina Selatan, 
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seperti bentrokan senjata yang terjadi antara negara-negara yang berkonflik 

sepanjang konflik yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan. 

Keamanan kawasan Asia Timur pasca perang Dingin melahirkan ketidak 

pastian strategis. Kondisi yang tidak pasti ini tentu saja mempengaruhi presepsi 

masing-masing negara baik yang terlibat secara langsung maupun negara-negara 

yang berada di kawasan tersebut tapi tidak terlibat secara langsung.Tingginya 

dinamika interaksi di Laut Cina Selatan menunjukan besarnya kapabilitas 

ekonomi, politik, dan militer di kawasan ini.Konflik perbatasan dan klaim 

tumpang tindih yang terjadi di Kawasan Laut Cina Selatan masih kerap terjadi di 

antara Negara-negara yang berbatasan langsung dengan perairan yang kaya akan 

sumber daya alam dan memiliki posisi yang sangat strategis, dan hal ini menjadi 

perdebatan antar beberapa negara-negara pengklaim kawasan tersebut. Beberapa 

upaya telah dilakukan dalam mengatasi konflik yang terjadi di kawasan Laut Cina 

Selatan salah satunya yakni dengan cara diadakannnya perundingan-perundingan 

yang melibatkan beberapa negara yang berkonflik hal ini ditujukan untuk 

meredam konflik yang tengah terjadi di kawasan tersebut. Adapun hasil dari 

penelitin menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan dan yang 

melibatkan Republik Rakyat Cina (RRC), Vietnam, Malaysia, Taiwan, Filiphina, 

dan Brunei Darussalam ini menimbulkan implikasi-implikasi politik dan 

keamanan yang diakibatkan oleh adanya pergesekan kepentingan-kepentingan di 
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antara Negara-negara yang terlibat tersebut demi kepentingan masing-masing 

negara. 

Apabila implikasi-implikasi tersebut dibiarkan begitu saja, dan tidak 

ditangani dengan cepat maka dapat tidak menutup kemungkinan akan terjadinya 

perang terbuka, yang dapat merugikan negara-negara yang berkonflik, dan juga  

negara-negara yang ada di sekitar Laut Cina Selatan. 

Konflik Laut Cina Selatan (LCS)bermuara pada klaim kepemilikan atas 

wilayah tersebut oleh Tiongkok berdasarkan peta yang dibuatnya pada tahun 1947 

dengan mempertimbangkan sisi historisnya. Tiongkok beranggapan bahwa LCS 

ditemukan oleh Dinasti Han sesuai sejarah Tiongkok Kuno sejak 2 abad sebelum 

masehi, dan pada abad 12 sebelum masehi oleh Dinasti Yuan, pulau-pulau yang 

ada dikawasan LCS dimasukkan kedalam peta teritori Tiongkok dan diperkuat 

oleh Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke 13 sebelum masehi. Hal ini lah 

yang membuat empat negara Asia Tenggara yakni Filiphina, Vietnam, Malaysia, 

dan Brunei Darussallam mengajukan protes terhadap klaim sepihak dari Tionkok 

tersebut. padahal menurut mereka, bahwa kawasan LCS sebagian adalah termasuk 

kedaulatan negaranya, misalnya seperti Vietnam dan Filiphina yang berlandaskan 

pada peninggalan peta ketika Perancis masih menjajah negara mereka pada tahun 

1930an.  
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LCS adalah sebuah kawasan yang strategis, Pertama, selain digunakan 

sebagai jalur perdagangan, ia juga menjadi salah satu pangkalan transis tentara 

dan Angkatan Laut AS di kawasan Pasifik. Eskalasi konflik sempat terjadi karena 

muncul sikap yang kurang kooperatif antarpihak, seperti adanya pembatasan 

kebebasan navigasi di area LCS, khususnya antara Tiongkok dan Amerika 

Serikat, yang terkait dengan hak kapal militer AS untuk beroperasi di peraiaran 

ini.
1
ketegangan semakin diperkuat dengan pengembangan militer Tiongkok yang 

minim transparansi
2
 sehingga sulit bagi negara lain untuk mengantisipasi 

perkembangan tersebut. kedua, motif ekonomi juga menjadi salah satu alasan kuat 

keterlibatan AS di Konflik LCS. Perairan ini merupakan rute utama kapal dagang 

AS.LCS pun menjadi penting bagi AS karena investasi AS di negara-negara 

anggota ASEAN yang kemudian membuat negara besar ini dependen.ASEAN 

menjadi penting tidak hanya dalam konteks barang-barang konsumsi, tetapi juga 

pasar potensial.Selain itu, orientasi politik internasional Presiden Barack Obama, 

