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ABSTRACK 

This study discusses the attitude of Indonesia after the results of the South China Sea 

dispute during 2016-2018. The South China Sea has a lot of natural potentials that give rise to 

claims of border areas. Indonesia is not one of the countries that have claimed one of the 

islands in the South China Sea, but Indonesia has an island that borders directly with the South 

China Sea, the Natuna Islands. The method used is a qualitative research method with the 

determination technique that is a documentary study technique. This research uses the concept 

of national interest and the theory of foreign policy. The author concludes that Indonesia's 

attitude after the issuance of the South China Sea dispute was Indonesia took a neutral stance 

by asking all parties to respect the results of the International Arbitration Court's decision and 

upholding peace and trying to play an active role in maintaining security stability and 

increasing security in the Natuna Islands. 

Keywords: South China Sea Conflict, national interest, foreign policy, Result of International 

Arbitration Court, Natuna Islands 

 

A. Pendahuluan 

Sejumlah negara telah memperebutkan wilayah perairan ini selama bertahun-tahun. 

Wilayah ini adalah Laut China Selatan. Menurut Biro Hidrografis Internasional, Laut China 

Selatan merupakan perairan yang memanjang dari arah Barat Daya ke arah Timur Laut, dimana 

di sebelah Selatan berbatasan dengan Sumatera dan Kalimantan dan di sebelah Utara 

berbatasan dengan Selat Taiwan sampai ke arah pantai Fukien, China. Perairan Laut China 

Selatan memiliki luas sekitar 4.000.000 km2 yang terdiri dari beberapa gugusan pulau yang 

berjumlah sekitar 170 pulau kecil, karang, dan bank (Hartati, 2016).  
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Daya tarik utama mengenai Laut China Selatan ini ialah pada kedua pulau yang berada 

di wilayah tersebut, pulau Paracel dan Spratly. Kemungkinan terdapat cadangan sumber daya 

alam yang besar di sekitar kepulauan tersebut. Terdapat beberapa pihak yang memperkirakan 

kekayaan alam yang terkandung di Laut China Selatan ini sangat melimpah.  Para pejabat 

China memperkirakan bahwa terdapat sumber mineral disana. (BBC, 2011). Menurut data dari 

U.S Energy Information Administration (EIA), diperkirakan perairan Laut China Selatan 

memiliki cadangan minyak bumi sekitar 11 milyar barel dan gas alam hingga 190 trilyun kaki 

kubik (Tfc) juga cadangan hidrokarbon. Kemudian pada dua pulau utama yang menjadi 

sengketa yakni Kepualaun Paracel dan Spratly diperkirakan mengandung cadangan mineral 

sebesar 2,5 milyar barel dan 25,5 trilyun kaki kubik gas alam yang masih belum digarap 

(Muhammad & Maksum, 2016). Selain itu keberadaan Laut China Selatan sendiri 

sesungguhnya sangat penting di mata dunia Internasional. Sebab wilayah perairan ini 

merupakan lalu lintas perdagangan internasional yang bernilai tidak kurang dari 5,3 triliun 

dolar AS setiap tahunnya (Hardoko, 2016). 

Laut China Selatan yang memiliki banyak potensi alam ini, telah menimbulkan konflik 

antara sejumlah negara di sekitar wilayah tersebut. Inti dari konflik yang diperdebatkan ialah 

mengenai klaim wilayah perbatasan (territorial zone). Perdebatan klaim kedaulatan dan 

yuridiksi wilayah pada kawasan perairan Laut China Selatan melibatkan enam negara yaitu 

China, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam (Hartati, 2016).  Negara 

China, Taiwan dan Vietnam mengklaim atas Kepulauan Paracel. Sedangkan untuk Kepulauan 

Spratly diperebutkan oleh China, Taiwan, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam 

(Muhammad & Maksum, 2016). Klaim teritorialnya atas Laut China Selatan telah terjadi sejak 

tahun 1947 pada kepemimipinan Chiang Kai Sek dari Partai Komunis. Pada saat itu China 

menciptakan garis demarkasi yang disebut “nine dash line”, dimana berdasarkan klaim tersebut 

China mengusai mayoritas Laut China Selatan yang meliputi Kepulauan Pratas, Macclesfield 

serta Kepulauan Spratly dan Paracel (Hardoko, 2016).  

Dasar tuntutan tersebut diantaranya dilihat dari faktor sejarah, penemuan, pendudukan 

sementara atau berulang, serta pemeliharaan hubungan dengan salah satu pulau. China 

mengklaim wilayah Laut China Selatan berdasarkan dari peninggalan sejarah, dokumen kuno, 

peta-peta dan penggunaan oleh nelayan-nelayannya sejak 200 tahun yang lampau. Sama halnya 

dengan China, klaim dari Taiwan dan Vietnam juga didasarkan oleh faktor sejarah. Tuntutan 

dari Filiphina berdasarkan pada penemuan dan pendudukan atas 33 pulau yang sangat kecil, 

pulau Spratly dan pulau kecil Amboyna. Sementara itu Malaysia dan Brunei dalam hal ini 
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mengajukan tuntutan atas Louisa Reef sebagai wilayah Landas Kontinen dan ZEE-nya (Usman 

& Sukma, 1997). 

Pada 12 Juli 2016, Mahkamah Arbitrase mengeluarkan putusan atas gugatan Filipina 

terhadap klaim China di wilayah Laut China Selatan. Mahkamah Arbitrase menyatakan klaim 

China mengenai historic right untuk wilayah maritime di Laut China Selatan yang diklaim 

dengan menggunakan nine dash line merupakan hal yang bertentangan dengan Konvensi 

Hukum Laut 1982 (Darajati, Adofl, & Indris, Putusan Laut China Selatan Serta Implikasi 

Hukumnya Terhadap Negara di Sekitar Kawasan Tersebut, 2018). Kemudian Pengadilan 

Arbitrase juga menyatakan China telah melanggar hak-hak kedaulatan Filipina. Hasil putusan 

juga menyebutkan bahwa China telah meyebabkan kerusakan besar pada lingkungan terumbu 

karang akibat dari aktivitas pembangunan pulau-pulau buatan (Koesmawardhani, 2016). 

Keluarnya keputasan tersebut, tidak lantas membuat konflik persengketaan atas wilayah 

Laut China Selatan ini selesai. Pemerintah China tidak menerima keputasan dari pengadilan 

arbitrase. China memilih memboikot mahkamah tersebut dan berargurmen bahwa institusi itu 

tidak memiliki yurisdiksi. Dapat dikatakan apapun keputusan mahkamah, China telah 

mengatakan tidak akan ‘menerima, mengakui, atau melaksanakan’. Keputusan ini berdasarkan 

pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang ditandatangani oleh 

pemerintah China maupun Filipina. Keputusan ini bersifat mengikat, sayangnya Mahkamah 

Arbitrase tidak memiliki kekuatan untuk menerapkannya (Koesmawardhani, 2016). 

B. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu metode penelitian 

kualitatif. Sedangkan teknik penelitian yang digunakan ialah teknik studi dokumenter. Teknik 

ini ialah cara mengumpulkan data penelitian yang dilakukan dengan katagorisasi serta 

klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian yang terkait dari 

sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain. 

C. Landasan Teori 

1. Konsep Kepentingan Nasional 

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional diartikan sebagai tujuan serta 

faktor yang paling mendasar yang menuntun para pembuat keputusan dalam merumuskan 

kebijkan luar negeri. Kepentingan nasional memiliki unsur yang menjadi kebutuhan vital bagi  
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sebuah negara. Unsur tersebut meliputi kelangsungan hidup bangsa dan negara, 

kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi (C. Plano & 

Olton, 1982).  

Kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau didefinisikan sebagai penggunaan 

kekuasaan secara bijaksana untuk menjaga berbagai kepentingan yang dianggap paling vital 

bagi kelestarian negara-bangsa. Dalam pandangan Morgenthau, kemampuan kelangsungan 

hidup negara-bangsa yaitu dengan melindungi identitas fisik (itegritas teritorialnya), politik 

(rezim ekonomi-politiknya) dan kulturalnya (demokratis, otoriter, sosialis atau komunis, dan 

sebagainya; serta memeliharanya norma-norma etnis, religious, linguistic dan sejarahnya) dari 

gangguan negara-bangsa lain. Morgenthau menyatakan, dari tujuan-tujuan ini para pemimpin 

suatu negara bisa menurunkan kebijaksanaan-kebijaksanaan spesifik terhadap negara lain, baik 

yang bersifat konflik atupun kerja sama (Mas'oed, 1994). 

Menurut Donald E. Nuechterlein dalam (Windiani, 2013), dimensi dalam kepentingan 

nasional sedikitnya ada 4 (empat) aspek yaitu: 

1. Kepentingan pertahanan, yang diantaranya mengenai kepentingan untuk 

melindungi warga negara serta wilayah dan system politiknya dari ancaman negara lain; 

2. Kepentingan ekonomi, yaitu kepentingan pemerintah untuk meningkatkan 

perekonomian negaranya melalui hubungan ekonomi dengan negara lain; 

3. Kepentingan ideologi, yaitu kepentingan untuk mempertahankan atau 

melindungi ideology negaranya dari ancaman ideology negara lain; 

4. Kepentingan tata internasional, yaitu kepentingan untuk mempertahankan atau 

mewujudkan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi 

negaranya. 

Indonesia memang tidak secara langsung terlibat dalam konflik persengketan Laut China 

Selatan. Namun terdapat salah satu wilayah yang tumpang tindih dengan klaim nine-dash line 

yang diciptakan sepihak oleh China, wilayah tersebut adalah kepulauan Natuna. Setelah 

dikeluarkannya hasil Sengketa Laut China Selatan oleh PCA bahwa klaim China atas wilayah 

Laut Chiana Selatan dengan menggunakan sembilan garis putus-putus atau nine-dash line 

merupakan hal yang bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982, dikhawatirkan 

keputusan tersebut belum dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dan dapat menimbulkan 

permasalahan yang lebih rumit lagi. Maka Indonesia yang tidak secara langsung terlibat dalam 

persengketaan wilayah tersebut memilih menjadi pihak yang netral dan berusaha menjadi 
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penengah serta menyerukan perdamaian dalam hasil keputusan Mahkamah Arbitrase atas 

konflik sengketa tersebut.  

Pilihan yang diambil oleh Indonesia ini tidak luput dari kepentingan nasional yang menjadi 

tujuan yang hendak dicapai. Dilihat dari aspek kepentingan nasional menurut Donald E. 

Nuechterlein, kepentingan nasional Indonesia terhadap hasil Sengketa Laut China Selatan 

dipengaruhi oleh aspek kepentingan pertahanan serta kepentingan tata internasional. Pada 

aspek pertahanan, Indonesi memiliki kepulauan yang berdekatan dengan Laut China Selatan 

yaitu kepulauan Natuna. Indonesia sempat mendapat klaim dari China bahwa perairan Natuna 

merupakan wilayah perikanan tradisonal mereka. Hal ini tentu menjadi sebuah ancaman bagi 

keamanan kedaulatan Indonesia pada wilayah perairan Natuna. Sementara itu dari aspek tata 

internasional, Laut China Selatan adalah wilayah perairan yang memiliki potensi alam yang 

sangat besar serta merupakan jalur lalu lintas pengangkutan minyak bumi dari Timur Tengah 

menuju Asia Timur dan Asia Tenggara. Dapat dibayangkan jika wilayah Laut China Selatan 

hanya dikuasai oleh salah satu negara, maka hal tersebut akan menimbulkan ketidakstabilan 

system politik dan ekonomi pada negara-negara di sekitar wilayah perairan tersebut. Apabila 

terjadi ketidakstabilan tata internasional di wilayah Laut China Selatan. Hal ini nantinya juga 

akan mengancam kepentingan nasional Indonesia dalam aspek tata internasional di kawasan 

Asia Tenggara, sebab sebagian besar wilayah Laut China Selatan berada di kawasan Asia 

Tenggara. 

2. Teori Kebijakan Luar Negeri 

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui 

keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari 

lingkungan eksternalnya. Menurut Wilkenfeld, Jonathan et al., dalam buku Foreign  Policy 

Behaviour, the Interstate Behaviour Analysis Model  sebagaimana dikutip oleh Vinsensio 

Dugis menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri sebagai aksi otoritas yang diambil oleh 

pemerintah yang bertujuan untuk mempertahankan aspek-aspek yang diinginkan oleh suatu 

negara dalam lingkungan internasional atau menghindari aspek-aspek yang tidak diinginkan 

(Dugis, 2007).   

Sedangkan menurut Holsti, kebijakan luar negeri merupakan gagasan atau tindakan yang 

dirancang oleh sebuah negara melalui kebijakan, sikap atau juga aksi dalam rangka 

menyelesaikan suatu masalah atau bisa digunakan untuk mempromosikan sebuah perubahan 

situasi di lingkungan yang berada di luar batas wilayah negara tersebut (Holsti, 1988). 

Kemudian, kebijakan luar negeri yang memuat tindakan, ialah sesuatu hal yang dilakukan oleh 
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sebuah negara terhadap negara lain yang selanjutnya akan menghasilkan output berupa 

orientasi atau pandangan, untuk memenuhi peran atau pencapaian dan tujuan atau kepentingan. 

Tindakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mendukung atau merubah perilaku 

pemerintah negara lain yang berperan penting dalam memberikan dampak terhadap pencapaian 

sebuah negara.  

Prinsip politik luar negeri Indonesia ialah prinsip bebas-aktif.  Makna prinsip bebas dalam 

artian bahwasannya Indonesia tidak berpihak pada kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai 

dengan kepribadian bangsa yang tertuang dalam Pancasila. Sedangkan prinsip aktif artinya 

bahwa dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasif-reaktif 

atas peristiwa internasionalnya yang sedang terjadi, melainkan bersikap aktif. Dengan prinsip 

bebas-aktif tersebut, Indonesia memposisikan dirinya sebagai subyek dan bukan sebagai obyek 

dalam hubungan luar negerinya, sehingga Indonesia tidak dapat dikendalikan oleh politik 

negara lain (Kusumaatmadja, 1983).  

Berdasarkan teori yang dijelaskan, kebijakan luar negeri yang diambil oleh Indonesia 

mengenai hasil sengketa Laut China Selatan yaitu Indonesia berusaha untuk menyerukan 

perdamaian kepada para negara yang terlibat di dalam sengeketa tersebut agar tetap tenang dan 

menghormati hasil keputusan Mahkamah Arbitrase atas konflik sengketa Laut China Selatan. 

Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dengan konflik tersebut, Indonesia berusaha untuk 

terus mendorong terciptanya zona damai, bebas, dan netral di kawasan Asia Tenggara yang 

bertujuan untuk menjaga keamanan serta stabilitas politik ASEAN. Pemerintah Indonesia 

berusaha menyerukan kepada semua pihak yang terlibat agar dapat menahan diri dan tidak 

melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan ketegangan di kawasan sengketa Laut China 

Selatan, khususnya dengan menghindari aktivitas militer yang dapat mengancam stabilitas dan 

perdamaian. Kemudian, Indonesia mengajak semua pihak yang telibat untuk menghormati 

hukum internasional, terutama UNCLOS 1982.  

D. Dinamika Konflik Laut China Selatan 

Laut China Selatan merupakan semi enclosed sea yang menghubungkan antara Samudra 

Hindia dan Pasifik serta terletak di antara Asia daratan dan kepulauan. Wilayah ini pada sebelah 

Utara berbatasan dengan China dan Taiwan, sebelah Barat ke Selatan berbatasan dengan 

Vietnam Kamboja, Thailand dan Malaysia Barat, sedangkan disebelah Timur berbatasan 

dengan Filipina dan sebelah Selatan berbatasan dengan Indonesia Timur, Malaysia Timur dan 

Brunei Darussalam. Laut China Selatan yang dikelilingi oleh beberapa negara ini memiliki 

empat kelompok gugusan kepulauan dan karang-karang yakni Paracel, Spratly, Pratas dan 
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Kepulauan Maccalesfield. Selain itu, wilayah ini juga memiliki lebih dari 200 pulau kecil, 

karang dan terumbu karang yang sebagian besar berada di kepulauan Paracel dan Spratly 

(Usman & Sukma, 1997).  Menurut pengamat China, daerah Laut China Selatan disebut 

sebagai Second Persian Gulf karena apabila diperhitungkan di wilayah tersebut mengandung 

130 miliar barel minyak, itu artinya Laut China Selatan mengandung lebih banyak minyak 

daripada wilayah lain di dunia kecuali di Arab Saudi, disamping itu Laut China Selatan 

dikatakan memiliki kandungan lebih dari 20 triliyun gas alam di dalam isi perut buminya 

(Kaplan, 2015). Selain memiliki potensi minyak dan gas alam yang melimpah, Laut China 

Selatan juga merupakan ekosistem laut dengan ekosistem keanekaragaman hayati tertinggi di 

dunia dan menghasilkan ikan konsumsi terbesar di dunia untuk keperluan ekspor maupun 

rumah tangga. Hal ini dikarenakan letak geografi laut yang berdekatan dengan beberapa selat 

yang memungkinkan migrasi ikan dari satu ZEE ke ZEE lain (Harini, 2012, pp. 44-45). Dengan 

potensi besar yang dimiliki kawasan ini, jelas Laut China Selatan diperebutkan oleh negara-

negara disekitarnya. 

Sejak 1970 klaim atas kawasan ini meningkat tajam sejalan dengan perkembangan di 

bidang penemuan dan hukum internasionalnya. Perkembangan pertama yaitu pada saat 

diketahui adanya ladang minyak yang melimpah dikawasan Laut China Selatan memalui 

survey geologi yang dilakukan oleh para peneliti Amerika dan Inggris. Hal ini tentu membuat 

nilai kepulauan dan pulau kecil serta batu karang yang berada dikawasan Laut China Selatan 

meroket. Selanjutnya perkembangan kedua, berkaitan tentang ditetapkannya Zona Ekonomi 

Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil laut bagi setiap negara berdasarkan ketentuan dari 

UNCLOS (United Nations Conference on the Law of the Sea). Dengan perkembangan tersebut 

muncul peluang untuk memanfaatkan dan mengeksploritasi berbagai hal yang berada di Laut 

China Selatan. Maka hal ini membuat negara-negara disekitar kawasan tersebut segera 

melakukan klaim terhadap sebagian pulau, kepulauan, serta karang yang dianggap berada 

dalam daerah negaranya sebagaimana yang tertulis pada hukum laut internasional. Pihak 

tersebut diantaranya yaitu China, Vietnam, Filipina, Malaysia yang berusaha dengan cepat 

untuk mengklaim, serta mengirim pasukan untuk mengamankan kepulauan yang mereka 

anggap sebagai wilayah teritorialnya. Bahkan mereka sampai memberi konsesi pada 

perusahaan-perusahaan minyak asing, khususnya Amerika dan Inggris, dalam hal melakukan 

eksplorasi minyak pada kawasan yang telah mereka klaim (Cipto, 2007).  

Eskalasi ketegangan di Laut China Selatan meningkat drastis pada awal Mei 2014 lalu 

ketika kilang minyak China His Yang Shi You 981 (HYSY 981) memulai operasi pengeboran 

minyak yang masih memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen 
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Vietnam. Sebelumnya pada tahun 2009, China mengeluarkan pernyataan mengenai nine dash 

line atau sembilan garis putus-putus yang artinya bahwa China memiliki kedaulatan yang tidak 

terbantahkan atas pulau-pulau di Laut China Selatan dan perairan yang berdekatan, dan 

memiliki hak-hak berdaulat dan hukum yurisdiksi atas perairan tersebut, termasuk laut dan 

tanah dibawahnya (Quintos, 2015). Klaim China di wilayah nine dash line dapat dilihat dalam 

peta berikut. (lihat Gambar 2). 

Gambar 2. Nine Dash Line di Laut China Selatan 

Sumber: Invalid source specified. 

Peta nine dash line sebenarnya tidak memuat secara spesifik dan akurat mengenai batas-

batas wilayah didalamnya. Akan tetapi, peta ini tetap diadopsi oleh pemerintah komunis yang 

mengambil alih kekuasaan dan mendirikan negara People’s Republic of China (PRC) sejak 

tahun 1949. Maka sejak saat itu, nine dash line ini dijadikan sebagai pedoman klaim teritorial 

dan kebijakan politik pemerintah Beijing sampai pada era kepemimpinan sekarang ini. Luas 

wilayah yang termasuk dalam batas sembilan garis imajiner itu mencapai 3.500.000 km 

persegi, meliputi 90 % luas keseluruhan Laut China Selatan (Ramli, 2017). 

Terdapat enam negara yang terlibat langsung dalam sengketa Laut China Selatan yaitu 

antara lain China, Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Masing-

masing negara memiliki dasar dan pandangan yang berbeda-beda mengenai klaim di Laut 

China Selatan. Negara-negara tersebut mengajukan klaim kepemilikan atas kedaulatan 

teritorial di Laut China Selatan pada umumnya didasarkan pada penemuan (discovery), 

pendudukan (occupation), yurisdiksi administratif (administrative jurisdiction), pencantuman 

secara resmi ke dalam wilayah (official incorporation into the territory), konfirmasi dari 

perjanjian internasional (confirmation of title by international agreement), pengakuan 

internasional (foreign recognition), pelaksanaan wewenang secara damai dan kesinambungan 
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(peaceful and continuous display of authority), perkembangan sejarah (historical 

development), penyerahan hak dari negara lain (succession right from forign government), hak 

kedaulatan atas landas kontinen (sovereign right over continental shelf), dan hak berdaulat atas 

landas kontinen (sovereign rights over continental shelf), dan hak berdaulat atas ZEE. Dari 

keenam negara yang berkonflik, China merupakan negara yang pertama kali mengajukan 

tuntutan kepemilikan (Harini, 2012, p. 45).  

Filipina kemudian menggugat China ke Mahkamah Arbitrase Internasional berdasarkan 

Annex VII UNCLOS 1982 pada tanggal 22 Januari 2013, setelah 17 tahun bernegosiasi. 

Filipina memilih menggugat China ke ranah hukum sebab pihak Filipina sudah kehabisan cara 

politik ataupun diplomatik untuk menyelesaikan sengketa dengan China. Terdapat tiga dasar 

materi gugatan yang diajukan oleh Filipina (Darajati, Adolf, & Idris, Putusan Sengekata Laut 

China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut, 2018, 

p. 35), yakni: 

1) Menyatakan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait dengan perairan, 

dasar laut dan fitur maritime dari Laut China diatur oleh UNCLOS, dan bahwa klaim 

China berdasarkan pada “nine dash line atau sembilan garis putus-putus” tidak sesuai 

dengan Kovensi dan oleh karena itu tidak valid. 

2) Menentukan apakah, berdasarkan Pasal 121 dari UNCLOS, beberapa fitur maritim yang 

diklaim oleh China dan Filipina adalah pulau-pulau, ketinggian air pasang rendah atau 

bank yang terendam, dan apakah mereka mampu menghasilkan hak untuk zona 

maritime yang lebih besar dari 12 mill; 

3) Memungkinkan bagi Filipina untuk menggunakan dan menikmati hak-hak di dalam dan 

di luar zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang ditetapkan dalam Kovensi. 

Sebelumnya Filipina mengatakan bahwa pihaknya akan menantang klaim China atas 

wilayah di Laut China Selatan di mahkamah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menteri Luar 

Negeri Albert del Rosario menjelaskan dalam jumpa pers di Manila, bahwa selama ini Filipina 

telah menempuh hampir seluruh jalur politik untuk mencapai kesepakatan damai melalui 

perundingan dalam masalah sengketa maritim dengan China. Albert del Rosario juga 

menjelaskan Filipina berharap Mahkamah Arbitrase dapat menyelesaikan masalah sengketa 

tersebut (BBC, 2013). 

E. Hasil Sengketa Laut China Selatan 

Setelah melewati beberapa kali persidangan, akhirnya pada tanggal 12 Juli 2016, 

Mahkamah Arbitrase Internasional UNCLOS (United Nation Convention on the Law of Sea) 
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mengeluarkan putusan atas gugatan Filipina  dalam melawan China mengenai persoalan Laut 

China Selatan (Agusman, 2016). Tuntutan ke pengadilan internasional ini diajukan pada tahun 

2013 oleh Filipina yang mempertanyakan klaim China yang hampir 90 persen di wilayah Laut 

China Selatan, di mana wilayah ini merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia dengan 

nilai perdagangan diperkirakan mencapai US$ 5 triliun per tahun (Samosir, Putusan Arbitrase 

Laut China Selatan Diumumkan Hari Ini, 2016). 

Setelah proses selama tiga tahun pengajuan kasus oleh Filipina, akhirnya Mahkamah 

Arbitrase Internasional pun mengeluarkan putusannya. Dalam putusan setebal 497 halaman, 

Mahkamah Arbitrase menyatakan klaim China terhadap wilayah sengketa tidak memiliki dasar 

hukum dan menolak “hak sejarah” dari China di Laut China Selatan. Keputusan itu juga 

menjelaskan bahwa pulau buatan China diatas terumbu karang di kawasan itu tidak dapat 

dianggap sebagai zona ekonomi eksklusif (ZEE) 200 mil dan wilayah perairan 12 mil karena 

ketidakmampuan menyangga kehidupan manusia di pulau buatan tersebut dan tidak memenuhi 

syarat-syarat sebagai ZEE dan landasan kontinen sesaui dengan hukum internasional (Anthoni, 

2018). 

Dari tiga dasar materi gugatan di atas, pada 12 Juli 2016, Permanent Court of Arbitration 

(PCA) mengeluarkan putusan terkait sengketa antara Filipina dengan China di Laut China 

Selatan, di antaranya adalah: 

a. Klaim China atas hak historis atau hak berdaulat lainnya terhadap wilayah laut di 

Laut China Selatan meliputi juga ‘nine dash line’ tersebut bertentangan dengan 

Konvensi dan dinyatakan tidak sah. 

b. Mahkamah Arbitrase menyimpulkan bahwa tidak ada apa pun di Kepulauan Spratly 

yang memberikan China hak Zona Ekonomi Eksklusif.  Oleh karena itu, pada 

kawasan Mischief Reef dan Second Thomas Shoal juga tidak bisa diperuntukan 

sebagai zona maritim, Zona Ekonomi Eksklusif, atau pun landas kontinen China.  

c. Kemudian untuk Subi Reef, Gaven Reef (south), dan Hughes Reef yang tidak dapat 

dikategorikan sebagai laut teritorial, ZEE, ataupun landas kontinen, tetapi dapat 

digunakan sebagai baseline untuk mengukur lebar dari laut teritorial. 

d. Mischief Reef dan Second Thomas Shoal merupakan bagian dari Zona Ekonomi 

Eksklusif Filipina. 

e. China dianggap telah melanggar kedaulatan Filipina dengan melakukan 

pengoperasian kapal pengawas kelauatan di wilayah Filipina, mencampuri secara 
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illegal dengan mencegah para nelayan Filipina untuk melakukan penangkapan ikan, 

China mengancam keberadaan spesies-spesies biota laut yang terancam punah. 

f. China selama proses persidangan berlangsung telah memperburuk dan memperluas 

perselisihan antara Filipina dengan melakukan aktivitas pengerukan, pembangunan 

pulau buatan, dan kegiatan konstruksi. 

Dari hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Arbitrase tersebut tentunya akan 

menimbulkan berbagai tanggapan dari beberapa pihak terutama para pihak yang terlibat.  

Pertama, tanggapan pihak China yakni melalui siaran pers, Kementerian Luar Negeri 

China menyatakan menanggapi hasil Pengadilan Arbitrase tentang Laut China Selatan, 

pihaknya mendeklarasikan bahwa hasil tersebut tidak sah dan tidak mengikat. Serta China tidak 

menerima dan mengakui putusan sengketa Laut China Selatan tersebut (Samosir, China Tolak 

Hasil Arbitrase Laut China Selatan, 2016). Presiden China Xi Jinping pun memberikan 

tanggapannya mengenai hasil putusan Pengadilan Arbitrase tersebut, ia menyatakan menolak 

putusan Mahkamah Arbitrase yang telah memenangkan Filipina atas kasus sengketa Laut 

China Selatan. Dilansir dari CNN, Xi menyatakan bahwa China tidak akan pernah menerima 

klaim atau tindakan berdasarkan atas penghargaan sengketa Laut China Selatan yang telah 

ditetapkan oleh Mahkamah Arbitrase (Nababan, 2016).  

Kedua, tanggapan pihak Filipina yakni dalam jumpa pers yang dilansir Reuters, Menteri 

Luar Negeri Filipina yakni Perfecto Yasay, menyatakan jika para ahli sedang mempelajari 

penghargaan atas hasil arbitrase dengan teliti dan hati hati. Filipina juga menegaskan untuk 

menghormati segala putusan hasil arbitrase yang telah ditetapkan, serta mengimbau masyarakat 

agar tetap tenang dan bersabar (K, 2016). Kemudian sekalipun dinyatakan menang dalam kasus 

sengketa Laut China Selatan melalui Mahkamah Arbitrase Internasional, akan tetapi 

pemerintah Filipina tetap memiliki niat baik terhadap China. Filipina berniat untuk berbagi 

sumber daya alam yang terkandung di Laut China Selatan dengan Pemerintah Beijing. 

