
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagian besar wilayah dari bumi ini terdiri dari lautan yang memiliki banyak kekayaan 

alam hayati maupun non hayati yang jumlahnya sebanding dengan luasnya lautan. Akhir-

akhir ini lautan banyak menjadi pusat perhatian dari negara-negara dan perusahaan 

multinasional untuk mendapatkan berbagai keuntungan, baik berupa kekayaan, kekuasaan 

maupun hanya untuk memperoleh pengakuan dari negara lain. Bahkan lautan telah dijadikan 

sebagai isu ataupun alat untuk bisa saling berhubungan antarnegara untuk menjaga stabilitas 

dan kemakmuran global dalam jangka panjang. Namun tidak dipungkiri bila sekarang ini 

lautan sudah menjadi alat untuk memicu konflik dan pertikaian antarnegara.  

Laut China Selatan mendapat perhatian luas terutama oleh negara anggota ASEAN 

(Association of South East Asian Nation)
1
. Hal itu disebabkan karena besarnya potensi konflik 

di wilayah tersebut. Laut China Selatan merupakan laut setengah tertutup (semi-enclosed sea) 

yang luasnya meliputi tiga setengah juta kilometer persegi dan 90 persen di antaranya 

dilingkari oleh daratan dan pulau-pulau. Kawasan Laut China Selatan secara geografis 

dikelilingi oleh sepuluh negara pantais yaitu RRC (Republik Rakyat China), Taiwan, Vietnam, 

Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam dan Filipina, serta 

negara tak berpantai yaitu Laos, dan dependent territory2
 yaitu Macau. Cakupan luas perairan 

Laut China Selatan yaitu Teluk Siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia 
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serta Teluk Tonkin yang dibatasi Vietnam dan RRC
3
 

Dalam tata lautan internasional, Laut China Selatan merupakan kawasan yang bernilai 

ekonomis, politis dan strategis, sehingga menjadikan wilayah ini sangat penting dikarenakan 

kondisi potensi geografis dan potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Selain itu, kawasan 

Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran dan jalur lintas laut perdagangan internasional, 

sehingga menjadikan kawasan tersebut mengandung potensi konflik sekaligus potensi 

kerjasama. Sebuah perairan dengan potensi yang sangat luar biasa, kandungan minyak dan 

gas alam yang tinggi juga peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan 

distribusi minyak dunia membuat Laut China Selatan menjadi objek perdebatan regional 

selama bertahun-tahun. Paling tidak ada sembilan negara yang mengajukan klaim atas 

wilayah Laut China Selatan, belum termasuk negara-negara maju yang juga punya 

kepentingan tersendiri terhadap laut China selatan. 

Permasalahan pertama di Laut China Selatan berawal pada bulan April tahun 1988 

ketegangan terjadi di kepulauan Spratly antara Vietnam dengan RRC. Angkatan Laut Vietnam 

dihalang-halangi oleh dua puluh kapal perang RRC yang sedang berlayar di Laut China 

Selatan sehingga terjadi bentrokan. Sesuatu yang sangat mengkhawatirkan Indonesia dalam 

mencermati perkembangan sengketa di Laut China Selatan tersebut adalah adanya dugaan 

penggunaan teknologi baru penambangan dasar laut yang menjangkau hak kedaulatan 

Indonesia, yang merupakan hak ekslusif untuk menguasai suatu wilayah. Setelah lama 

tenggelam beritanya, akhir Juli 2010 China kembali mengklaim peta wilayah perairan Laut 

China Selatan sepenuhnya berada di bawah kedaulatannya. Dengan luas 1,3 juta mil persegi 

luas tersebut secara tidak langsung ternyata juga mencakup wilayah Kepulauan Natuna yang 

masuk Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia. Laut Natuna menjadi sangat menggiurkan 

bagi China dikarenakan kawasan ini merupakan alur pelayaran vital sebagai penghubung 
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komunikasi di Utara-Selatan, dan Timur-Barat. Kontrak mengenai eksplorasi minyak dengan 

perusahaan asing di sekitar Pulau Hainan yang ada di sebelah utara Natuna juga sudah 

dilakukan oleh China. Laut Natuna merupakan wilayah strategis dan sangat potensial untuk 

menjadi pangkalan militer bagi negara-negara yang akan meluaskan pengaruhnya di Asia 

Tenggara. Laut China Selatan merupakan salah satu jalur lalu lintas ekonomi internasional 

yang paling padat dan menjadi pusat kekayaan migas masa depan yang diburu di tengah krisis 

energi baik saat ini maupun di masa mendatang. 

Bagi Indonesia sebagian wilayah Indonesia yaitu perairan Natuna, posisinya menjorok 

ke utara yang terletak di Laut Cina Selatan bagian selatan. Laut Natuna memiliki sumber-

sumber kakayaan alam seperti mineral dan eksplorasi migas. Sedangkan Laut Cina Selatan 

menjadi strategis karena posisinya sebagai jalur lalu lintas laut internasional yang 

menghubungkan Samudra pasifik dan Samudra Hindia menjadi ujung alur kepulauan 

Indonesia ke Laut Cina Selatan yang merupakan jalur transportasi laut bagi perdagangan di 

Asia Tenggara. Oleh karena itu, sebagai lintasan laut internasional dan yang kaya akan 

sumber-sumber kekayaan alam itulah yang menjadikan posisinya menjadi sangat strategis.
4
 

Dengan demikian maka negara-negara disekitarnya ingin memperebutkan untuk 

menguasainya.  

Perairan Natuna yang secara de facto dan de jure merupakan milik Indonesia yang 

berbatasan dengan Laut Cina Selatan berpandangan bahwa situasi apapun yang berkembang 

di Laut Cina Selatan sangat berpengaruh bagi perekonomian Indonesia terkait dengan sumber 

daya alamnya dan Indonesia menggunakan lintasan Laut Cina Selatan sebagai jalur ekspor 

impornya. Selain itu juga, Perairan Natuna memiliki sumber-sumber kekayaan alam seperti 

mineral dan eksplorasi migas. Dengan fakta bahwa sebagian wilayah Perairan Natuna beserta 

kepulauannya berada di Laut China Selatan, hal tersebut menjadikannya strategis karena 
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posisinya sebagai jalur lalu lintas laut internasional yang menghubungkan Samudra Pasifik 

dan Samudra Hindia menjadi ujung alur kepulauan Indonesia ke Laut China Selatan yang 

merupakan jalur transportasi laut bagi perdagangan. Bagi Indonesia perairan Natuna memiliki 

posisi yang sangat strategis karena merupakan jalur perdagangan penting di Asia-Tenggara. 

Sebagai lintasan laut internasional yang kaya akan sumber-sumber kekayaan alam itulah yang 

secara otomatis menjadikan posisinya menjadi sangat strategis.
5
 Laut Natuna sangat vital baik 

bagi RRC maupun bagi Indonesia karena merupakan jalur utama menuju kota-kota utama di 

Asia Timur. Gangguan terhadap komunikasi, pelayaran dan navigasi di kawasan ini disertai 

berbagai ketegangan yang diakibatkannya akan memberi dampak yang merugikan bagi 

kepentingan Indonesia dan kestabilan regional. 

Dari segi keamanan, jika terjadi konflik di wilayah Laut China Selatan, Indonesia akan 

terganggu karena letak Indonesia secara geografis juga berbatasan langsung dengan negara-

negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan. Selain itu, Indonesia juga memiliki 

kepentingan untuk mengamankan kepentingan ekonomi nasionalnya, karena jika keamanan 

dan ketertiban Laut China Selatan tercapai, maka aktifitas perdagangan dan eksplorasi yang 

dilakukan Indonesia di kawasan Laut China Selatan akan dapat berjalan dengan baik. 

Kepentingan Indonesia lainnya adalah menjaga keamanan dan keutuhan nasional, penegakan 

kedaulatan hukum di laut, yakni terkait penarikan garis perbatasan di sekitar Laut Natuna 

yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. 

Pemerintah Indonesia juga menganggap bahwa sengketa Laut China Selatan harus 

diposisikan sebagai masalah dalam kawasan Asia Tenggara. Instabilitas di kawasan Laut 

China Selatan berpeluang menggoncangkan keutuhan internal Asia Tenggara. Terkait dengan 

sengketa Laut Cina Selatan, pada tahun 2002 ASEAN dan Cina menandatangani Declaration 

on the Conduct of Parties in South China Sea (DOC), dimana ini merupakan kesepakatan 
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multilateral pertama yang dilakukan oleh Cina dalam masalah sensitif ini. Dalam rangka 

mengimplementasikan kesepakatan ini, Cina-ASEAN Joint Working Group (JWG) kemudian 

melakukan pertemuan pada tahun 2006 yang menghasilkan kesepakatan bahwa kedua belah 

pihak berkomitmen menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan.
6
 Oleh 

karena itu, konflik terbuka di laut China Selatan sangat berpotensi menjadi besar jika pihak-

pihak yang terlibat tidak memiliki inisiatif untuk mencegahnya dan menyadari bahwa konflik 

tersebut akan berdampak pada stabilitas kawasan terutama di Asia Tenggara. Jika konflik 

terbuka benar-benar terjadi, maka stabilitas keamanan dan ekonomi global juga akan terkena 

dampaknya, mengingat Laut China Selatan merupakan wilayah penting bagi perdagangan 

internasional. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan 

diteliti adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai 

kepentingan nasionalnya di Laut China Selatan? 

1.3 Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui gambaran umum mengenai Laut China Selatan dan posisi wilayah 

Indonesia terhadap Laut China Selatan 

2. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan kepentingan nasional Indonesia  dalam 

pengamanan di Laut China Selatan. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam 

mencapai kepentingan nasionalnya di Laut Cina Selatan. 

1.4  Penelitian Terdahulu 
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Sebelumnya, penelitian mengenai Laut China Selatan dilakukan oleh Mudjiono.
7
 

Penelitian ini melakukan penelitian mengenai sumber daya alam yang berada di perairan 

Natuna yang juga merupakan jalan penghubung ke perairan Laut China Selatan. Salah satu 

sumber daya alam yang ditemukan adalah Moluska, yaitu sejenis dengan keong dan kerang-

kerangan (tiram, keong). Kekayaan sumber daya alam tersebut cukup penting untuk 

menghasilkan devisa berupa komoditi ekspor. Dalam peneilitiannya, penulis mencoba 

meneliti kekayaan alam yang terdapat di perairan Natuna. Menurutnya penting untuk segera 

menarik garis batas wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Penelitian 

terdahulu lainnya yang dapat membantu penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Heni 

Hamidah yang berjudul Pengelolaan potensi konflik Laut China Selatan melalui mekanisme 

confidence building measures (CBMs)8
. Penelitian ini menjelaskan bagaimana cara 

pengelolaan konflik di Laut China Selatan, dimana konflik ini melibatkan enam negara 

sebagai pengklaim secara langsung. Hal ini disebabkan lokasi strategis Laut China Selatan 

dan potensi yang terkandung didalamnya. Salah satu upaya untuk mengelola konflik tersebut 

adalah dengan peningkatan saling percaya (CBMs). Konsep CBMs yang dikembangkan di 

Asia Pasifik adalah konsep CBMs, dimana keamanan dimengerti secara konprehensif meliputi 

aspek militer dan non-militer. CBMs umumnya dimengerti secara longgar yang meliputi 

segala upaya formal dan informal pada tingkat unilateral, bilateral atau pun multilateral yang 

ditujukan untuk mencegah eskalasi konflik atau menyelesaikan ketidakpastian. CBMs yang 

dikembangkan di Laut China Selatan  tidak hanya terbatas pada CBMs standard yaitu melalui 

komunikasi, transparansi, constraint measures dan declaratory measures yang umumnya 
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menyangkut bidang politik dan militer, tetapi mencakupkan kerjasama dalam bidang-bidang 

ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan lain-lainnya.   

Kedua penelitian tersebut dapat membantu penulis dalam penelitian ini, karena sama-

sama mengangkat permasalahan pengamanan di Laut China Selatan. Sama halnya dengan 

Bapak Mudjiono, penulis dalam penelitian ini membahas tentang pengamanan di Laut China 

Selatan, kemudian menganalisa bagaimana pengamanan di Laut China Selatan yang 

berbatasan langsung dengan Perairan Natuna yang merupakan wilayah kepulauan Indonesia. 

Perbedaannya adalah dalam penelitiannya Bapak Mudjiono membahas potensi-potensi 

sumber daya alam yang terdapat di Perairan tersebut berupa Moluska sejenis dengan kerang-

kerangan yang dapat membawa devisa bagi Indonesia. Sedangkan penulis membahas tentang 

adanya eksploitasi migas yang dapat membawa keuntungan ekonomi bagi Indonesia. Tidak 

jauh berbeda dengan Heni Hemidah yang sama-sama membahas tentang pengamanan Laut 

China Selatan, penulis juga meneliti tentang kepentingan Indonesia terhadap potensi-potensi 

yang ada di Perairan Laut China Selatan serta bagaimana upaya pemerintah dalam 

pengamanan di Laut China Selatan. Sedangkan Heni Hamidah lebih condong dengan 

pengelolaan potensi Laut China Selatan melalui mekanisme Confidence Building 

Measures(CBMs). 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Dalam menjawab pokok permasalahan dalam penelitian, penulis perlu menjelaskan 

kerangka konsep yang akan di gunakan. