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BAB IV 

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN  

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

TERHADAP KONFLIK LAUT CHINA SELATAN 

Kebijakan luar negeri Indonesia sejak 1990an senantiasa berupaya mencari 

solusi untuk menengahi potensi konflik di perairan. sebagai implementasinya 

adalah kegiatan Workshops on Managing Potential Conflicts in the South China 

Sea yang bertujuan mencegah konflik lewat promosi kerjasama antar negara-

negara pengklaim dalam rangka menciptakan Confidence Building Measure 

(CBM). Indonesia berhasil pula mendorong negara-negara yang memiliki klaim 

atas LCS untuk menyepakati Declaration of Conduct (DOC) pada tahun 2002, 

dimana pembicaraan awal DOC ini telah dirintis sejak tahun 1999.Dan dalam 

DOC ini diatur tentang tata karma negara-negara mengklaim wilayah LCS, agar 

tidak terjadi konflik diperairan itu yang mengancam stabilitas kawasan kawasan. 

A. Kerjasama Fungsional Indonesia dengan Negara-Negara yang Terlibat 

Sengketa LCS 

Pada dasarnya, Kerjasama fungsional Indonesia dengan negara-negara 

Asean yang terlibat sengketa telah diatur dalam piagam ASEAN yang telah 

disepakati bersama. Kerjasama fungsional dalam ASEAN mencakup bidang-

bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu 
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pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana alam, kesehatan, 

ketenagakerjaan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan 

perempuan, kepemudaan, penanggulangan narkoba, peningkatan administrasi. 

hal-hal ini sudah direalisasikan dalam bentuk organisasi-organisasi yang 

dipayungi oleh ASEAN. Sementara dengan Tiongkok, Indonesia sebagai anggota 

ASEAN kemudian merealisasikan kerjasama yang ada. hal ini dimulai secara 

informal pada tahun 1991. Kerja sama kemitraan ASEAN dan RRT semakin 

meningkat ditandai dengan diadopsinya berbagai dokumen penting, antara lain: 

Joint Declaration of the Heads of State/Government of the Association of the 

Southeast Asian Nations and the People's Republic of China on Strategic 

Partnership for Peace and Prosperity pada KTT ke-7 ASEAN-China di Bali, tahun 

2003; Plan of Action of the ASEAN-China Joint Declaration on Strategic for 

Partnership for Peace and Prosperity di Vientiane, tahun 2004 serta Joint 

Statement of ASEAN-China Commemorative Summit di Nanning,tahun 2006.
33

 

ASEAN sebagai suatu organisasi yang melindungi kepentingan Negara-

negara anggotanya berusaha mencari cara untuk bisa menyelesaikan 

persengketaan yang ada di laut Cina Selatan, berbagai upaya telah dilakukan 

tetapi belum mencapai suatu titik penyelesaian. ASEAN Regional Forum sebagai 

forum untuk mendiskusikan dan menegosiasikan permasalahan-permasalahan 

                                                           
33

 http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Kerjasama-ASEAN-dan-Mitra-Wicara.aspx 
diakses pada tanggal 23 Januari 2017 



60 
 
 

 

yang ada di kawasan Asia tenggara. Pada ARF kedua di Brunei Darussalam, telah 

dikeluarkan 3 konsep dalam penyelesaian persengketaan Laut Cina Selatan yaitu 

Confidence Building Measures (CBMs), Preventive Diplomacy (PD) dan Conflict 

Resolution (CR).
34

 Dasar dari CBM ini adalah bagaimana pihak yang terkait bisa 

mengurangi ketegangan diantara mereka dengan tujuan untuk mencari 

penyelesaian dan sebagai langkah yang paling berguna untuk membuka jalan 

terhadap perjanjian yang lebih komprehensif, sedangkan Preventive diplomacy 

(PD) atau diplomasi pencegahan yaitu tindakan-tindakan kolektif yang 

dilakukan untuk mencegah konflik secara dini dan untuk menegakkan 

perdamaian diplomasi pencegahan sesungguhnya merupakan kumpulan aksi 

diplomasi, politis, militer, ekonomi, dan kemanusiaan. Sementara itu Conflict 

Resolution (CR) atau resolusi konflik merupakan upaya lebih jauh untuk kedua 

upaya yang telah dilakukan. 

 Langkah-langkah Confidence Building Measures dan Preventive 

Diplomacy  yang ditempuh oleh ARF dalam menciptakan dialog keamanan antara 

lain melalui kerjasama militer yang didasarkan atas dasar adanya komunikasi, 

transparansi, pembatasan (limitation) dan verifikasi yang diimplementasikan 

dalam program-program yang diajukan oleh ASEAN melalui pertemuan ASEAN 

Regional Forum, yang antara lain : 

                                                           
34

Nurul Chintya Irada, Peran Asean Regional Forum (ARF) Dalam Menjembatani Penyelesaian KOnflik 
Laut Cina Selatan Tahun-2002-2011.Hlm 17 
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1. Kerjasama dalam pengawasan senjata yang dipakai dilapangan dan 

kerjasama dalam perjanjian non-proliferasi. 

2. Transparansi terhadap kekuatan militer yang dimilikinya atau yang 

digunakannya di wilayah Laut Cina Selatan dengan mempublikasikan 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan 

pertahanan dan keamanan. 

3. Kegiatan-kegiatan bersama seperti latihan militer bersama, Kursus-kursus 

pelatihan dan pertukaran petugas penjagaan atau saling mengunjungi 

fasilitas-fasilitas militer dan observasi pelatihan-pelatihan diantara 

mereka. 

4. Early Warning of Conflict Situations atau peringatan awal dari keadaan 

konflik. 

Pada November 2002 Menteri luar negeri ASEAN dan Wakil Menteri Luar 

Negeri Cina Wang Yi menandatangani Declaration on the Conduct of Parties in 

the South China Sea pada pertemuan ASEAN di Phnom Penh yang bertujuan 

untuk mencegah ketegangan dalam persengketaan wilayah dan untuk 

mengurangi resiko dari konflik militer di Laut Cina Selatan. Kemudian pada 7 

Oktober 2003 Cina menandatangani perjanjian The Treaty of Amity and 

Cooperation in Southeast Asia atau Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia 

Tenggara ini adalah perjanjian perdamaian diantara negara-negara Asia 
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Tenggara, yang di bentuk oleh negara-negara pendiri dari ASEAN. Perjanjian 

ini sebagai tanda hubungan perdamaian antara Cina dengan negara-negara 

ASEAN. 

B.  Diplomasi Preventif Indonesia Dalam Workshop Laut Cina Selatan 

Sejak tahun 1990-an, Indonesia telah berperan sebagai mediator untuk 

memfasilitasi penyelenggaraan sebuah lokakarya tentang Laut Cina Selatan untuk 

mengelola potensi konflik di kawasan LCS melalui upaya pengembangan 

confidence building measure, mendorong diskusi dan dialog di antara negara 

yang memiliki sengketa wilayah laut, dan menjajaki berbagai kemungkinan dan 

cara kerjasama dibidang-bidang yang menjadi perhatian bersama. 

Lokakarya yang diselenggarakan ini diikuti oleh para peserta dari 11 negara 

di Asia-Brunei Darussalam, China Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, 

Vietnam dan Taiwan- yang berasal dari berbagai institusi pemerintah, namun 

dalam lokakarya bertindak dalam kapasitas pribadi. Hingga saat ini, lokakarya 

terlah menjadi program kegiatan rutin tahunan BPPK Deplu RI selama periode 

Susilo Bambang Yudhoyono. 

Keberhasilan lokakarya LCS dalam membawa pihak-pihak yang 

bersengketa, termasuk Cina dan Taiwan pada satu forum untuk membahas hal-hal 

yang menjadi kepentingan bersama, telah diakui oleh banyak pihak diluar negeri 

dan bahkan menjadi rujukan success story sebagai model untuk dapat ditiru dalam 
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penyelesaian konflik teritorial di kawasan lainnya di dunia. Oleh sebab itu, 

lokakarya telah menjadi bagian dari diplomasi multilateral Indonesia dalam 

mengupayakan Confidence Building Measures di perairan LCS melalui kerjasama 

di berbagai bidang dan isu teknis antara lain penelitian ilmiah kelautan dan 

perlindungan lingkungan laut. 

Pada lokakarya LCS ke-18 di Manao 27-29 November 2009, telah 

berlangsung dua pertemuan lain yaitu Working Group Meeting (WGM) on the 

Study of Tides and Sea Level Change and Their Impact on Coastal Environment 

in the South China Sea Affected by Potential Cimate Change dan Open 

Discussion Forum (ODF) dengan tema “Cooperation on Marine Biodiversity 

Protection in the South China Sea”.
35

 

Agenda lokakarya LCS ke-18 membahas hal-hal sebagai berikut: 

1. Report on Agreed and Proposed Projects. Masing-masing focal point 

diharapkan dapat menyampaikan perkembangan dan implementasi tindak 

lanjut proyek lokakarya, yaitu perkembangan dan implementasi proyek South 

China Sea Marine Database Information Exchange and Networking an in the 

South China Sea Affected by Potential Climate Change dan Sub Research on 

Integated Vulnerability Assessment of Coastal Zones to Sea Level Change in 

the South China Sea Region (Indonesia). 

