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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Laut China Selatan merupakan kawasan yang memiliki nilai 

ekonomis, politis, dan strategis. Sehingga, menjadikan kawasan ini 

memiliki potensi konflik karena sumber daya alam (SDA) yang terkandung 

di dalam nya. Negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut China 

Selatan terlibat konflik saling klaim atas wilayah ini. Peran nya sebagai jalur 

perdagangan dan distribusi minyak dunia, juga menjadikan kawasan ini 

sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun. Hal ini lah yang 

membuat Marty Natalegawa sebagai menteri luar negeri Indonesia di era-

nya ingin menerapkan sebuah doktrin yang di beri nama “Dynamic 

Equilibrium” untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan dengan jalur 

diplomasi yang damai. 

A. Latar Belakang Masalah  

Laut China Selatan merupakan sebuah wilayah perairan dengan luas 

sekitar 3,5 juta km².  Kawasan Laut China Selatan meliputi perairan dan 

daratan dari gugusan kepulauan dua pulau besar, yakni Spartly dan Paracels, 
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serta bantaran Sungai Macclesfied dan Karang Scarborough yang 

terbentang luas dari negara Singapura sampai ke Selat Taiwan.1  

Laut china Selatan memiliki sejarah penguasaan yang silih berganti. 

Potensi yang dimiliki oleh Laut China Selatan juga sangat besar, karena 

memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan merupakan jalur perairan 

yang sangat strategis. Kawasan Laut China Selatan merupakan jalur 

perlintasan kapal-kapal internasional, perdagangan, distribusi minyak, lebih 

dari empat puluh ribu kapal melewati jalur ini di setiap tahun nya. Kawasan 

Laut China Selatan juga merupakan sumber pencarian ikan bagi kehidupan 

masyarakat di negara-negara yang terletak di sekitarnya. Dengan arti 

strategis dan ekonomis, Laut China Selatan menjadi wilayah perairan yang 

sangat penting  karena negara yang  memiliki kedaulatan atas pulau-pulau 

yang terdapat di Laut China Selatan akan berhak memiliki sumber daya 

alam yang terkandung di dalam nya, termasuk pula mineral, gas alam dan 

minyak bumi. Jalur ini juga kerap kali disebut sebagai maritime 

superhighway karena merupakan salah satu jalur pelayaran internasional 

yang paling sibuk di dunia. 

Hal ini yang mengakibatkan Laut China Selatan menjadi objek 

perdebatan dalam konteks regional maupun internasional. Serta, 

memunculkan upaya konfrontatif saling klaim yang melibatkan 4 (empat) 

                                                           
1Rizki Roza, P. P. (2013). Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan. Jakarta 
Pusat: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Hal. vii 
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negara anggota ASEAN yaitu Malaysia, Filiphina, Vietnam, dan Brunei 

dengan China dan Taiwan.  

Pada tahun 1947, China mengeluarkan klaim atas Kepulauan Spartly 

dan Paracel. Pada saat itu, China mengeluarkan sebuah peta yang 

memasukan Spartly, Paracels dan Pratas ke dalam wilayah teritorialnya. 

China juga mempertahankan keberadaan militer negaranya di wilayah 

tersebut. Hal ini memunculkan respon dari negara yang wilayah perbatasan 

nya bersinggungan langsung dengan Laut China Selatan, terutama negara-

negara di anggota ASEAN. Bagi negara-negara yang berbatasan langsung 

dengan Laut China Selatan wilayah ini sangat strategis untuk dijaga 

keamanannya. Selain itu, ditambah pula dengan keadaan bahwa wilayah 

perairan Laut China Selatan merupakan perairan laut bebas.  

Konflik Laut China Selatan tidak bisa dilepaskan dari persoalan 

kebutuhan akan sumber daya yang langka seperti minyak.. Minyak menjadi 

incaran utama karena hingga saat ini perebutan untuk mendapatkan sumber 

daya yang tidak dapat diperbaharui ini tidak dapat dilepaskan dari konflik 

militer. Bahkan invasi militer sebagaimana invasi Amerika ke Iraq tahun 

2003. Sejak awal dekade 90-an hingga saat ini China telah menjadi salah 

satu dari sepuluh importir minyak terbesar di dunia. Predikat ini dengan 

sendirinya membuat China harus selalu berusaha untuk mendapatkan suplai 

minyak dari luar negeri dalam jumlah cukup agar perekonomiannya tetap 

berjalan dan berkembang pesat. Kandungan minyak dan gas alam 
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dikawasan ini membuat keterlibatan China dalm konflik di kawasan ini 

menjadi tak terelakkan.2 

Pemerintah RRC sendiri sangat optimistik dengan potensi SDA 

yang ada di sana melalui riset-riset yang terus dilaksanakan nya. 

Berdasarkan laporan lembaga Informasi Energi Amerika (Energy 

Information Administration—EIA), RRC memperkirakan terdapatnya 

cadangan minyak di sana sebesar 213 miliar barel, atau sekitar 10 kali lipat 

cadangan nasional Amerika Serikat (AS). Sedangkan para ilmuwan AS 

memperkirakan terdapat sekitar 28 miliar barel minyak di kawasan Laut 

China Selatan. Adapun EIA menginformasikan, cadangan terbesar SDA di 

sana kemungkinan berasal dari gas alam, yang diperhitungkan sekitar 900 

triliun kaki kubik, atau sama dengan cadangan minyak yang dimiliki Qatar.3 

Show of force dan manuver agresif dan provokatif, dan bahkan, 

konflik terbuka di kawasan Laut China Selatan berlangsung di masa lalu 

dalam sejarahnya. Hal ini diperlihatkan dengan silih bergantinya kontrol 

atau penguasa di wilayah itu, yang berdampak pada perubahan nama 

kawasan perairan tersebut. Bentrokan yang parah tercatat dalam tahun 1974, 

yang telah menewaskan tentara Vietnam. Pada tahun 1988 Angkatan Laut 

RRC dan Vietnam kembali terlibat konfrontasi di Spratly, dengan Vietnam 

kehilangan 70 personil militernya. Angkatan Laut Filipina juga pernah 

                                                           
2 Dr. Bambang Cipto, M. (Cetakan I, 2007. Cetakan II, 2010.). Hubungan Internasional di Asia 
Tenggara. Teropong terhadap Dinamika, Kondisi Riil, dan Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar. Hal. 204 
3Rizki Roza, P. P. (2013). Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan. Jakarta 
Pusat: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Hal. viii 
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terlibat dalam ketegangan kecil dengan angkatan laut RRC, Vietnam, dan 

Malaysia. Konflik antara Angkatan Laut Filipina dan RRC pernah terjadi di 

Dangkalan Karang Scarborough. Begitu pula, antara Antara Angkata Laut 

Filipina dan Vietnam yang sempat memanas setelah kapal dari kedua negara 

terlibat dalam provokasi yang saling memicu ketegangan.4 

Benturan kepentingan yang melibatkan banyak negara ini dapat 

menyebabkan konflik dan instabilitas secara global maupun regional. 

Apabila tidak dapat di selesaikan dengan cara yang baik maka bisa berujung 

dengan melibatkan kekuatan militer antar negara yang merasa kepentingan 

nasional nya terganggu.  

Penyelesaian persoalan Laut Cina Selatan dengan kekuatan militer 

patut menjadi perhatian yang serius bagi Indonesia. Indonesia perlu 

melakukan telaah terhadap berbagai langkah strategis terutama untuk 

mengkalkulasi potensi munculnya Cina sebagai ancaman utama bagi Asia 

Tenggara. Lebih jauh, fokus Indonesia yang menyadari bahwa instabilitas 

di kawasan berpeluang sebagai goncangan tersendiri bagi keutuhan internal 

ASEAN. Apabila keempat negara anggota ASEAN yang memiliki konflik 

klaim wilayah di kawasan Laut Cina Selatan tetap bersikukuh 

mempertahankan kepentingan masing-masing negara, maka eksistensi 

ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara akan dipertanyakan. 

Oleh karena itu, inisiasi Indonesia untuk mengambil langkah aktif dan 

reaktif terhadap konflik ini didukung oleh anggapan negara-negara lain 

                                                           
4 Ibid. Hal. ix 
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bahwa Indonesia adalah pihak yang netral. Indonesia dilihat mampu 

memahami kerumitan konflik ini karena faktor geografis antara Indonesia-

Laut Cina Selatan tidak terlampau jauh. 

Besarnya potensi konflik di Laut China Selatan, terutama dalam 

klaim kepemilikan wilayah Kepulauan Paracels dan Spratly tentunya 

mendapat perhatian dari Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara 

anggota ASEAN turut berperan penting terhadap usaha-usaha  penyelesaian 

konflik di Laut China Selatan. Indonesia juga merupakan negara yang 

memprakarsai pembahasan konflik di Laut China Selatan atas klaim 

kepemilikan Kepulauan Paracel dan Spratly melalui berbagai workshop 

yang telah dilaksanakan.  

Langkah terpenting yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah 

dengan melakukan diplomasi dengan China, baik pada jalur bilateral 

maupun multilateral. Indonesia perlu mendekati Cina dengan tujuan untuk 

membujuk negara itu untuk tetap mematuhi DOC (Declaration of Conduct 

of Parties in the South China Sea) maupun TAC (Treaty of Amity and 

Cooperation in Southeast Asia) guna mencegah potensi konflik ini menjadi 

eskalasi konflik yang menggunakan kekuatan militer.5 

Indonesia melalui Kementrian Luar Negeri nya ikut berkontribusi 

dalam usaha-usaha penyelesaian konflik di Laut China Selatan dengan 

mengusulkan diterapkan nya Doktrin baru perspektif kebijakan luar negeri 

                                                           
5 Ariffien, N. F. (2014). Upaya Diplomatik Indonesia terhadap China dalam Menyelesaikan Potensi 
Konflik Landas Kontinen Natuna di Laut China Selatan. 833 
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Indonesia yaitu  Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium” 

(keseimbangan dinamis).  

“Dynamic Equilibrium” adalah hasil buah pemikiran Menteri Luar 

Negeri Indonesia kabinet Indonesia bersatu, Marty Natalegawa. Doktrin ini 

memiliki pengertian keseimbangan dinamis yang berarti tidak ada satu 

negara dominan di sebuah kawasan, menghilangkan inklusivitas dan 

meningkatkan peranan negara-negara di dalam isu-isu multisektoral, tidak 

hanya politik, tetapi juga lingkungan, ekonomi dan sosio-kultural. Marty 

Natalegawa mengartikan “Dynamic Equilibrium” sebagai sebuah 

keselarasan dalam bekerjasama antar negara yang berinteraksi secara damai 

dan menciptakan rasa saling menguntungkan tanpa hadirnya sebuah 

kekuatan dominan tunggal di kawasan.  

Usaha-usaha penyelesaian konflik di laut China Selatan ini bukanlah 

hal yang mudah karena dibutuhkan proses yang cukup panjang dalam usaha 

penyelesaian nya. Hal ini mungkin disebabkan belum adanya kesepakatan 

mengenai bentuk perundingan yang dapat diterima semua pihak untuk 

menyelesaikan sengketa Spratly secara keseluruhan. Masih besarnya saling 

curiga di antara negara-negara yang bersengketa dapat menjadi hambatan 

bagi tercapainya penyelesaian damai.6 

                                                           
6 Asnani Usman, R. S. (1997). Konflik Laut China Selatan : Tantangan bagi ASEAN. Jakarta: Centre 
for Strategic and International Studies (CSIS). Hal. 49 
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Namun, Indonesia sebagai aktor penengah memiliki kesempatan 

untuk mengimplementasikan Doktrin Natalegawa “Dynamic Equlibrium” 

sebagai usaha-usaha penyelesaian konflik di Laut China Selatan. Doktrin 

tersebut merujuk pada suatu kondisi yang ditandai oleh hubungan antar 

negara yang mengedepankan kemitraan dan berlandaskan keyakinan bahwa 

sangat dimungkinkan dikembangkan suatu tatanan internasional  yang  baru  

yang  bersifat win-win solution dan bukan zero-sum. Hal ini berarti tidak 

ada kekuatan dominan tunggal di kawasan dan berbagai negara berinteraksi 

secara damai dan menguntungkan7 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka muncul permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, 

yaitu:  

“Faktor-faktor apa yang mendorong ditrerapkannya Doktrin Natalegawa 

“Dynamic Equilibrium” dalam penyelesaian konflik di Laut China 

Selatan?”  

C. Kerangka Teori 

Penulis akan menganalisa bagaimana konsep, hambatan, dan 

implementasi Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium” terhadap usaha-

usaha penyelesaian konflik di Laut China Selatan. Maka dari itu, diperlukan 

                                                           
7 Yudha Kurniawan, "Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan, Paper 
ini dipresentasikan pada Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia 
(AIHII) II, Bandung, 2011. 
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teori dan konsep untuk mengkaji peran Doktrin Natalegawa “Dynamic 

Equilibrium”.  Penulis menggunakan konsep netralitas dan konsep 

implementasi untuk mengkaji penelitian ini.  

a) Doktrin 

Doktrin adalah sebuah spesifikasi yang menggambarkan suatu 

fenomena tertentu dalam sebuah keadaan politik, atau merupakan bentuk 

artikulasi ide yang berhubungan pada suau fenomena dimana doktrin 

tersebut diterapkan. Doktrin juga dapat diartikan sebagai sebuah 

serangkaian prioritas yang ada pada suatu negara dan menunjukan cara 

untuk mencapai apa yang dimaksud. Pemahaman definitif ini memberikan 

pengertian sederhana mengenai doktrin, serta menggambarkan dimana letak 

Doktrin dalam pelaksanaan Polugri suatu negara untuk mencapai 

kepentingan nasionalnya. Secara sederhana, pemahaman diatas 

memberikan eksplanasi bahwa Doktrin memperuncing pelaksanaan Polugri 

untuk mencapai kepentingan suatu negara pada sebuah situasi.8  

Salah satu doktrin yang sempat mewarnai kancah perpolitikan 

Indonesia adalah Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium”. Doktrin 

Natalegawa “Dynamic Eqilibrium” ini esensinya ingin mengikat kekuatan-

kekuatan besar global untuk bersama-sama memberikan kontribusi bagi 

                                                           
8 https://stevenyohanes.wordpress.com/2013/12/19/telaah-doktrin-natalegawa-dynamic-
equilibrium-terhadap-kepentingan-ekonomi-indonesia-studi-kasus-keketuaan-indonesia-di-
asean-tahun-2011/ , Telaah Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium” terhadap Kepentingan 
Ekonomi Indonesia: Studi Kasus Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011 , diakses pada 24 
Agustus 2015.  

https://stevenyohanes.wordpress.com/2013/12/19/telaah-doktrin-natalegawa-dynamic-equilibrium-terhadap-kepentingan-ekonomi-indonesia-studi-kasus-keketuaan-indonesia-di-asean-tahun-2011/
https://stevenyohanes.wordpress.com/2013/12/19/telaah-doktrin-natalegawa-dynamic-equilibrium-terhadap-kepentingan-ekonomi-indonesia-studi-kasus-keketuaan-indonesia-di-asean-tahun-2011/
https://stevenyohanes.wordpress.com/2013/12/19/telaah-doktrin-natalegawa-dynamic-equilibrium-terhadap-kepentingan-ekonomi-indonesia-studi-kasus-keketuaan-indonesia-di-asean-tahun-2011/
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stabilitas dan pembangunan di kawasan. Dengan pendekatan dialog untuk 

setiap permasalahan yang muncul, dan diharapkan akan mengikis perasaan 

saling curiga dan diplomasi rahasia di antara negara-negara di kawasan.9  

“Dynamic Equilibrium” juga mengemukakan bagaimana antara 

pihak-pihak yang berkonflik untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang 

termasuk kedalam wilayah konflik kedalam status quo. Selain itu, doktrin 

ini juga menunjukan penekanannya pada peranan Indonesia sebagai pencari 

keseimbangan dalam berbagai kerja sama yang bertujuan untuk mencarikan 

solusi menguntungkan alias win-win solution bagi pihak-pihak yang 

terlibat. 

b) Konsep Netralitas 

Netralitas / neutrality adalah status hukum untuk tidak melibatkan 

diri dalam perang serta menetapkan hak dan kewajiban tertentu terhadap 

negara yang berperang. Hak negara netral diakui oleh negara yang bertikai, 

antara lain : (1) bebas dari pelanggaran wilayah; (2) menerima asas netral 

yang tidak memihak; (3) bebas dari turut campur di bidang komersial hingga 

batas sangsi ekonomi yang ditentukan oleh hukum internasional. Kewajiban 

negara netral mencakup : (1) bersikap tidak memihak; (2) menahan diri 

untuk tidak memberikan bantuan kepada pihak yang berperang; (3) menolah 

pemakaian wilayah negara netral oleh pihak yang berperang; dan (4) 

mengizinkan negara yang berperang untuk terlibat dalam kegiatan 

                                                           
9 http://www.umm.ac.id/en/detail-14-indonesia-di-era-asia-opini-umm.html, Dion Maulana 
Prasetya , Indonesia di Era Asia,  diakses tanggal 14 oktober 2015.  

http://www.umm.ac.id/en/detail-14-indonesia-di-era-asia-opini-umm.html
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komersial hingga batas yang ditentukan oleh hukum internasional. 10 

Pengakuan hak netralitas ini mencakup jaminan untuk tidak dilanggar 

wilayahnya oleh negara yang bertikai, penerimaan asas netral yang tidak 

memihak,  menahan diri untuk tidak memberikan bantuan kepada pihak 

yang terlibat  pertentangan atau peperangan, dan tidak dikenakan sanksi 

ekonomi.11 

Dalam konteks konflik Laut China Selatan orientasi kebijakan luar 

negeri Indonesia yang ingin diterapkan oleh Marty Natalegawa melalui 

“Dynamic Equilibrium” cenderung bersifat netral. Hal ini karena, 

“Dynamic Equilibrium” adalah doktrin yang cenderung mengarah kepada 

jalur diplomasi dan berinteraksi secara damai dalam menyelesaikan 

permasalahan dan konflik yang terjadi antar negara. Melalui diterapkan nya 

doktrin ini, Marty Natalegawa berupaya mendorong code of conduct atau 

tata perilaku di kawasan Laut Cina Selatan dan menginginkan adanya 

penyelesaian masalah yang tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan. 

Melalui “Dynamic Equilibrium” Marty Natalegawa ingin 

menekankan dan mengedepankan penyelesaian masalah kawasan melalui 

diplomasi secara damai, pendekatan dialog atau perundingan serta 

menghormati hukum laut internasional dan menanggalkan penggunaan 

senjata.  

                                                           
10 Jack C. Plano. Kamus Hubungan Internasional. Putra A Bardin. 1999. Hal. 239 
11 B.N. Masbun, SH. Kamus Politik. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2005. Hal. 327 
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Marty Natalegawa, sebagai menteri luar negeri Indonesia ingin 

memperlihatkan bahwa Indonesia adalah negara yang netral. Sebagai negara 

yang tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut, Marty juga ingin 

mempublikasikan bahwa Indonesia melalui kebijakan diterapkan nya 

“Dynamic Equilibrium” memiliki potensi menjadi aktor dan negara 

penengah yang tidak berpihak pada salah satu negara yang terlibat konflik 

yang artinya mengedapankan sikap netralitas dalam usaha-usaha 

penyelesaian konflik Laut China Selatan.  

c) Konsep Implementasi 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) implementasi 

adalah /im·ple·men·ta·si/ /impleméntasi/ n pelaksanaan; penerapan, 

mengimplementasikan/meng·im·ple·men·ta·si·kan/ v melaksanakan; 

menerapkan.12 

Implementasi bisa diartikan sebagai tindakan melaksanakan apa 

yang telah ditetapkan sebagai kebijakan. Implementasi juga berhubungan 

dengan sebuah proses mentransfer sebuah gagasan yang muncul. Jadi, pada 

dasarnya implementasi adalah sebuah terapan yang dilakukan sesuai dengan 

gagasan yang telah dirancang sebelumnya.  

Dalam menunjang usaha-usaha penyelesaian konflik di Laut China 

Selatan, perlu adanya implementasi dari Doktrin Natalegawa “Dynamic 

                                                           
12 http://kbbi.web.id/implementasi , Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi 
online/daring (dalam jaringan), diakses tanggal 30 November 2015. 

http://kbbi.web.id/implementasi
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Equilibrium”. Dengan mengimplementasikan atau menerapkan Doktrin 

Natalegawa “Dynamic Equilibrium” ini, maka diharapkan usaha-usaha 

terhadap penyelesaian konflik Laut China Selatan yang melibatkan 4 

(empat) negara anggota ASEAN yaitu Malaysia, Filiphina, Vietnam, dan 

Brunei dengan China dan Taiwan dapat terselesaikan dengan baik sesuai 

dengan konsep dari Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium” yang lebih 

mengutamakan jalur diplomasi damai dan pendekatan dialog tanpa adanya 

penggunaan kekuatan militer dan bersenjata, serta munculnya negara 

dengan kekuatan dominan di sebuah kawasan dalam menyelesaikan sebuah 

konflik.  

Konsep dynamic equilibrium di sini berarti keseimbangan dinamis. 

Yaitu ingin menciptakan kawasan regional yang solid dengan mengacu pada 

keseimbangan dinamis yang bermakna di seluruh kawasan. Jika 

dihubungkan dengan konflik Laut China Selatan, negara-negara yang 

terlibat di dalam nya merupakan sebagian dari negara-negara anggota 

ASEAN.  

Maka dari itu, Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium” 

berupaya mengkokohkan konsolidasi internal di kawasan negara-negara 

ASEAN dan menyuarakan semangat regionalisme yang sempat padam 

lantaran berbagai isu regional yang dinilai telah mulai memporak-

porandakan keharmonisan hubungan regional Asia khususnya Asia 

Tenggara dengan cara berada di pihak netral dan menjadi aktor penengah 

dalam konflik Laut China Selatan ini.  
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D. Hipotesa 

Dari pembahasan yang telah ada dan didukung oleh kerangka 

pemikiran yang telah ditetapkan, maka penulis menarik kesimpulan sementara 

bahwa faktor yang mendorong diterapkan nya Doktrin Natalegawa “Dynamic 

Equlibrium” dalam penyelesaian konflik di Laut China Selatan berdasarkan 

berbagai pertimbangan, yakni untuk : 

 Menghilangkan kekuatan dominan tunggal di sebuah kawasan. 

 Menghindari munculnya potensi konflik bersenjata atau militer. 

 Mengedapankan jalur diplomasi damai dalam menyelesaikan konflik. 

 Mempertahankan eksistensi ASEAN sebagai organisasi regional di Asia 

Tenggara. 

E. Metodologi Penelitian 

a) Tipe Penelitian 

Adapun tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah tipe deskriptif, yakni menggambarkan, mencatat, menganalisis serta 

menginterpretasikan kondisi-kondisi atau peristiwa-peristiwa yang terkait 

dengan permasalahan. Penelitian ini kemudian diharapkan bisa memberikan 

kejelasan mengenai peran aktif Doktrin Natalegawa “Dynamic 

Equilibrium” terhadap usaha-usaha penyelesaian konflik di Laut Cina 

Selatan. 
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b) Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa telaah pustaka (Library Research) yaitu dengan 

cara pengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti baik berupa buku, artikel, dokumen, internet, majalah maupun 

surat kabar.  

c) Teknik Analisis Data 

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif berupa studi kasus 

artinya penulis berusaha menampilkan beberapa fakta yang terjadi dari 

beberapa sumber yang menggambarkan peran aktif Doktrin Natalegawa 

“Dynamic Equilibrium” di kawasan Laut Cina Selatan melalui data yang ada 

serta mencari kaitan keduanya melalui analisis terhadap fakta dan data yang 

tersedia. 

F. Jangkauan Penelitian 

Penelitian ini akan membahas peran aktif Doktrin Natalegawa 

“Dynamic Equilibrium” terhadap usaha-usaha penyelesaian konflik Laut 

China Selatan pada level analisa individu. Disamping itu, fokus penulisan 

hanya menganalisa peran aktif Indonesia melalui Doktrin Natalegawa 

“Dynamic Equilibrium” dan tidak membahas peran dari negara-negara lain. 

Hal ini dilakukan untuk mencegah pembahasan yang melebihi fokus 

penelitian. 
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G. Sistematika Penulisan 

Sebagai sebuah penulisan deskriptif, penulis membuat sub-sub 

pokok  yang dapat menguraikan permasalahanuntuk dapat menjawab pokok  

permasalahan diatas.  

Dalam Bab I ini memuat Alasan Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Kerangka Teoritik, Hipotesa, Metodologi Penelitian, Jangkauan 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.   

Dalam Bab II penulis akan menguraikan dinamika konflik di Laut 

China Selatan 

Dalam Bab III akan menganalisa Doktrin Natalegawa “Dynamic 

Equilibrium”. 

Dalam Bab IV akan membahas penerapan Doktrin Natalegawa 

“Dynamic Equilibrium” sebagai usaha-usaha penyelesaian konflik Laut 

China Selatan.  

Dalam Bab V merupakan kesimpulan atau penutup dari keseluruhan 

bab yang telah dibahas, berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang 

disusun oleh penulis dari seluruh hal yang dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 