yaitu “pivot to Asia”, juga menjadi salah satu motif mengapa AS melibatkan diri 

dalam konflik LCS. Hal ini ditunjukkan oleh salah satu pernyataan mantan 

Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, yang merujuk pada konflik LCS: AS 

menekankan pentingnya mengembalikan aturan-aturan internasional yang 

                                                           
1
 Beina Xu, “South China Sea Tension,” Cpincil on Foreign Relations (daring), 

http://www.cfr.org/china/south-china-sea-tensions/p29790, diakses pada tanggal 13 April 2016 
2
A.S. Erickson & A.P.Liff, “China’s Military Development, Beyond the Numbers,” The Diplomat 

(daring), 12 March 2016, http://thediplomat.com/2016/03/12/chinas-military-development-beyond-
the-numbers/, diakses pada tanggal 13 April 2016. 

http://www.cfr.org/china/south-china-sea-tensions/p29790
http://thediplomat.com/2016/03/12/chinas-military-development-beyond-the-numbers/
http://thediplomat.com/2016/03/12/chinas-military-development-beyond-the-numbers/
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mengatur masalah ini dan mengambil langkah legal-formal dalam proses 

resolusinya. Selain itu, Clinton juga menegaskan bahwa AS akan terus 

mempertahankan perannya dikawasan LCS dan Asia Tenggara untuk menjamin 

terciptanya perdamaian. 

Sebagai negara terbesar ke-empat jumlah penduduk dan pertama di Asia 

Tenggara, Indonesia memiliki posisi tawar yang cukup dalam hal penyelesaian 

sengketa Laut Cina Selatan. Di lingkungan negara-negara Asia Tenggara saja, 

selain sebagai penggagas terbentuknya organisasi Asean untuk negara-negara 

Asia Tenggara, juga memiliki kedekatan dalam segi sosio-kultur antar 

penduduknya yang sama-sama berasal dari bangsa melayunesia. Selain itu, 

Indonesia juga berkepentingan dalam menciptakan situasi regional yang aman 

dikawasan ini.karena ketika stabilitas ini terganggu, secara tidak langsung akan 

berdampak pada situasi dalam negeri Indonesia sendiri. 

Keterlibatan Indonesia dalam penyelesaian konlik di LCS, adalah sesuatu 

yang didasari pada kepentingan nasional untuk turut serta dalam pemeliharaan 

perdamian dunia dan kesadarn akan manfaat dari penyelesaian konflik tersebut, 

adalah usaha untuk menemukan dan mencegah timbulnya penyebab konflik, 

keyakinan akan kapasitas yang tersedia serta pilihan yang dirasa tepat mengenai 

mekanisme penyelesaian konflik. 
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Meskin Indonesia bukanlah salah satu negara yang turut bersengketa, 

namun sebagai salah satu negara yang tergabung dalam forum ASEAN dan juga 

negara yang memiliki pengaruh besar dikawasan ini, Indonesia turut melakukan 

berbagai upaya guna menciptakan perdamaian dikawasan ini.untuk itulah penulis 

tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul “Kebijakan Indonesia tentang 

Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Pada Era Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono”. 

Walaupun kebijakan Indonesia untuk menangan persoalan sengketa ini 

sudah ada sebelum kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.Namun menurut 

penulis bahwa di era Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presidenlah, Indonesia 

cukup mengambil peranan yang signifikan dalam mengeluarkan kebijakan-

kebijakan terkait dengan lokus dari skripsi ini. 

B. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 

atas pertanyaan besar dalam penelitian ini. yakni Bagaimana Kebijakan Indonesia 

pada Periode Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Terhadap 

Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan ? Dari pertanyaan besar tersebut, 

diharapkan dapat memberikan pencerahan sesuai dengan topik dari penelitian ini. 
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C. Kerangka Dasar Pemikiran 

Untuk menganalisis suatu peristiwa ilmiah, diperlukan kerangka teori 

yang relevan dengan peristiwa atau fenomena yang diteliti. Teori adalah suatu 

pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. berarti teori mendeskripsikan 

apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan mungkin meramalkan 

kemungkinan berlangsungnya kejadian itu dimasa depan. 

1. Kebijakan Luar Negeri dan Kerjasama Fungsional 

Studi mengenai analisis tentang peran Indonesia terkait konflik Laut Cina 

Selatan seringkali didominasi oleh syudi mengenai kebijakan luar negeri suatu 

negara, dalam hal ini Indonesia.studi tersebut memusatkan perhatian pada 

deskripsi kepentingan, tindakan dan unsur kekuatan negara. kebijakan (politik) 

luar negeri adalah tindakan konkrit yang digunakan suatu negara untuk mencapai 

kepentingan nasional. Tujuan kebijakan luar negeri sebenarnya adalah fungsi dari 

tujuan negara.tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu 

dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Secara terperinci tujuan kebijakan luar 

negeri dirancang, dipilih dan ditetapkan oleh pembuat keputusan serta 

dikendalikan untuk mengubah kebijakan dan mempertahankan kebijakan ihwal 

kenegaraan tertentu dilingkungan internasional.
3
 

                                                           
3
Perwita, A.A Banyu dan Yani, Yamyun Muhammad dalam Sabrina Mirza (2013).Kebijkan Luar Negeri 

Indonesia Terkait Konflik Laut Cina Selatan hlm. 3 
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Kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor paling menetukan 

yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. 

Konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, adalah 

sebagai berikut.“National interest is the fundamental objective and ultimate determinant that 

guides the decisions makers of a state in makin foreign policy. The national interest of a state is 

typically a highly generalized conception of those elements of constitute the state most vital needs. 

These include self-preservation, independence, teritotial integrity, military security, and economic 

well-being.
4
. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa kepentingan nasional 

adalah tujuan mendasar serta faktor yang menentukan dan memandu para 

pembuat keputusan dalam perumusan politik kebijakan luar negeri suatu 

negara.selain itu, dalam mukhadimmah UUD 1945 telah secara jelas mengatakan 

untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan ketertiban dunia. 

Indonesia sebagai sebuah negara tentunya memiliki kepentingan nasional 

yang ingin dicapai.Terlebih bila ditambah dengan pemahaman konsep geopolitik 

yang dapat dimaknai dengan pengambilan kebijakan atau strategi nasional yang 

didasarkan pada aspek nasional dan geografik, maka tidaklah mengherankan 

apabila Indonesia turut berperan aktif dalam penyelesaian konflik Laut Cina 

Selatan. 

                                                           
4
 Jack C. Plano. The International Relations Dictionary.USA. 1969. Hlm 7 
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Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat 

oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit 

politik internasional lainnya dikendalikan dalam rangka mencapai tujuan spesifik 

nasional dalam terminology national interest.
5
 Lebih jauh, Holsti menjelaskan 

lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktifitas negara 

terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan atau 

kepentingannya, serta hirau akan berbagi dalam kondisi internal yang menopang 

formulasi tindakan tersebut. 

Menurut Holsti, kebijakan luar negeri memiliki tiga komponen yang 

mencerminkan kepentingan yang lebih luas, yaitu :Pertama, Sebagai sekumpulan 

orientasi (as a cluster of orientation), suatu pedoman untuk menghadapi kondisi 

eksternal yang menuntut pembuat keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi 

prinsip dan tendensi umum yang terdiri dari sikap, persepsi, dan nilai yang 

dijabarkan dari pengalaman sejarah dan kondisi strategis penentu posisi negara 

dalam internasional. Kedua, sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk 

bertindak (as a set of commitments to and plans for action), berupa rencana dan 

komitmen konkrit termasuk tujuan dan alat yang spesifik untuk mempertahankan 

situasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar 

negeri.Ketiga, sebagai bentuk perilaku atau aksi (as a form of behavior), berupa 

langkah nyata berdasarkan orientasi umum, dengan komitmen dan sasaran yang 

                                                           
5
Op.Cit, Hlm 3 
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lebih spesifik, dan berhubungan dengan kejadian dan situasi di lingkungan 

eksternal dari negara tersebut. 