Terkait  penolakan yang dilakukan oleh China terhadap putusan Mahkamah Arbitrase di 

Den Haag, Hikmahanto Juwana seorang pakar Hukum Internasional berpendapat China 

memang tidak dapat dipaksa untuk menerima putusan tersebut. Akan tetapi, putusan tersebut 

sejalan untuk menekan China agar mengikuti norma yang diatur dalam UNCLOS di Laut China 

Selatan. Putusan Mahkamah Arbitrase ini memang bersifat final dan mengikat. Akan tetapi 

PBB tidak mempunyai mekanisme untuk menjalankan putusan tersebut (Dursin, 2016). Akibat 

keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang tidak bisa meredam ambisi China, 
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permasalahan konflik Laut China Selatan ini masih belum kunjung terselesaikan dan masih 

berpotensi untuk semakin memanas. 

Meskipun Mahkamah Arbitrase tidak dapat memaksa China untuk mematuhi hasil 

putusan tersebut, namun hasil sidang sengketa itu bisa mendorong negara lain untuk 

mengadukan China ke pengadilan internasional. Dengan hasil putusan ini memungkinkan 

melemahkan posisi China dalam bernegosiasi dengan negara lain yang memiliki klaim wilayah 

tumpang tindih dengan Beijing. Sehingga, hal ini merupakan salah satu langkah yang dapat 

meningkatkan tekanan terhadap China untuk menguragi aktivitasnya di Laut China Selatan 

serta mempermudah dalam hal bernegosiasi. 

Selanjutnya, akibat konflik ini membuat meningkatnya persaingan persenjataan dan 

kemampuan pertahanan diantara negara-negara yang terlibat. Setelah diputuskannya hasil 

sidang sengketa Laut China Selatan pada tahun 2016 lalu, tidak lantas membuat China menciut 

dan tunduk akan putusan Mahkamah Arbitrase Internasional. Akan tetapi, China justru semakin 

memperkuat keberadaanya di Laut China Selatan dengan membangun fasilitas militer baru 

pada pulau-pulau di wilayah perairan tersebut.  Bahkan sebelum keputusan Mahkamah 

Arbitrase dikeluarkan, pemerintah China sudah menegaskan jika mereka akan 

mempertahankan kepentingan militer mereka di Laut China Selatan, serta militer China sudah 

disiagakan untuk ‘menghadapi ancaman dan tantangan’ yang kemungkinan akan datang 

selanjutnya. China diduga telah membangun tempat penampungan rudal beserta fasilitas rada 

dan komunikasi di pulau pulau karang Fiery Cross, Mischief Reef dan Subi Reef di Kepulauan 

Kepulauan Spratly (Saju, 2017).  Selain itu China juga semakin menguatkan pertahanan 

negaranya dengan meningkatkan anggaran pertahanan negara pada tahun 2017 hingga tujuh 

persen menjadi 1.044 triliun yuan atau setara US$141, 43 miliar (Samosir, China Tingkatkan 

Anggaran Pertahanan Jadi US$141,4 Miliar, 2017). Tindakan yang dilakukan oleh China 

tersebut jelas dapat meningkatkan ketegangan di wilayah Laut China Selatan, dimana hal ini 

mampu membuat situasi konflik semakin memanas. 

 

F. Sikap Indonesia Pasca Hasil Putusan Sengketa Laut China Selatan 

Setelah dikeluarkannya hasil putusan akhir sidang sengketa Laut China Selatan oleh 

Mahkamah Arbitrase Internasional, sebagai salah satu negara terbesar di wilayah regional Asia 

Tenggara yakni Indonesia, diharapkan untuk bisa mengambil sikap mengenai hal putusan Laut 

China Selatan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik 

Indonesia di Jakarta, meminta semua pihak untuk bisa menghormati hukum internasional yang 
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telah dikeluarkan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional terkait konflik Laut China Selatan, 

khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hukum Laut 1982 (United 

Nations Convention on The Law of The Sea/ UNCLOS 1982). Pemerintah Indonesia juga 

menyerukan agar semua pihak mampu menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat 

meningkatkan ketegangan di kawasan Laut China Selatan. Pemerintah Indonesia meminta agar 

pihak yang terlibat tetap mengupayakan untuk memelihara suasana kondusif di kawasan Asia 

Tenggara, Indonesia juga berharap pihak-pihak yang bertikai untuk menghindari aktivitas 

militer yang mampu mengancam stabilitas dan perdamaian pada kawasan tersebut (Indonesia 

Ajak Negera Sengketa LCS Tunduk Hukum Internasional, 2016) 

1. Kepentingan Indonesia di Laut China Selatan 

Indonesia tidak terlibat secara langsung dengan sengketa Laut China Selatan, tetapi 

bukan berarti Indonesia tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Indonesia tetap memiliki 

beberapa kepentingan vital yang berpotensi terpengaruh secara tidak langsung oleh konflik 

tersebut. Oleh karenanya, Indonesia memiliki hak untuk mempertahankan diri dari segala 

ancaman yang mungkin terjadi akibat konflik Laut China Selatan yang semakin memanas 

tersebut. 

a. Kepentingan Menjaga Stabilitas Keamanan Regional 

Indonesia menempatkan diri sebagai negara non-claimant yang tidak ikut mengklaim 

pulau karang di Laut China Selatan. Sehingga posisi Indonesia tersebut dinilai strategis 

untuk menyerukan perdamaian (Lumbanrau & Kusumadewi, Indonesia Mesti Dorong 

Perdamaian di Laut China Selatan, 2016). Tentunya hal ini sejalan dengan komitmen 

Indonesia yang tertuang pada alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945, yaitu Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdakaan, perdamaian abadi dan keadilan social (Indonesia dan Misi 

Pemeliharaan PBB, 2019). Maka dengan demikian, Indonesia berusaha untuk menjaga 

perdamaian dunia, terutama pada kawasan sengketa Laut China Selatan agar tidak sampai 

terjadi pecah perang yang kemudian bisa mengganggu stabilitas keamanan di kawasan 

tersebut. Perwujudan perdamaian dunia dan stabilitas regional terutama di kawasan Laut 

China Selatan merupakan kepentingan nasional Indonesia yang harus ditegakkan dan harus 

terus dijaga, sebab hal tersebut dinilai sangat penting untuk keberlangsungan hidup bagi 

Indonesia dan negara-negara kawasan disekitarnya.  



14 
 

Selain menjaga stabilitas kawasan Laut China Selatan Indonesia juga ikut berusaha 

untuk mempertahankan stabilitas serta keamana kawasan Asia Tenggara agar terus terjaga. 

Maka  dalam pertemuan dengan para pemimpin negara anggota ASEAN dan perwakilan 

delegasi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) pada 6 September 2016, di 

National Convention Centre, Vientiane, Laos, pada kesempatan itu Presiden Indonesia 

Joko Widodo menegaskan bahwa begitu pentingnya stabilitas, perdamaian, dan keamanan 

agar tetap diupayakan untuk mewujudkan kemakmuran pada kawasan ASEAN 

(Perdamaian, Keamanan, Stabilitas ialah Kunci Kemakmuran ASEAN, 2016). 

b. Kepentingan Keamanan di Wilayah Natuna 

Menurut Laksda Surya Wiranto, Staf Ahli Menteri Koordinator Politik Hukum dan 

Keamanan Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, putusan Mahkamah Arbitrase 

Internasional mengenai hasil putusan sengketa Laut China Selatan juga penting bagi 

Indonesia, meskipun Indonesia bukan claimant state Invalid source specified.. Hal ini 

dianggap penting karena wilayah landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) 

Indonesia ikut terpengaruh akibat materi tuntutan terkait status nine dashed line. 

Menurut Mayjen (Purn) Sudrajat, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk 

China, Kepentingan Indonesia di Laut China Selatan adalah perairan Natuna yang 

dimasukkan China dalam nine dashed line, peta teritorial yang dibuat oleh China untuk 

menandai wilayah yang negara tersebut klaim di Laut China Selatan.  Di mana hampir 90 

persen wilayah di Laut China Selatan masuk ke dalam peta territorial nine dashed line. 

Akan tetapi, sesungguhnya bila lebih dicermati lagi, sebenarnya tidak ada singgungan 

samasekali antara wilayah China dan Indonesia. Maka dengan demikian kedua negara tidak 

seharusnya memiliki perselisihan dalam memperebutkan wilayah teritorial. Sehingga 

Indonesia perlu menjaga keamanan serta kedaulatan wilayah Kepulauan Natuna. 

c. Kepentingan Ekonomi 

Laut China Selatan merupakan pilar penting bagi Indonesia terutama dalam kegiatan ekspor 

dan impor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2016 

mengalami surplus sebanyak US$8, 78 miliar, dengan nilai total impor dari Januari-Desember 2016 

sebanyak US $135, 65 miliar, sedangkan nilai total ekspor mencapai US $144, 43 miliar (Idhom, 

2017). Sedangkan untuk tahun 2017, BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami 

surplus kembali sebanyak US $ 11, 84 miliar, dengan nilai ekspor mencapai US $ 168, 73 sementara 

nilai impor mencapai US $ 156, 893 miliar (Putera, 2018).  
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Aktivitas berdagangan dunia sangatlah padat baik melalui jalur darat, udara maupun 

laut, tetapi hampir sebanyak 90 % dari jalur perdagangan dunia tersebut diangkut melalui 

laut. Kemudian sebanyak 40 % dari 90 % jalur perdagangan tersebut melewati kawasan 

Indonesia. Pada tahun 2017 yang lalu, Indonesia telah menduduki peringkat ke-36 dalam 

persaingan global di dunia. Melalui indeks tersebut menunjukkan bahwa kini Indonesia 

memiliki daya saing global yang semakin meningkat, hal tersebut ditandai dengan adanya 

pembangunan infrastruktur secara menyeluruh (Publik, 2018). Melihat perkembang neraca 

dagang Indonesia yang mengalami surplus serta aktivitas perdagangan melalui jalur laut 

yang begitu potensial, tentunya Indonesia akan berusaha untuk terus meningkatkan neraca 

dagang melalui ekspor-impor dan meningkatkan potensi jalur perdagangan di laut 

Indonesia.  Konflik di wilayah Laut China Selatan jelas akan mempengaruhi aktivitas 

perdagangan Indonesia melalui jalur laut, sebab Indonesia yang berada di dekat wilayah 

konflik tersebut. Apalagi jika sampai terjadi perang di wilayah tersebut, maka akan 

membuat perekonomian di sekitar negara konflik menjadi tidak stabil, tidak terkecuali 

perekonomian Indonesia.  

2. Kebijakan Indonesia Pasca Hasil Putusan Sengketa Laut China Selatan 

Dalam konflik sengketa ini, Indonesia bukan termasuk salah satu negara yang 

mengklaim kepemilikan wilayah di Laut China Selatan, akan tetapi Indonesia secara tidak 

langsung ikut terpengaruh di dalam pusaran sengketa wilayah tersebut. Indonesia dalam 

konflik Laut China Selatan ini memilih untuk menjadi non claimant state. Indonesia 

memposisikan diri menjadi pihak yang netral dalam konflik ini, sebab Indonesia memiliki 

kebijakan politik luar negeri yang “bebas aktif”, artinya Indonesia memiliki kebebasan 

untuk menentukan politik luar negerinya sendiri. Dengan prinsip tersebut, dalam konflik 

sengketa Laut China Selatan ini, Indonesia tidak memihak pada kubu mana pun yang 

terlibat dalam sengketa. Meskipun begitu sebagai negara di ASEAN, Indonesia sudah 

berusaha mengurangi ketegangan dengan mendorong negara-negara tetangga mengenai 

pentingnya patuh terhadap putusan Mahkamah Arbitrase Internasional sebagai bentuk 

penghormatan kepada hukum internasional. Penegasan sikap Indonesia terhadap sengketa 

Laut China Selatan memiliki nilai penting bukan hanya untuk mengukuhkan hak berdaulat 

Indonesia atas perairan Natuna, tetapi juga bertujuan untuk meredam ketegangan di 

kawasan tersebut (Kusumadewi & Suastha, 2016). 

Dalam konflik ini Indonesia berusaha mengedepankan peran dalam forum dialog 

untuk meredam dan menetralkan suasana pada sengketa Laut China Selatan. Indonesia 
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berusaha untuk melakukan forum dialog pada negara-negara ASEAN serta negara luar 

ASEAN seperti China, Jepang dan Korea Selatan dalam membahas masalah strategis di 

sekitar kawasan Asia Tenggara. Ketika dibawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY), Indonesia sudah menjadi garda terdepan dalam membantu 

menyelesaikan sengketa wilayah dengan cara damai yang tidak diperbolehkan adanya 

pihak yang menggunakan kekuatan militer (Gunawan, 2014). Sama halnya ketika 

Indonesia berada dibawah pemerintahan Presiden Jokowi, melalui Menteri Luar Negeri RI, 

Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia ingin terus menjaga perdamaian dan stabilitas 

terkait sengketa Laut China Selatan. Pihaknya menekankan, Indonesia sudah berkali-kali 

menyatakan tidak menginginkan konflik terjadi di kawasan tersebut. Sebab, Indonesia tidak 

menginginkan Laut China Selatan menjadi lokasi proyeksi kekuatan negara-negara besar 

(Bayun, 2016).   

Sebagai pihak yang netral dan menjunjung tinggi perdamaian, Indonesia berusaha 

untuk menjadi penengah negara-negara yang berkonflik atau bersengketa di kawasan Laut 

China Selatan. Terkait upaya memelihara serta menjaga perdamaian di wilayah Laut China 

Selatan, Indonesia terus berperan aktif sebagai honest broker, usaha Indonesia dapat dilihat 

melalui prakarsa dan inovasi sebagai berikut : 

a. Indonesia menyetujui aplikasi Code for Unplanned Encounters At Sea (CUES) dan 

Hotline of Communications antar ASEAN dan China 

Konflik Sengketa Laut China Selatan belum kunjung mereda. Namun upaya untuk 

menjaga perdamaian dan stabilitas wilayah ini masih terus diusahakan. ASEAN dan China 

sudah menyepakati penerapan CUES dan pembentukan saluran “Hotline” komunikasi 

langsung antar pejabat tinggi kementerian luar negeri dalam hal mengatasi kejadian darurat 

di Laut China Selatan.  Indonesia juga turut menyetujui dua dokumen tersebut saat 

pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN antar China ke 19, di National 