                                                           
35

http://www.kemlu.go.id/Lists/PressRelease/DispForm.aspx?ID=627 diakses pada tanggal 15 Maret 

2016 

http://www.kemlu.go.id/Lists/PressRelease/DispForm.aspx?ID=627
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2. Proposals of Workshop Projects. Pada lokakarya ke-18 terdapat 

perkembangan yang menggembirakan dimana Tionkok dan Cina Taipe 

sepakat mengkombinasikan dan mnsinergikan antara proposal Cina Taipe dan 

usulan Tiongkok mengenai Education, Training Course and Exchange on 

Marine Science and Technology in the SCS, dua usulan proyek yang sulit 

mencapai consensus. Keduanya mengupayakan suatu joint proposal untuk 

diusulkan pada lokakarya ke-19 pada tahun2009. 

3. Assessment and Future Direction of the Workshop. Lokakarya ke-18 

menyepakati dan selanjutnya mengadopsi Non Paper Indonesia yang berjudul 

“Future Direction of the Workshop” untuk menjadi salah satu guidelines bagi 

proses lokakarya kedepan, khususnya terkait dengan perlunya dorongan untuk 

merealisasikan proyek-proyek yang telah disetujui serta upaya pencarian dana 

untuk SF lokakarya yang lebih fleksibel, yaitu dari sumber-sumber diluar 

pemerintah. Lokakarya ke-19 akan melihat bagaimana tindak lanjut future 

direction dimaksud. 

4. Perkembangan status Special Fund lokakarya. Terhitung akhir November 

2008, SF telah menerima kontribusi dengan total saldo berjumlah US$. 

64.113,15. Selama ini, Special Fnd baru dimanfaatkan untuk membantu para 

peserta lokakarya. SF sebenarnya juga dapat dipergunakan untuk membiayai 



65 
 
 

 

proyek-proyek yang disetujui, namun sejauh ini hal tersebut belum pernah 

dilakukan.
36

 

Lokakarya penanganan potensi konflik di LCS ke-19 dilakukan pada 

tanggal 13-14 November 2009 di Makassar. Lokakarya akan didahului oleh 

pertemuan Working Group on The Study of Tides and Sea Level Change and 

Their Impacts on Coastal Environment in the South China Sea Affected by 

Potential Cimate Change pada tanggal 12 November 2009. 

Lokakarya ke-19 membahas mengenai perkembangan berbagai proyek 

kerjasama yang telah disepakati, yang meliputi Regional Cooperation in the Field 

of Marine Science and Information Network in the South China Sea Including 

Database Information Exchange and Networking Project (Tiongkok), Study of 

Tides and Sea Level Change and Their Impacts on Coastal Environment in the 

South China Sea Affected by Potential Climate Change (Indonesia), Training 

Program for Marine Ecosystem Monitoring (Filipina), Search and Rescue and 

Illegal Acts Including Piracy and Armed Robbery (Malaysia).
37

 

Lokakarya juga mencatat perkembangan baru yang menggembirakan yaitu 

adanya keinginan peserta dari Tiongkok dan Cina Taipe untuk mengajukan suatu 

Joint Project dengan tema Southeast Asia Network for Education and Training 

Project yang merupakan proyek pelatihan dan pertukaran tenaga ahli untuk 

                                                           
36

Ibid 
37

http://www.deplu.go.id/Pages/PressRelease.aspx?IDP=775&l=id di Akses pada tanggal 15 Maret 

2016 

http://www.deplu.go.id/Pages/PressRelease.aspx?IDP=775&l=id
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pengembangan kapasitas dibidang oceanography, remote sensing, modeling, 

marine ecology, fishery management, ocean science, ocean and coastal 

management dan marine environmental protection. Proyek ini dilakasnakan di 

Tiongkok dan Cina Taipe dan diikuti oleh perwakilan dari negara peserta 

lokakarya LCS. Pelaksanaan proyek bersama ini merupakan perwujuda dari 

tujuan lokakarya yaitu untuk mengurangi potensi konflik kekerasan dan 

mengubah potensi konflik menjadi kerjasama yang bermanfaat di wilayah Laut 

Cina Selatan.
38

 

Selanjutnya pada “A Special Commemorative Events of The 20
th

 

Anniversary of The Workshop Managing Potential Conflicts in The South China 

Sea” di hotel Hyatt Regency, Bandung 1 November 2010, Menteri Luar Negeri 

Republik Indonesia pada saat itu yakni DR. Marty M. Natalegawa menyatakan 

bahwa fakta yang menunjukkan bahwa sejak tahun 1990 tidak terjadi suatu 

konflik bersenjata diwilayah LCS merupakan bukti keberhasilan dari lokakarya 

LCS yang digagas oleh Indonesia. 

Peringatan 20 tahun lokakarya LCS tersebut mengangkat tema “From 

Potential Conflicts to Coopertaion” yang secara tepat merefleksikan pencapaian 

lokakarya selama kurun waktu tersebut, Menlu Marty Natalegawa juga 

menekankan mengenai arti penting pengelolaan LCS dari “Potential Conflicts to 

                                                           
38

http://www.imq21.com/news/read/16482/20110126/163612/Menlu-Asean-China-Bertemu-di-

Kunming.html di akses pada tanggal 15 Maret 2016 

http://www.imq21.com/news/read/16482/20110126/163612/Menlu-Asean-China-Bertemu-di-Kunming.html
http://www.imq21.com/news/read/16482/20110126/163612/Menlu-Asean-China-Bertemu-di-Kunming.html
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Coopertaion” mengingat wilayah ini merupakan salah satu lintas pelayaran yang 

paling strategis di dunia dan juga meliputi salah satu jalur utama maritime dunia, 

disamping juga merupakan kawasan yang menyimpan berbagai hubungan 

biodiversity kelautan terkaya dunia.
39

 

Selain itu, Indonesia yang ditunjuk sebagai ketua ASEAN untuk periode 

2011 terus menjalankan perannya sebagai mediator sekaligus fasilitator sebagai 

upaya untuk menciptakan Confidence Building Measure dan sarana Preventive 

Diplomacy melalui peningkatan dialog kearah upaya menciptakan perdamaian 

dan stabilitas dikawasan LCS. Fakta menunjukkan bahwa sejak tahun 1990 tidak 

terjadi suatu konflik bersenjata di wilayah LCS seperti yang di katakana oleh 

Menlu RI Marty Natalegawa, merupakan bukti keberhasilan dari lokakarya Laut 

Cina Selatan yang digagas Indonesia ini.
40

 

Sebagai salah satu bentuk kepedulian Indonesia terhadap sengketa di Laut 

Cina Selatan, Pemerintahan SBY pada tanggal 17-19 2011 memfasilitasi negara-

negara ASEAN bersama dengan Tiongkok membahas agenda implementation on 

the Concucts of Parties in South China Sea dan proposal Tiongkok mengenai 

draft Guideline DOC pada pertemuan ke-6 ASEAN-China Joint Working Group 

                                                           
39

http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/115-november-2010/980-potensi-konflik-di-

kawasan-laut-china-selatan-pada-saat-membuka-acara-a-special-commemorative-events-of-the-20th-

anniversary-of-the-workshop-managing-potential-conflicts-in-the-south-china-sea-di-hotel-hyatt-

regency-bandung-1-november-2010-menteri-lua.html  diakses pada tanggal 15 Maret 2016 
40

https://oseafas.wordpress.com/2011/06/20/indonesia-asean-dan-masalah-di-laut-cina-selatan/ di 

akses pada tanggal 15 Maret 2016 

http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/115-november-2010/980-potensi-konflik-di-kawasan-laut-china-selatan-pada-saat-membuka-acara-a-special-commemorative-events-of-the-20th-anniversary-of-the-workshop-managing-potential-conflicts-in-the-south-china-sea-di-hotel-hyatt-regency-bandung-1-november-2010-menteri-lua.html
http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/115-november-2010/980-potensi-konflik-di-kawasan-laut-china-selatan-pada-saat-membuka-acara-a-special-commemorative-events-of-the-20th-anniversary-of-the-workshop-managing-potential-conflicts-in-the-south-china-sea-di-hotel-hyatt-regency-bandung-1-november-2010-menteri-lua.html
http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/115-november-2010/980-potensi-konflik-di-kawasan-laut-china-selatan-pada-saat-membuka-acara-a-special-commemorative-events-of-the-20th-anniversary-of-the-workshop-managing-potential-conflicts-in-the-south-china-sea-di-hotel-hyatt-regency-bandung-1-november-2010-menteri-lua.html
http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/115-november-2010/980-potensi-konflik-di-kawasan-laut-china-selatan-pada-saat-membuka-acara-a-special-commemorative-events-of-the-20th-anniversary-of-the-workshop-managing-potential-conflicts-in-the-south-china-sea-di-hotel-hyatt-regency-bandung-1-november-2010-menteri-lua.html
https://oseafas.wordpress.com/2011/06/20/indonesia-asean-dan-masalah-di-laut-cina-selatan/
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on The Implementation of the Declaration on the conduct of parties in the South 

China Sea (DOC) di Medan. 

DOC merupakan dokumen politis yang ditandatangani oleh negara Anggota 

ASEAN dan Tiongkok di Kaboja pada tahun 2000 yang membuat elemen-elemen 

kerjasama di Laut Cina Selatan beserta implementasinya diantara kedua belah 

pihak yang bersengketa. Delegasi RI pada saat itu dipimpin oleh Direktur Politik 

Keamanan ASEAN, pertemuan merupakan kelanjutan dari 5
th

 Joint Working 

Group yang telah dilaksanakan di Tiongkok pada desember 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