Untuk merealisasikan kebijakan luar negeri tersebut, maka suatu negara 

perlu untuk mengadakan hubungan kerjasama dengans negara-negara lain, 

khususnya yang menyangkut kerjasama fungsional. Kerjasama merupakan salah 

satu kegiatan dalam dan luar negeri yang dapat dilakukan didalam segala aspek 

kehdupan, diantaranya dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, 

keamanan dan aspek-aspek lainnya. Dengan adanya ketergantungan ini, maka 

secara otomatis akan menimbulkan suatu hubungan timbal balik antara negara 

kerjasama dalam bidan tertentu, yang nantinya akan saling menguntungkan 

masing-masing negara. 

Kerjasama internasional ini adalah bentuk interaksi yang dilakukan antar 

negara-negara ataupun melibatkan aktor non-negara yang menyadari 

kesalingtergantungan yang mengelilingi mereka. Kerjasama internasional adalah 

alat bagi aktor-aktor hubungan internasional yang fungsinya memfasilitasi dan 

melayanoi berbagai macam kegiatan yang tak ada batasnya, kerjasama ini 

meliputi berbagai macam bidang seperti politik, keamanan, ekonomi, budaya dan 

sebagainya. Holsti memberikan beberapa alasan mengapa negara-negara 

melakukan kerjasama internasional. 
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 Untuk meningkatkan kesehjateraan ekonomi, melalui kerjasama negara-

negara dapat memotong ongkos produksi untuk memenuhi kebutuhan 

mereka dan rakyatnya, meskipun negara-negara tersebut mengalami 

keterbatasan baik dalamsegi sumber daya alam maupun manusia. 

 Untuk meningkatkan efisiensi, seperti pengurangan biaya dan ongkos. 

 Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama. 

 Untuk mengurangi atau menghilangkan image negatif yang selama ini 

menjadi landasan bagi negara lain memandang negara tersebut. 

Tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adallah 

memenuhi kepentingan nasionalnyua yang tidak dimiliki didalam negeri. Untuk 

itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar 

negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan 

kepentingan nasional antar negara.  

Dalam kerjasama antar negara masalah bukan hanya terletak pada 

identifikasi sasaran bersama dan metode mencapainya, tetapi terletak pada 

pencapaian sasaran itu. Kerja sama akan diusahakan apabila manfaat yang 

diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang 

harus ditanggungnya. Oleh sebab itu, keberhasilan kerjasama dapat diukur dari 

perbandingan besarnya manfaat yang dicapai terhadap konsekuensi yang 
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ditanggung. Di samping itu, keberhasilan kerjasama ditentukan oleh sifat dari 

tujuan kerjasama yang hendak dicapai. 

2. Diplomasi Preventif 

Menurut Griffiths, diplomasi menjadi salah satu faktor determinan bagi 

negara untuk mencapai kepentingannya dan menjalin hubungan baik dengan 

negara lain. diplomasi menjadi alat yang digunakan negara untuk menjalankan 

misinya tanpa membangkitkan rasa permusuhan dengan negara lain.
6
diplomasi 

mewakili tekanan politik, ekonomi dan militer kepada negara-negara yang terlibat 

dalam aktifitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan 

konsesi antar para pelaku negosiasi. Diplomasi memiliki kaitan yang erat dengan 

politik luar negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi yang terlatih.
7
 

Salah satu istilah diplomasi yang sering digunakan adalah diplomasi 

preventif. Diplomasi preventif mulai berkembang setelah perang dingin. 

Diplomasi ini cenderung lebih banyak dilakukan oleh negara-negara dunia ketiga. 

Diplomasi ini bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang berpotensi 

hingga perang senjata. Diplomasi preventif secara umum digunakan untuk 

mencegah keterlibatan negara-negara adidaya yang mencoba untuk melakukan 

                                                           
6
 Griffiths, Martin, Terry O’Callaghan, Steven C. Roach. 2002. International Relation: The Key 

Concepts. Routledge Key Guides. 
7
 Sukawarsini Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik. 2008, Graha Ilmu: Yogyakarta, hlm4 
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intervensi. Hal ini diseadari sebagai keinginan untuk setiap negara yang sedang 

bertikai untuk mampu menyelesaikan ihwal kenegaraannya secara independen.
8
 

Michael G. Roskin dan Nicolas O. Berry dalam bukunya The New World 

of International Relations cenderung memandang diplomasi preventif sebagai 

upaya pihak ketiga untuk meredam konflik sebagai antisipasi politik sebelum 

terjadi kekerasan.
9
 Selain itu mengutip dari buku International Relations : The 

Changing Contours of Power, Donald M. Show dan Eugene Brown menerangkan 

bahwa diplomasi preventif merujuk pada inisiatif diplomatic yang diambil guna 

membujuk antar pihak yang memiliki potensi untuk berperang agar tidak terlibat 

dalam permusuhan.
10

 Selama ini, diplomasi preventif dinilai Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) sebagai cara yang cukup efektif dalam menangani konflik. 

D. Hipotesis 

1) Kerjasama fungsional antara Indonesia dengan negara-negara yang terlibat 

dalam sengketa LCS, baik itu dalam forum ASEAN maupun organisasi 

Internasional lainnya, telah menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk 

menjadi fasilitator perdamaian 

2) Diplomasi preventif yang di gunakan oleh Indonesia diwujudukan dalam 

kegiatan workshop maupun pertemuan-pertemuan resmi lainnya, untuk 

                                                           
8
Ibid 

9
 Michael G. Roskin dan Nicolas O. Berry dalam Bukunya The New World of International Relations. 

1999 hlm 406 
10

Donald M. Snow dan Eugene Brown. (2000). International Relations : The Changing of Power. Hlm 
446 
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menjalin komunikasi dengan negara-negara di kawasan LCS maupun negara 

yang berada di dalam konflik tersebut. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui upaya penanganan sengketa konflik Laut Cina Selatan 

oleh Indonesia pada kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai 

Presiden. 

b. Untuk mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi penganan sengketa 

konflik Laut Cina Selatan oleh Indonesia pada kepemimpinan Susilo 

Bambang Yudhoyono sebagai Presiden. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Memberikan gambaran tentang penanganan sengketa konflik Laut Cina 

Selatan oleh Indonesia pada kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono 

sebagai Presiden. 

b. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada 

peneliti-peneliti yang akan meneliti sesuai dengan judul penelitian penulis. 

c. Secara akademis, untuk menambah khasanah keilmuan dan menambah 

literatur kepustakaan mengingat kajian tentang hal ini jarang dilakukan. 
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F. Jangkauan Penelitian 

Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik yang meliputi 

sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan 

dengan luas sekitar 3.5 Juta Km. LCS merupakan wilayah perairan terluas kedua 

setelah kelima Samudera di dunia. Secara geografis, LCS memiliki potensi dan 

peran yang sangat besar bagi jalur perdagangan dunia sebagai jalur pelayaran 

internasional dan jalur distribusi minyak.Selain jalur perdagangan dunia, LCS 

juga memiliki potensi alam yang begitu besar, didalamnya terdapat kandungan 

minyak bumi dan gas.Kawasan ini juga dilalui oleh armada angkatan laut negara-

negara maju, diantaranya angkatan laut Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang 

dan Australia. 

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan oleh penulis, maka ada 

beberapa literature yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis.Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Arif Hidayat (2011) dengan 

judul Peran Aktif Indonesia dalam Konflik Laut Cina Selatan.dengan 

menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data melalui studi pustaka. 