Convention Center (NCC) Vientiane, Laos. Jokowi menyambut baik dan mendorong 

implementasi CUES dan penggunaan Hotline antara Pejabat Tinggi terkait Tanggap 

Darurat Maritim di Laut China Selatan. Menurut Jokowi konsistensi implementasi CUES 

dan Hotline akan memberikan kontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di wilayah Lau 

China Selatan (Samosir, Jokowi: Kemitraan ASEAN-China Harus Wujudkan Keamanan 

di LCS, 2016).  
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Terkait Hotline yang harus dimiliki oleh masing-masing Kementerian Luar Negeri 

ketika terjadi keadaan darurat, maka dalam hal ini sudah harus tersedia daftar contact 

persons di masing-masing Kementerian Luar Negeri. Menteri Luar Negeri RI, Retno 

Marsudi berharap dengan adanya CUES dan juga Hotline Communication, maka situasi di 

kawasan Laut China Selatan ini akan semakin kondusif yang tidak menimbulkan pecah 

konflik, serta konflik dapat dikelola dengan baik, dan dapat menghindarkan dari terjadinya 

insiden-insiden yang mengancam stabilitas keamanan di masa yang akan datang. Menlu 

Retno menjelaskan untuk Kementerian Luar Negari RI, kontak yang bertanggung jawab 

pada “hotline” tersebut diserahkan kepada Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Duta 

Besar Jose Tavares dan Direktur Politik dan Keamanan ASEAN Kemlu Chandra Widya 

Yudha akan bertindak sebagai wakil (Fitriyanti, 2016). 

b. Indonesia mendorong terbentuknya CoC 

Sebelumnya Indonesia sudah berhasil mengupayakan penyelesaian masalah 

sengketa, keberhasilan tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Declaration on The 

Conduct of The Parties in the South (DoC) oleh Tiongkok dan ASEAN di Phnom Penh 

pada bulan November 2002. Akan tetapi, DoC tidak terlalu kuat dalam mengikat 

komitmen negara-negara yang bersengketa karena banyak terjadi insiden-insiden militer 

pada tahun-tahun berikutnya. DoC dianggap hanya akan menjadi media untuk mengulur 

negosiasi. Untuk menindaklanjuti DoC yang lemah, maka diperlukannya adanya CoC 

(Code of Conduct). Penyusunan CoC ini menjadi penting agar kesepakatan antar negara 

terkait kode etik penyelesaian sengketa di wilayah Laut China Selatan lebih kuat dalam 

mengikat para pihak yang terlibat, sehingga dapat meminimalisir segala tindakan negara 

yang dapat merugikan negara lainnya. Maka setelah dikeluarkannya hasil putusan 

Mahkamah Arbitrase Internasional mengenai gugatan sengketa Laut China Selatan, 

Indonesia berusaha menyerukan agar segara menyusun dan menyepakatinya Kode Etik di 

Laut China Selatan. Selanjutnya dalam perkembangannya pada tahun 2017, China dan 

negara-negara aggota ASEAN berhasil menyepakati kerangka CoC di Laut China Selatan. 

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Jose Traves, 

menjelaskan secara umum kerangka kerja CoC yang disepakati terdiri atas mukadimah, 

tujuan, prinsip-prinsip umum, basic undertakings dan final caluses. Pencapaian 

kesepakatan CoC Framework tersebut menjadi hal yang penting antara ASEAN dengan 

China, sebab proses konsultasi CoC memakan proses yang panjang dan sudah mulai 

dibahas sejak 2013. 
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Kemudian perkembangan positif baru terjadi setelah pertengahan 2016, dimana pada 

saat itu Menteri Luar Negeri ASEAN-China memberikan mandate kepada pejabat tinggi 

untuk menyelesaikan CoC Framework pada pertengahan 2017. Hal tersebut tidak lepas 

dari dorongan Indonesia dan berdasarkan draft yang telah disiapkan Indonesia. 

Pembahasan substantif yang menghasilkan draft pertama kerangka kerja CoC dilakukan 

pada pertemuan Kelompok Kerja Bersama ASEAN-China dalam Implementasi DoC Bali 

pada akhir Februari. Dengan disusun dan disepakatinya kerangka kerja CoC tersebut, maka 

menunjukkan komitmen ASEAN dan China untuk menjadikan kawasan Laut China 

Selatan yang lebih aman, damai, dan stabil (Hanggoro, 2017) 

Usaha Indonesia ini dapat dilihat ketika Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, 

melakukan kunjungan ke China pada 8-9 Februari 2018 untuk membahas berbagai hal 

dengan Menteri Luar Negeri China yakni Wang Yi. Kunjungan ini juga akan membahasan 

mengenai percepatan negosiasi CoC agar dapat diintensifkan dan dapat segera diselesaikan 

(Suastha R. D., Ke China, Menlu RI Dorong Percepatan Negosiasi Kode Etik, 2018). 

Selanjutnya sebelum bertolak ke China Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral 

dengan Menteri Luar Negeri Kamboja yakni Prak Sokhonn, pada 02 Februari 2018 di 

Jakarta. Pada pertemuan ini Indonesia dan Kamboja sepakat untuk mendorong percepatan 

negosiasi draft kode etik di Laut China Selatan antara ASEAN dengan China. Menurut 

Menlu Kamboja, Prak Sokhonn, Indonesia dan Kamboja memiliki pandangan yang sama 

terhadap isu di kawasan terutama masalah CoC Laut China Selatan. Sama seperti yang 

Menlu Retno katakan, apabila sebelumnya ASEAN-China sudah menyepakati kerangka 

CoC dan kini negosiasi draf CoC diharapkan agar bisa cepat diselesaikan. Kemudian selain 

membahas Laut China Selatan, kedua menlu tersebut juga menegaskan mengenai 

pentingnya menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN. Menurut para menlu tersebut, kedua 

hal itu merupakan kunci dalam mempertahankan ASEAN sebagai blok regional yang 

sesuai untuk membantu menjaga kawasan regional Asia Tenggara agar tetap stabil dan 

sejahtera (Suastha R. D., RI-Kamboja Sepakat Percepat Negosiasi Kode Etik, 2018). 

c. Indonesia berusaha melindungi Kepulauan Natuna 

Meski Indonesia memilih sebagai pihak yang netral tetapi, Indonesia berusaha 

mengupayakan untuk melindungi wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut China 

Selatan yakni Kepualauan Natuna. Sebab, sudah beberapa kali kapal-kapal nelayan China 

kedapatan mengambil ikan secara illegal di ZEE Indonesia. Pernah terjadi insiden 

penangkapan di perairan Natuna yang melibatkan kapal milik China yakni kapal KM 
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Kway Fey 10078 berbendera China yang diduga melakukan pencurian ikan di perairan 

Natuna. (Samosir, Insiden di Natuna, Menlu Panggil Kuasa Usaha Kedubes China, 2016).  

Tindakan kapal-kapal nelayan China di perairan Natuna sudah pasti menjadi sebuah 

ancaman untuk Indonesia. Keseriusan Indonesia mengenai Natuna terlihat saat Presiden 

Joko Widodo dan para menterinya menggelar rapat terbatas di atas KRI Imam Bonjol-383, 

kapal tersebut merupakan kapal perang yang menangkap kapal China Han Tan Cou yang 

diduga telah mencuri ikan di perairan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau (Lumbanrau, 

Indonesia dan China di Pusaran Laut China Selatan, 2016). Menurut penjelasan Menlu 

Retno Marsudi, Presiden Jokowi menekankan bahwa kepulauan Natuna sebagai salah satu 

pulau terluar wilayah Indonesia, akan menjadi prioritas perhatian Pemerintah Pusat. 

Kemudian, ia juga menjelaskan bahwa kedaulatan atau hak berdaulat harus terjaga dan 

terpelihara. Selain itu, dalam rangka mengantisipasi adanya ancaman kedaulatan di 

wilayah pulau terluar khususnya di wilayah kepulauan Natuna, Presiden Jokowi, dalam 

rapat terbatas tersebut menegaskan pentingnya pengembangan pertahanan di kepulauan 

Natuna (Waluyo, 2016).   

Tidak hanya membangun pangkalan militer saja, Indonesia sudah lebih berani 

mengambil langkah guna mempertegas kedaulatan Indonesia atas yurisdiksi wilayah 

lautnya. Maka Indonesia melakukan upaya pergantian nama Laut Natuna Utara pada peta 

baru NKRI yang diluncurkan 14 Juli 2017. Indonesia melalui Kementerian Koordinator 

bidang Kemaritiman telah mengubah peta dan nama wilayah zona ekonomi eksklusif di 

Utara Kepulauan Riau menjadi Natuna Utara. Kemudian melalui juru bicara Kementerian 

Luar Negeri China, Geng Shuang mengatakan jika tindakan Indonesia yang mengubah 

nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara merupakan langkah yang tidak bisa 

diterima dan menyalahi standar internsional.  

Tetapi, Indonesia membantah argument pihak China tersebut, menurut Indonesia 

pihaknya memastikan jika perubahan peta dan nama wilayah Natuna tersebut hanya terjadi 

di wilayah territorial kedaulatan Indonesia dan tidak menyentuh wilayah negara lain, 

apalagi sampai ke Laut China Selatan (Suastha R. D., 2017). Bahkan menurut Deputi I 

Bidang Kedaulatan Kemaritiman, Arif Havas, Indonesia memiliki kewenangan dalam 

memberikan nama pada wilayah teritorialnya (Sutari, 2017). Nama Laut Natuna Utara ini, 

akan didaftarkan ke PBB agar nantinya secara resmi melalui forum khusus pencatatan 

nama laut, Internasional Hydrographic Organization (IHO). Tentu saja usaha pemerintah 

Indonesia dalam meningkatkan pertahanan keamanan di Kepulauan Natuna tersebut 

dilakukan untuk meningkatkan wibawa pertahanan Indonesia di mata dunia internasional. 
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G. Kesimpulan 

Laut China Selatan memiliki segudang daya tarik yang begitu menggiurkan. Perairan ini 

memiliki dua kepulauan yakni kepulauan Paracel dan Spratly, di mana di dalam kepulauan 

tersebut diperkirakan terdapat adanya cadangan sumber daya alam berupa minyak bumi, gas 

alam, dan hidrokarbon. Selain itu, Laut China Selatan ini sendiri merupakan jalur lalu lintas 

perdagangan internasional yang sangat bernilai, sebab wilayah ini menjadi rute utama bagi 

kapal-kapal pengangkut minyak mentah dari negara-negara di Timur Tengah. Laut China 

Selatan yang menjadi primadona ini, telah menimbulkan konflik antara sejumlah negara di 

sekitar wilayah perairan ini.  Konflik ini dimulai setelah China menciptakan garis demarkasi 

yaitu nine dash line, berdasarkan klaim tersebut China memiliki hak untuk menguasai 

mayoritas Laut China Selatan yang sudah dijelaskan dalam Bab II mengenai sejarah konflik 

Laut China Selatan yang terjadi antara China dengan negara-negara di sekitar kawasan konflik 

tersebut.  Pada akhirnya konflik sengketa Laut China Selatan ini dibawa ke Mahkamah 

Arbitrase Internasional oleh salah satu negara yang terlibat dalam konflik sengketa Laut China 

Selatan yakni Filipina. Pada tanggal 12 Juli 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional 

mengeluarkan hasilnya mengenai Laut China Selatan yang kemudian mengundang berbagai 

respon dari pihak yang terkait konflik, hal ini dapat dilihat dalam Bab III. Keluarnya keputusan 

tersebut, ternyata tidak membuat konflik sengketa atas wilayah Laut China Selatan ini 

terselesaikan. China menolak hasil Laut China Selatan yang dibuat Mahkamah Arbitrase 

ditakutkan akan membawa pengaruh bagi negara yang tidak secara langsung terlibat dalam 

konflik, seperti Indonesia. 

Hasil putusan Mahkamah Arbitrase Internasional mengenai sengketa Laut China Selatan 

antara Filipina terhadap China telah dikeluarkan pada 12 Juli 2016. Sebagai salah satu negara 

terbesar di wilayah regional Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara yang tidak terlibat 

secara langsung dengan konflik tersebut. Dalam kasus ini, Indonesia mengambil sikap netral 

dengan meminta semua pihak yang terkait dalam konflik ini untuk bisa menghormati hukum 

internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut 1982 United Nations Convention on The Law 

of The Sea/ UNCLOS 1982), menyerukan agar semua pihak mampu menahan diri serta 

mengupayakan untuk memelihara suasana yang stabil di kawasan Asia Tenggara. Hal ini 

dilatar belakangi oleh kepentingan Indonesia di Laut China Selatan. Kepentingan yang dibawa 

oleh Indonesia dalam sengekata Laut China Selatan ini yakni, kepentingan menjaga stabilitas 

keamanan terutama pada kawasan Laut China Selatan, kepentingan keamanan di wilayah 



21 
 

Natuna yang  ikut terpengaruh konflik, dan kepentingan perekonomian Indonesia yang juga 

bergantung pada kawasan Laut China Selatan. 

 Indonesia sudah berkomitmen akan menjadi pihak yang netral dan menjunjung tinggi 

perdamaian serta keamanan di wilayah Laut China Selatan. Untuk menjaga serta memelihara 

perdamaian di wilayah kawasan Laut China Selatan, Indonesia terus berperan aktif sebagai 

honest broker, Indonesia menyetujui aplikasi Code for Unplanned Encounters At Sea (CUES) 

dan Hotline of Communications antar ASEAN dan China untuk merespon kejadian darurat. 

Indonesia berusaha untuk ikut aktif mendorong kode etik (CoC) di Laut China Selatan,  usaha 

Indonesia tampak ketika Menlu RI, Retno Marsudi, melakukan pertemuan dengan Kamboja 

yang sepakat untuk mendorong percepatan negosiasi draf kode etik di Laut China Selatan 

antara ASEAN dengan China. Kunjungan lainnya yaitu ke China untuk membahas mengenai 

percepatan negosiasi kode etik agar dapat segera diselesaikan. Selain itu, Indonesia juga 

berusaha untuk menjaga keamanan wilayah kedaualatannya yang berbatasan langsung dengan 

Laut China Selatan yakni Natuna, keseriusan Indonesia terlihat ketika diadakannya rapat 

terbatas di atas KRI Imam Bojol-383, di dalam kapal tersebut presiden membahas mengenai 

kepulauan Natuna yang akan menjadi prioritas perhatian Pemerintah. Setelah rapat tersebut 

kemudian disusul dengan adanya latihan militer besar-besaran di kawasan Laut China Selatan, 

Indonesia juga akan membangun pangkalan militer di Natuna dan yang paling memperlihatkan 

ketegasan Indonesia yakni Indonesia melakukan pergantian nama Laut Natuna Utara pada peta 

baru NKRI.  
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