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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

IV.1 Kesimpulan 

Permasalahan wilayah/territorial merupakan permasalahan pelik saat ini. 

Terlebih lagi, jika wilayah tersebut memiliki sumber daya alam dan sumber daya 

manusia yang melimpah dan memiliki letak yang strategis sebagai jalur informasi dan 

sebagai jalur pergerakan manusia dan barang. Walaupun, Gibraltar tidak memiliki 

sumber daya alam yang memadai, namun letaknya yang strategis telah memicu 

pertengkaran antara Inggris dengan Spanyol sejak tahun 1713. Konflik lama terkait 

Gibraltar telah muncul kembali akibat dari serangkaian serangan yang dilancarkan 

oleh Spanyol ke dalam wilayah perairan Gibraltar. Naiknya Mariano Rajoy, sebagai 

perdana menteri Spanyol terhitung sejak tanggal, 21 Desember 2011, eskalasi konflik 

antara Inggris dengan Spanyol meningkat dan bahkan menarik perhatian dunia 

internasional. 

Terhitung sejak bulan Januari 2011 hingga bulan Desember 2011, terdapat 30 

insiden masuknya kapal Spanyol (kapal nelayan, kapal penelitian Spanyol, kapal 

polisi pantai Spanyol dan kapal perang Spanyol) ke dalam wilayah perairan Gibraltar. 

Data ini juga menunjukan sepanjang tahun 2012, terdapat 208 insiden masuknya 

kapal Spanyol ke dalam wilayah perairan Gibraltar. Kemudian di tahun 2013 

menunjukan kenaikan angka pelanggaran perbatasan yang dilakukan oleh kapal-kapal 

Spanyol yaitu terdapat 518 pelanggaran di perairan Gibraltar. Terakhir sejak bulan 

Januari hingga bulan Maret 2014, terdapat 159 insiden pelanggaran yang dilakukan 

oleh kapal-kapal Spanyol di wilayah perairan Gibraltar.  

Spanyol terus menginginkan Gibraltar kembali masuk ke dalam wilayahnya, 

meskipun, rakyat Gibraltar telah menentukan pilihan mereka untuk tetap berada di 

bawah kendali Inggris (10 September 1967 dan 7 November 2002). Bagi Spanyol, 

keinginan rakyat Gibraltar tidak termasuk dalam perjanjian yang telah disepakati 

bersama antara Inggris dengan Spanyol sendiri. Spanyol tetap menganggap wilayah 
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Gibraltar masih merupakan wilayah koloni Inggris yang harus dikembalikan kepada 

Inggris. Oleh sebab itu, Spanyol menginginkan pembicaraan seputar wilayah 

Gibraltar hendaknya dilakukan secara bilateral antara Spanyo dengan Inggris. 

Gibraltar tidak diikutsertakan dalam pembicaraan karena Spanyol menganggap 

wilayah Gibraltar masih merupakan wilayah perebutan antara Inggris dengan 

Spanyol. 

Keinginan Inggris untuk mempertahankan wilayah Gibraltar bukannya tanpa 

alasan, wilayah ini memberikan keuntungan strategis bagi Inggris dalam mengawasi 

pergerakan manusia dan barang yang melewati Selat Gibraltar. Wilayah Gibraltar 

memberikan kesempatan bagi Inggris untuk mengontrol Selat Gibraltar sebagai salah 

satu jalur tersibuk di dunia. Jika, terjadi krisis atau konflik yang dapat membahayakan 

kepentingan Inggris, wilayah Gibraltar dapat menjadi choke point bagi militer Inggris 

dalam menghadapi musuh yang akan melewati Selat Gibraltar. Gibraltar juga menjadi 

batu pijakan bagi pasukan Inggris dalam melakukan perjalanan ke wilayah di luar 

wilayah Inggris. Letak wilayah Gibraltar sendiri memberikan keuntungan bagi 

Inggris karena letaknya tepat di Selatan Eropa berhadapan langsung dengan Afrika 

Utara. Sehingga laju informasi dapat diketahui dengan cepat oleh Intelijen Inggris.  

Strategi pertahanan Inggris dalam menghadapi Spanyol di Gibraltar juga 

melibatkan AS. Hal ini disebabkan oleh fasilitas militer AS juga terdapat di Gibraltar, 

seperti, Kapal Selam bertenaga nuklir. Ancaman yang sama juga dirasakan oleh AS, 

jika wilayah Gibraltar jatuh ke tangan Spanyol. AS tidak dapat lagi mengakses 

wilayah Gibraltar, padahal Gibraltar memiliki posisi strategis bagi AS dalam 

melakukan pengerahan militer ke wilayah Afrika Utara dan Eropa Timur. Dengan 

menjadikan AS sebagai aliansi terdekat, Inggris mendapatkan keuntungan dalam hal 

diplomasi dimanapun Spanyol beraksi, baik di dalam forum PBB maupun di dunia 

internasional. 

IV.2 Rekomendasi 

Permasalahan kedaulatan merupakan ancaman serius karena menyangkut hak 

dasar warga negara Inggris yang terdapat di wilayah Gibraltar. Ada dua cara yang 
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sering digunakan oleh seluruh negara dalam dunia internasional yaitu, cara diplomasi 

dan cara penggunaan kekuatan militer, untuk menghadapi Spanyol tentu saja Inggris 

dapat menggunakan cara diplomasi (hubungan bilateral Inggris-Spanyol). Namun, 

apakah diplomasi dapat meminimalkan krisis yang terus meningkat antara Inggris 

dengan Spanyol, akibat dari pelanggaran kedaulatan yang terus dilakukan oleh 

Spanyol di dalam wilayah Gibraltar? Krisis terjadi akibat dari pelanggaran yang 

terjadi di lapangan atau di wilayah Gibraltar, oleh sebab itu perlu adanya sistem 

keamanan yang ketat dari Inggris bagi Spanyol. Sistem keamanan yang dimaksudkan 

adalah pemberlakuan aturan-aturan yang dapat mengatur kapal-kapal Spanyol yang 

masuk ke dalam wilayah perairan Gibraltar. Permasalahan perijinan perlu 

diberlakukan oleh Inggris di wilayah Gibraltar dan juga memberikan hukuman bagi 

kapal-kapal Spanyol yang masuk ke dalam wilayah Inggris tanpa seijin pemerintah 

Inggris. 

Strategi Inggris untuk mencegah setiap pelanggaran kedaulatan yang dilakukan 

oleh Spanyol di Gibraltar, walaupun dapat menurunkan jumlah serangan illegal yang 

dilakukan oleh Spanyol ke dalam wilayah Gibraltar, namun tidak memberikan efek 

yang signifikan bagi Spanyol untuk menurunkan tensi serangannya ke dalam wilayah 

Gibraltar. Oleh sebab itu, Inggris perlu melakukan tindakan tegas dengan cara 

melakukan serangkaian latihan militer di wilayah laut Gibraltar maupun di Selat 

Gibraltar. Latihan militer ini dapat memberikan gambaran bagaimana Inggris akan 

melakukan tindakan ofensif, jika terjadi serangan lagi ke dalam wilayah Gibraltar. 

Inggris juga perlu untuk melakukan langkah diplomasi (mencari teman/dukungan) 

dengan negara-negara lain selain AS. Hal ini perlu dilakukan oleh Inggris karena, 

Spanyol sendiri telah melakukan langkah-langkah serius dengan cara mengangkat isu 

kedaulatan Gibraltar ke dalam berbagi forum internasional seperti PBB, Uni Eropa 

dan juga meningkatkan hubungan bilateralnya dengan negara-negara Dunia Ketiga. 

Tak dapat dipungkiri bahwa, tindakan “mencari teman/dukungan” dalam dunia 

internasional telah memberikan keuntungan bagi negara yang dapat memaksimalkan 

kekuatan diplomasinya.  
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