Data yang diperoleh kemudian diolah merupakan data sekunder yang bersumber 

dari berbagai literature, buku-buku, artikel, Koran, jurnal, Internet, Dokumen 

serta sumber-sumber lain yang relevan. 
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Dari hasil temuannya, bahwa Indonesia sebagai negara terbesar di 

kawasan Asia Tenggara pro aktif dalam menjalankan misi untuk mendamaikan 

negara-negara yang terkait.Hal ini dibuktikan dengan beberapa kebijakan-

kebijakan yang diambil, apakah itu dengan menggunakan organisasi Asean 

maupun hubungan bilateral.Kemudian, juga dengan menggunakan armada laut 

dari pemerintah Indonesia untuk menjaga wilayah Indonesia yang berdekatan 

dengan kawasan yang di persengketakan. 

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Arif Hidayat ini, tidak 

melihat dari sisi pendekatan diplomatis oleh pemerintah Indonesia.hal ini penting 

dilakukan karena pemerintah dalam hal ini seorang kepala negara akan berbeda 

penanganannya satu dengan lainnya. Misalnya ketika penanganan koflik dari era 

Soeharto sampai dengan Megawati sebagai Presiden. Oleh karena itu, penelitian 

ini melihat dari sisi penangan yang dilakukan oleh Kepala Negara, maka untuk 

mendapatkan data yang akurat sesuai dengan topik penelitian ini, penulis memilih 

era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena selain menjabat selama 10 

Tahun (2 periode), penangan terkait LCS cukup membawa Indonesia 

mendapatkan pengaruhnya. 

G. Metode Penelitian 

Metode Penelitian merupakan suatu prosedur atau cara yang dipergunakan 

dalam penelitian yang mempunyai langkah-langkah sistematis. 



18 
 
 

 

1. Tipe Penelitian 

Adapun tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

tipe penelitian deskriptif. Pemaparan secara deskriptif ditujukan untuk : 

a. Mengumpulkan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala yang 

ada, 

b. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang 

berlaku, 

c. Membuat perbandingan atau evaluasi, 

d. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah 

yang sama dan belajar dari pengalaman untuk menetapkan rencana dan 

keputusan pada waktu yang akan datang.
11

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui teknik penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu melalui pengumpulan data sekunder atau 

data verbal. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil tulisan orang 

lain yang telah dipublikasikan, seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, media 

cetak, dan juga laporan dari berbagai sumber yang relevan dengan hasil penelitian 

yang akan disusun. Data yang diperoleh kemudian diakumulasikan dan 

dikomparasi sehingga dapat diperoleh generalisasi terhadap data tersebut. 

 

                                                           
11

 Jalaludin Rakhmat (2000). Metode Penelitian Komunikasi. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung. 
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3. Jenis dan Sumber Data 

Data yang ada merupakan data sekunder karena diperoleh studi kepustakaan  

ataulibrary research melalui perpustakaan umum, instansi pemerintah, media 

cetak, maupun elektronik, koleksi pribadi, dan situs internet. 

4. Teknik Analisa Data 

Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dalam menganalisa data 

yang ada dengan maksud untuk memberikan gambara secara jelas tentang 

perkembangan konflik yang terjadi serta langkah-langkah yang telah dan dapat 

diterpkan dalam proses penyelesaian dan pencegahan konflik sengketa Laut Cina 

Selatan oleh Indonesia pada era Susilo Bambang Yudhoyono dalam 

menggunakan pendekatan diplomasi untuk meredakan konflik tersebut. 

H. Sistematika Penulisan 

Di dalam skripsi ini, penulis akan membagi menjadi lima Bab utama, yaitu 

Bab pertama tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka dasar pemikiran, 

hipotesis, jangkauan penelitian, metode penelitian. Bab kedua penulis akan 

memaparkan tentang Politik Luar Negeri Indonesia Pada Era Susilo Bambang 

Yudhoyono, hal ini dinilai penting untuk menganalisis kebijakan dari pemerintah 

Indonesia. Pada Bab ketiga penulis akanmelihat Kepentingan Indonesia dan 

Situasi Laut Cina Selatan. Kemudian pada Bab empatakan melihat Kebijakan 
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Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Laut Cina Selatan. ini 

merupakan fokus utama dari penelitian. kemudian pada Bab empat ialah Penutup 

yang berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi dari penulis terkait penelitian 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




