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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang terbentuk dari ribuan pulau yang 

disatukan oleh wilayah perairan. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar 

dalam bidang maritim karena letak wilayah yang strategis serta kekayaan alam 

bawah laut yang melimpah. Sejak tahun 1957, Indonesia resmi menjadi negara 

kepulauan dengan lautan sekitar kepulauan menjadi penyatu wilayah 

kedaulatannya, hal ini dinyatakan dalam Deklarasi Juanda. Dalam UUD 1945 

Pasal 33 ayat 3 dinyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”, sehingga Indonesia berhak mengelola 

kekayaan alam sedemikian rupa untuk mencapai kemakmuran rakyat. 

Batas laut teritorial Indonesia kemudian berkembang setelah pada tahun 

1994 mulai diberlakukan United Nations Convention on the Law of the Sea 

(UNCLOS). UNCLOS mengatur mengenai hak dan tanggung jawab negara 

dalam pemanfaatan wilayah perairan laut di dunia, serta menetapkan aturan 

penggunaan laut untuk bisnis, pelestarian lingkungan, dan pengelolaan sumber 

daya alam laut. Setiap negara memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yaitu 

wilayah perairan laut sejauh 200 mil yang ditarik dari garis pantai terluar suatu 

negara, dimana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas 

kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, 

kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman 

kabel dan pipa. Negara yang berbatasan laut sehingga ZEE yang dimiliki tidak 

mencapai 200 mil diatur pembagiannya dalam hukum internasional. 

Hukum laut internasional menjadi penengah bagi negara-negara yang 

bersengketa. Contohnya pada kasus di Laut China Selatan, beberapa negara 

yang berbatasan saling mengklaim kawasan Laut China Selatan sebagai 

wilayah teritori negaranya. Beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, 
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Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam, serta negara Asia Timur seperti 

Tiongkok, Taiwan, dan Jepang yang terlibat langsung dalam sengketa wilayah 

perairan tersebut saling meningkatkan ketegangan dan tidak ada yang mau 

mengalah. Bahkan beberapa negara diataranya menyatakan siap perang demi 

mempertahankan klaim terhadap wilayah tersebut, hingga pada akhirnya 

konflik ini dibahas dalam berbagai forum regional dan internasional. 

Indonesia sebagai negara yang paling dekat dengan kawasan sengketa 

berusaha menjadi mediator dan membantu menenangkan ketegangan. 

Indonesia tidak turut terlibat konflik karena wilayah sengketa yang cukup jauh 

dari wilayah teritori Indonesia. Konflik pada akhirnya reda setelah terdapat 

perjanjian batas laut dan penegasan ZEE setiap negara dengan wilayah diluar 

ZEE sebagai laut bebas yang pemanfaatannya diatur hukum internasional. 

Pada tahun 1994 Tiongkok secara sepihak mengklaim bahwa Kepulauan 

Spratly merupakan wilayah Kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok dan 

Taiwan (Permenhan No. 20, 2014:16). Pada tahun 2009 peta baru Tiongkok 

yang beredar menunjukkan klaim wilayahnya yang mencapai wilayah perairan 

Natuna milik Indonesia dengan menggambar nine dashed line atau sembilan 

garis putus-putus pada peta Tiongkok. Tindakan Tiongkok ini kembali 

meningkatkan ketegangan konflik Laut China Selatan yang sebelumnya telah 

reda diantara negara-negara ASEAN yang terlibat, bahkan Indonesia ikut 

terlibat. Dalam paspor Tiongkok juga terdapat peta Tiongkok dengan nine 

dashed line. Tidak ada dasar hukum terhadap klaim Tiongkok tersebut, hanya 

faktor sejarah dalam peta kuno Tiongkok yang menjadi dasar Tiongkok 

mengklaim wilayah di dalam nine dashed line tersebut. 

Sejak Tiongkok mengklaim wilayah perairan Natuna milik Indonesia, 

dinamika konflik terus meningkat. Sejak tahun 2011, tepatnya pada masa 

pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, upaya diplomasi 

pertahanan dalam lingkup regional dilakukan untuk menjaga stabilitas 

keamanan kawasan, termasuk menjaga keamanan wilayah perairan Natuna 

dari klaim Tiongkok. Indonesia menjadi mediator negara-negara ASEAN 

yang berselisih sekaligus berusaha mengundang Tiongkok untuk ikut hadir 
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membicarakan permasalahan Laut China Selatan, serta mengupayakan 

pembahasan isu Laut China Selatan pada forum PBB. Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono mengedepankan diplomasi sebagai pemecahan masalah 

daripada angkat senjata. Namun untuk meningkatkan pertahanan dari dalam 

negeri, pemerintah mengupayakan program Minimum Essential Force (MEF), 

terutama di wilayah perairan Natuna dan wilayah Merauke dari ancaman 

terhadap kedaulatan negara. MEF merupakan proses memodernisasi alat 

utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia yang dimulai pada tahun 2007 

untuk meningkatkan postur pertahanan Indonesia. Melalui MEF, pengamanan 

di wilayah perairan Natuna mulai diutamakan. 

Pasca klaim Tiongkok terhadap wilayah perairan Indonesia, Indonesia 

menyatakan keberatan terhadap tindakan Tiongkok tersebut. Pada tahun 2009 

dan 2010 terdapat insiden “saling ancam” antara kapal-kapal perang TNI 

Angkatan Laut dan Angkatan Laut Tiongkok di sekitar perairan Natuna, 

Kepulauan Riau. Kala itu, sejumlah kapal nelayan Tiongkok memasuki ZEE 

di wilayah Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan dan melakukan 

penangkapan ikan secara ilegal (Kemhan RI, 2012:1). Pada tahun 2010, 

Pemerintah Indonesia mengajukan permasalahan nine dashed line yang dibuat 

oleh Tiongkok kepada Komisi Landas Kontinen PBB dengan mengusulkan 

draf awal kode etik atau zero draft code of conduct Laut China Selatan. 

Indonesia meminta penjelasan dari Tiongkok terkait klaim wilayah yang 

dilakukan Tiongkok tersebut. Melalui pengajuan permasalahan ke PBB 

tersebut, Mantan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, ingin menunjukkan 

bahwa Indonesia tidak menerima adanya nine dashed line yang ditetapkan 

oleh Tiongkok (Burhani.R, 2014:1). 

Permintaan Indonesia melalui PBB tidak ditanggapi secara serius oleh 

Tiongkok. Tiongkok mengakui bahwa Kepulauan Natuna memang milik 

Indonesia, namun Tiongkok tetap mengklaim bahwa wilayah perairan Natuna 

yang masuk dalam nine dashed line yang Tiongkok buat sendiri tanpa dasar 

hukum yang jelas adalah wilayahnya, sedangkan wilayah tersebut masih 

merupakan ZEE milik Indonesia sesuai ketentuan hukum internasional yang 
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berlaku. Bahkan kapal nelayan Tiongkok berulang kali terdeteksi memasuki 

wilayah perairan Natuna tanpa koordinasi dengan dikawal kapal patroli 

Tiongkok.  Jika Tiongkok menggunakan faktor sejarah sebagai alasan, maka 

dunia masih dalam kondisi perang karena setiap negara akan menggunakan 

alasan yang sama, termasuk Indonesia yang pernah menguasai hampir seluruh 

wilayah Asia Tenggara pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dengan 

armada laut yang sangat kuat hingga dikenal oleh Kerajaan di Tiongkok pada 

masa lampau. Oleh sebab itu, karena latar belakang nine dashed line yang 

tidak memliki dasar hukum yang jelas, Indonesia tetap berupaya 

mempertahankan wilayah kedaulatannya dari Tiongkok. Pada akhirnya sikap 

kedua negara saling menunjukkan kecurigaan terhadap satu sama lainnya, 

terutama setelah Presiden Joko Widodo mengatakan klaim Tiongkok tidak 

memiliki dasar hukum. 

Sejak tahun 2014, dibawah kebijakan pemerintahan Presiden 

JokoWidodo, sistem pertahanan dan keamanan di Kepulauan Natuna dan 

perbatasan perairan Natuna mulai ditingkatkan secara konsisten. Program 

minimum efisien force (MEF) menjadi upaya utama yang dilakukan dalam 

peningkatan sistem pertahanan di wilayah dekat perbatasan tersebut. 

Meskipun demikian, peran diplomasi pertahanan yang biasa diutamakan 

Indonesia sebagai upaya menjada stabilitas keamanan negara dan kawasan 

mulai berkurang sehingga menimbulkan ancaman baru bagi kestabilan 

keamanan kawasan. Ancaman keamanan bagi Indonesia juga meningkat 

terutama di perairan Natuna yang diklaim masuk wilayah nine dashed line 

oleh Tiongkok akibat kurangnya diplomasi pertahanan di wilayah Laut China 

Selatan. Pentingnya peran diplomasi pertahanan menjadi tidak terlihat seperti 

sebelumnya, namun kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara di 

kawasan tidak putus, hanya saja fokus terhadap konflik Laut China Selatan 

memudar. Lalu, bagaimanakah upaya diplomasi pertahanan Indonesia dalam 

menghadapi klaim Tiongkok di wilayah perairan Natuna selama periode tahun 

2014 sampai dengan tahun 2016? 
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I.2 Rumusan Masalah 

Adapun pertanyaan penelitian yang saya ambil adalah sebagai berikut: 

Bagaimana upaya diplomasi pertahanan Indonesia untuk meningkatkan 

pertahanan maritim di wilayah perairan Natuna dalam menghadapi ancaman 

klaim Tiongkok pada tahun 2014-2016? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini disusun dengan tujuan: 

1. Menjelaskan permasalahan yang terdapat di perairan Natuna yang 

berdampak pada ancaman kedaulatan negara akibat adanya klaim wilayah 

oleh Tiongkok melalui nine dashed line. 

2. Menjelaskan upaya diplomasi pertahanan Indonesia dalam meningkatkan 

pertahanan maritim untuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia dari 

ancaman eksternal. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan kontribusi dalam: 

1. Perkembangan Ilmu Hubungan Internasional khususnya pada 

perkembangan studi strategik dan keamanan negara. 

2. Memberikan pemahaman kepada pembaca akan besarnya peran diplomasi 

pertahanan yang bersifat abstrak terhadap keamanan kedaulatan suatu 

negara maupun stabilitas keamanan kawasan.  

 

I.5 Tinjauan Kepustakaan 

Setiap negara di dunia berhak mengatur dan mengelola negaranya 

masing-masing untuk mencapai tujuan negara dan kesejahteraan rakyatnya. 

Perbedaan geografis satu negara dengan negara lainnya berdampak pada 
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berbedanya potensi kekayaan alam yang dimiliki setiap negara. Untuk 

menghindari konflik, pembagian batas-batas negara telah diatur dalam hukum 

internasional yang telah disetujui oleh negara-negara di dunia. Namun 

kepentingan negara yang diprioritaskan seringkali memaksa suatu negara 

untuk bertindak di luar hukum yang berlaku dan mengancam kepentingan 

negara lainnya. Di beberapa wilayah masih terdapat sengketa wilayah, salah 

satunya di Laut China Selatan yang hingga kini masih belum selesai. Sengketa 

Laut China Selatan yang tidak kunjung selesai ini karena faktor tidak ada 

negara yang bersedia mengalah karena memperebutkan kekayaan alam yang 

terletak di wilayah sengketa (Kepulauan Spratly). 

Pada akhirnya, Tiongkok mengambil langkah sepihak dengan 

mengklaim wilayah nine dashed line yang merupakan peta batas wilayah 

kekuasaan Armada Laut Tiongkok pada masa lampau sehingga meningkatkan 

kembali ketegangan yang telah surut diantara negara-negara yang terlibat 

sengketa. Tiongkok mengklaim 90% wilayah Laut China Selatan, termasuk 

sebagian wilayah perairan Natuna yang masih termasuk dalam wilayah ZEE 

Indonesia. Hal ini menjadi akar permasalahan konflik perairan Natuna antara 

Indonesia dengan Tiongkok karena Tiongkok telah secara illegal mengklaim 

wilayah kedaulatan Indonesia tanpa dasar hukum yang jelas. 

Dalam laporan penelitian Strategi Indonesia Menjaga Keamanan 

Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan pada Tahun 

2009-2014 dijelaskan awal permulaan munculnya konflik di wilayah perairan 

Natuna yang diklaim oleh Tiongkok, serta dijabarkan segala upaya pemerintah 

bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam mempertahankan 

kedaulatan dan memanfaatkan secara maksimal kekayaan alam di wilayah 

Kepulauan Natuna sampai pada ujung batas ZEE Indonesia di perairan 

Natuna. Upaya yang dilakukan termasuk dalam meningkatkan pertahanan 

militer melalui program minimum essential force dan mengeksploitasi 

kekayaan alam di wilayah tersebut. Penulis mengelompokkan upaya 

berdasarkan pada bidang kegiatan yang dilakukan. Dalam bidang pertahanan 

militer, penulis menyatakan upaya Kementerian Pertahanan RI 
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memaksimalkan keamanan di wilayah Kepulauan Natuna dan perairannya 

hingga pada batas ZEE Indonesia melalui program MEF (Akmal, 2015:1-10). 

Laporan penelitian ini berkontribusi untuk memahami latar belakang 

permasalahan dan meninjau langkah yang telah dilakukan pemerintah di tahun 

2009 – 2014 dalam meningkatkan pertahanan maritim di wilayah perairan 

Natuna dari ancaman klaim Tiongkok terhadap wilayah kedaulatan NKRI. 

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menunjukkan ke 

Tiongkok bahwa wilayah yang telah diklaimnya merupakan wilayah 

kedaulatan NKRI. Dalam Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 

Tahun 2015 dijelaskan bahwa pembangunan postur pertahanan negara 

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Usaha 

pertahanan negara diselenggarakan melalui pembangunan postur pertahanan 

negara secara berkesinambungan untuk mewujudkan kekuatan, kemampuan 

dan gelar. Pembangunan postur pertahanan militer diarahkan pada pemenuhan 

Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF), komponen 

utama dan menyiapkan komponen pertahanan lainnya, yang diprioritaskan 

pada pembangunan kekuatan pertahanan maritim dengan memanfaatkan 

teknologi satelit dan sistem drone.  

Dalam mengantisipasi perkembangan situasi keamanan maritim wilayah 

Indonesia saat ini, khususnya di wilayah kepulauan Natuna dan wilayah 

Merauke, peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan negara di kedua 

wilayah tersebut merupakan bagian dari pembangunan postur pertahanan 

negara secara menyeluruh sesuai kebijakan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional. Hal ini membuktikan konflik Natuna merupakan hal yang 

perlu ditanggapi secara serius mengingat konflik tersebut merupakan ancaman 

keamanan serius yang dihadapi oleh Indonesia (BPPI, 2015:37-39). Buku 

putih pertahanan ini berkontribusi untuk menganalisa tindakan pemerintah 

dalam upaya melakukan diplomasi pertahanan dan peningkatan pertahanan 

sesuai dengan kebijakan pertahanan yang berlaku. 

Namun dalam jurnal analisa Indonesia in the South China Sea: Going 

it Alone dipaparkan bahwa kebijakan pertahanan maritim di wilayah perairan 
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Natuna ditingkatkan tanpa menimbulkan permusuhan di kedua belah pihak. 

Hal ini yang menjadikan dua negara saling curiga satu sama lain. Berbeda 

dengan kebijakan pertahanan masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono yang mengupayakan perdamaian dengan kerjasama regional dan 

diplomasi dengan negara-negara ASEAN, pada masa pemerintahan Presiden 

Joko Widodo ini kebijakan pertahanan yang diupayakan lebih individualis 

karena dalam konflik tersebut, Indonesia berusaha mencari celah keuntungan 

dengan tetap menjaga hubungan baik dengan Tiongkok. Meskipun dalam 

kebijakan pertahanan kedua kepala negara tetap mengedepankan politik bebas 

aktif, namun terdapat perbedaan dampak yang diterima Indonesia. Indonesia 

pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil meningkatkan 

pertahanan militer secara nyata di wilayah Kepulauan Natuna, namun dalam 

diplomasi pertahanan regional, Indonesia mengalami kemunduran drastis dari 

masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, upaya 

pengamanan Indonesia dari dampak konflik Laut China Selatan diselesaikan 

melalui jalur diplomasi pertahanan dengan negara-negara ASEAN. Hal ini 

diharapkan dapat menjaga stabilitas keamanan regional serta mengamankan 

wilayah Perairan Natuna dari klaim Tiongkok. Selain itu, diplomasi 

pertahanan dapat mempererat hubungan Indonesia dengan negara sekitar dan 

membuktikan kemampuan Indonesia dalam memimpin serta menjaga 

perdamaian. Indonesia aktif dalam forum regional untuk menurunkan tingkat 

ketegangan antar negara yang berkonflik di Laut China Selatan, secara tidak 

langsung, Indonesia melindungi negara-negara yang masih lemah dalam 

pertahanan untuk mempertahankan hak wilayahnya. Namun pasca pergantian 

presiden, Indonesia tidak lagi aktif dalam penyelesaiian koflik Laut China 

Selatan dan memilih untuk menyelesaikan konflik perbatasannya sendiri. 

Menurut pandangan Presiden Joko Widodo, hal ini untuk menjauhi masalah 

intervensi masalah negara lain, sikap Joko Widodo yang skeptis terhadap 

manfaat konsep abstrak yang dipertaruhkan dan diplomasi puncak yang 

dibutuhkan untuk melindunginya, serta untuk melindungi kepentingan dalam 

proyek pembangunan infrastruktur yang menargetkan kerjasama dengan 
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investor Tiongkok (Conelly, 2016:2-14). Jurnal ini berkontribusi untuk 

menganalisa sikap pemerintah terhadap tindakan yang dilakukan dalam upaya 

meningkatkan pertahanan di wilayah kepulauan Natuna. 

 

I.6 Kerangka Pemikiran 

Ancaman keamanan di wilayah perbatasan membutuhkan upaya 

penyelesaian dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang pertahanan. 

Dalam kasus klaim Tiongkok atas wilayah perairan Natuna yang masih 

termasuk ZEE Indonesia ini, saya akan menggunakan tiga kerangka pemikiran 

dalam menganalisanya. Pertama, kebijakan pertahanan merupakan pedoman 

bagi kementerian Pertahanan RI dalam penyelenggaraan pertahanan sesuai 

dengan fungsinya, pemikiran ini saya gunakan sebagai dasar untuk 

menganalisa upaya diplomasi pertahanan oleh Indonesia dalam meningkatkan 

pertahanan maritim di wilayah perairan Natuna sebagai refleksi kebijakan 

pertahanan terhadap negara lain. Kedua, keamanan maritim, pemikiran ini 

menunjukkan besarnya potensi wilayah perairan sehingga perlu dijaga, 

pemikiran ini mendukung kebutuhan peningkatan pertahanan maritim di 

wilayah perairan Natuna karena besarnya potensi kekayaan alam di wilayah 

tersebut. Ketiga, diplomasi pertahanan, pemikiran ini berkaitan erat dengan 

keamanan yang terganggu karena ada indikasi bahaya. Pemikiran ini 

menjelaskan tindakan negara dalam meningkatkan pertahanan maritim di 

wilayah perbatasan perairan Natuna melalui hubungan Indonesia dengan 

negara-negara lainnya. 

I.6.1 Kebijakan Pertahanan 

Kebijakan pertahanan negara berdasarkan Buku Putih Pertahanan 

Republik Indonesia tahun 2015, merupakan pedoman bagi 

penyelenggaraan fungsi pertahanan negara yang diimplementasikan 

melalui berbagai upaya dalam pengelolaan sumber daya dan sarana 

prasarana nasional guna mengatasi berbagai bentuk ancaman. Kebijakan 

ini dikembangkan dengan tetap berpedoman kepada visi, misi 
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Pemerintahan dalam pembangunan nasional yang juga merupakan visi 

dan misi dalam pembangunan pertahanan negara, yaitu: “Terwujudnya 

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong Royong”, yang dijabarkan melalui tujuh misi pembangunan, 

yaitu: 

1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan 

sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia 

sebagai negara kepulauan; 

2. mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis 

berlandaskan negara hukum; 

3. mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri 

sebagai negara maritim; 

4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, 

dan sejahtera; 

5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 

6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, 

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta 

7. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

(BPPI, 2015:36) 

Kebijakan Pertahanan dipengaruhi oleh kebutuhan pertahanan 

berdasarkan situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh suatu negara. 

Pasca pergantian Presiden RI pada tahun 2014, terdapat pergeseran 

fokus terhadap peningkatan pertahanan wilayah NKRI. Pada masa 

pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pertahanan negara 

diupayakan dengan menjalin hubungan yang baik dengan negara lainnya 

yang dapat berdampak pada keamanan negara. Pada konflik nine dashed 

line yang diklaim sepihak oleh Tiongkok, Indonesia mengupayakan jalur 

diplomasi di tingkat regional dan internasional, sehingga ketegangan di 

kawasan berkurang karena negara-negara yang terlibat konflik berusaha 

mencari jalan tengah bersama. 
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Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, arah Kebijakan 

Pertahanan berubah fokus. Presiden Joko Widodo melanjutkan Program 

MEF dari pemerintahan sebelumnya dengan fokus pada pembangunan 

pertahanan dari dalam negeri, terutama pertahanan maritim, sehingga 

peningkatan pertahanan naik secara signifikan. Perubahan kebijakan 

pertahanan pasca pergantian Presiden RI berdampak pada perubahan 

tindakan dalam menghadapi ancaman klaim wilayah dari Tiongkok 

tersebut, tepatnya sejak tahun 2014. 

Berdasarkan kebijakan pertahanan Indonesia pada saat ini, dapat 

dilihat pentingnya menjaga wilayah kedaulatan NKRI yang dikelilingi 

wilayah perairan, sehingga dibutuhkan pembangunan pertahanan 

maritim. Wilayah Perairan Natuna yang diklaim Tiongkok merupakan 

wilayah kedaulatan Indonesia yang harus dipertahankan, karena 

merupakan tanggung jawab bangsa. Meskipun upaya peningkatan 

pertahanan dari dalam terus dilakukan, kerjasama pertahanan dengan 

negara lain juga dibutuhkan untuk memperkuat keamanan dan dapat 

menghindari konflik. 

I.6.2 Ancaman 

Definisi ancaman dalam Bab I Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang RI 

No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan 

bahwa ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri 

maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan 

kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap 

bangsa. Klaim yang dilakukan Tiongkok atas wilayah perairan Natuna 

termasuk ancaman bagi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan 

bangsa. Ditambah lagi Tiongkok memiliki militer yang kuat dan 

menunjukkan perlawanannya dengan mendampingi nelayan yang 

melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. 

Namun untuk memahami ancaman dari klaim Tiongkok dan 

mempertahankan wilayah kedaulatan NKRI perlu dilakukan peningkatan 
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pertahanan di wilayah perbatasan perairan Natuna tersebut. Studi 

ancaman digunakan untuk mengidentifikasi dan merancang strategi 

dalam upaya diplomasi pertahanan Indonesia dalam menjaga kedaulatan 

wilayah dari tindakan illegal Tiongkok yang mengancam keamanan 

negara. 

I.6.3 Diplomasi Pertahanan 

Diplomasi pertahanan adalah suatu seni untuk mencapai 

kepentingan nasional dengan menggunakan kemampuan dan sumber 

daya pertahanan (Simamora, 2013:28). Diplomasi pertahanan bertujuan 

untuk mencegah konflik dan diplomasi pada masa damai sebagai alat 

mencapai target kebijakan luar negeri dengan konsep defense, diplomacy 

dan, development. Peran utama diplomasi pertahanan adalah untuk 

menciptakan kerjasama yang stretegis, membengun hubungan tanpa 

kecurigaan, membantu negara lain dalam penegakkan keamanan dan 

peace keeping (Yani, Montratama, Mahyudin, 2017: 114). 

Kebijakan dan kerjasama luar negeri tidak lepas dari kebijakan 

pemerintah di bidang pertahanan negara melalui hubungan dan 

kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka tugas operasional, 

kerjasama teknik, serta pendidikan dan latihan. Tujuan diplomasi 

pertahanan secara teoritis antara lain: sebagai kehadiran atau perwakilan; 

mempunyai efek/daya tangkal; memberikan penerangan tentang apa 

yang kita kerjakan; melakukan negosiasi dan posisi tawar; meningkatkan 

kemampuan; meningkatkan kredibilitas; menurunkan keinginan negara 

yang besebrangan kepentingan untuk melakukan hal-hal yang tidak 

diinginkan; pengumpulan data intelijen atau infomasi dan laporan; 

membentuk opini publik; mempromosikan hukum internasional; 

membangun rasa saling percaya; serta pengembangan wilayah 

(Simamora, 2013:30-31). 

Dalam permasalahan klaim Tiongkok terhadap wilayah Natuna 

adalah sebagai dampak dari perebutan wilayah kedaulatan negara di Laut 
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China Selatan hingga Tiongkok mengklaim wilayah nine dashed line 

tanpa dasar hukum yang jelas. Pada awal tahun 2014 masih banyak 

upaya diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia dengan negara-

negara di kawasan dan Tiongkok untuk menyelesaikan konflik dalam 

forum regional, namun pasca pergantian pemimpin negara, pada akhir 

tahun 2014, diplomasi pertahanan tidak dilakukan secara regional namun 

lebih ke bilateral dengan mengutamakan keamanan Indonesia, serta 

meningkatkan pertahanan dari dalam negeri. Indonesia melakukan upaya 

penggentaran melalui peningkatan pertahanan maritim di wilayah laut 

Natuna sehingga Tiongkok sempat menyatakan damai, namun Tiongkok 

tetap menunjukkan sikap mengancam dengan adanya nelayan yang 

melalukan illegal fishing di perairan Natuna milik Indonesia. Upaya 

diplomasi Indonesia dengan Tiongkok akhirnya menimbulkan banyak 

keraguan dan kecurigaan. 

 

I.7 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konflik Keamanan Perbatasan Wilayah Perairan Natuna 

antara Indonesia dengan Tiongkok 

Peningkatan Pertahanan Maritim di Wilayah Perairan 

Natuna Tahun 2014-2016 

Diplomasi Pertahanan Indonesia menghadapi Ancaman 

Tiongkok di Wilayah Perairan Natuna 
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I.8 Asumsi Penelitian 

Dalam penelitian ini, diasumsikan bahwa: 

1. Diplomasi pertahanan Indonesia dalam menyelesaikan konflik klaim 

Tiongkok atas sebagian wilayah Perairan Natuna menurun sejak tahun 

2014 akibat perubahan arah kebijakan pertahanan Indonesia yang lebih 

mandiri dan menghindari isu intervensi permasalahan negara lain. 

2. Menurunnya upaya diplomasi pertahanan Indonesia dalam menyelesaikan 

konflik Laut China Selatan di tingkat regional meningkatkan ancaman 

terhadap stabilitas keamanan kawasan karena menurunnya kepercayaan 

antar negara di kawasan sekitar Laut China Selatan. 

3. Diplomasi pertahanan Indonesia di wilayah perairan Natuna 

mengedepankan diplomasi militer dengan upaya penggentaran terhadap 

Tiongkok dan berhasil meningkatkan pertahanan maritim di perairan 

Natuna. 

 

I.9 Metode Penelitian 

I.9.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian 

dan pemahaman bedasarkan metodologi yang menyelidiki suatu 

fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif 

mengutamakan potensi data yang dapat dianalisa lebih jauh sehingga 

dapat dijadikan acuan dalam mencari jawaban penelitian.  

I.9.2 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis yang 

bersifat deskriptif dimana hasil penelitian diharapkan dapat menjelaskan 

peristiwa yang terjadi pada periode tertentu, sehingga fenomena yang 

terjadi dapat digambarkan secara jelas dan sistematis sesuai dengan fakta 

yang ada. Untuk menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian, 
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penulis menggunakan metode studi kasus, dimana metode tersebut 

tergolong dalam penelitian kualitatif. Metode studi kasus digunakan 

untuk mengkaji suatu fenomena secara lebih dalam. 

I.9.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan informasi, data primer diperoleh dengan 

mengajukan permohonan data kepada pihak yang terkait pada 

pembahasan penelitian, yaitu Kementerian Pertahanan RI, untuk 

memperoleh data mengenai kerjasama Indonesia dengan negara-negara 

di kawasan, terutama negara yang terlibat konflik Laut China Selatan, 

dalam meningkatkan pertahanan maritim di kawasan yang berdampak 

pada keamanan wilayah Perairan Natuna. Selain itu, data primer juga 

diperoleh dengan mengakses website resmi Kementerian Pertahanan RI 

dan Kementerian Luar Negeri RI. Untuk data sekunder, data diperoleh 

dari hasil penelitian dan analisis dalam bentuk artikel, jurnal, tesis, 

essay, maupun skripsi sebagai bahan pembanding dan pendukung. 

I.9.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam menganalisis 

permasalahan penelitian dengan metode analisis deskriptif, yaitu dengan 

menjelaskan data-data mengenai upaya diplomasi pertahanan yang 

dilakukan Indonesia dalam meningkatkan pertahanan di Kepulaluan 

Natuna dalam menghadapi ancaman Tiongkok, kemudian dihubungkan 

dengan menggunakan kerangka pemikiran kebijakan pertahanan, 

keamanan maritim, dan diplomasi pertahanan, sehingga dapat 

memberikan jawaban penelitian yang jelas dan tepat sesuai kondisi yang 

sebenarnya. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui studi kepustakaan 

berdasarkan sumber asli dan hasil penelitian orang lain yang 

dikelompokan sesuai kebutuhan penelitian untuk digunakan dalam 

proses penyusunan penelitian. 
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I.10 Rencana Pembabakan Skripsi 

Untuk memahami alur pemikiran tulisan ini, maka tulisan ini dibagi 

dalam bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub bab. Sistematka penulisan 

adalah membagi hasil penelitian ini dalam 4 bab, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan ini akan menjabarkan permasalahan yang akan 

dibahas yang terdiri dari latar belakang, pertanyaan penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, 

tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LATAR BELAKANG KONFLIK INDONESIA DENGAN 

TIONGKOK DI WILAYAH PERAIRAN NATUNA 

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai fenomena konflik 

Indonesia dengan Tiongkok di wilayah perairan Natuna yang 

diakibatkan karena klaim Tiongkok tanpa dasar hukum yang jelas 

atas wilayah perairan yang masuk ke dalam ZEE Indonesia serta 

penanganannya sebelum tahun 2014. 

BAB III : DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM 

MENINGKATKAN PERTAHANAN DI KAWASAN 

NATUNA PADA TAHUN 2014-2016 

Dalam bab 3 ini, akan dipaparkan upaya meningkatkan pertahanan 

maritim melalui diplomasi pertahanan Indonesia dalam upaya 

menjaga perbatasan wilayah kedaulatan NKRI di perairan Natuna 

dari ancaman klaim Tiongkok selama periode tahun 2014 – 2016.  

BAB IV : PENUTUP 

Bab penutup ini mengandung kesimpulan dari pokok permasalahan 

penelitian. Dalam bab ini akan disimpulkan hasil analisis data yang 

di peroleh pada bab II dan bab III. 
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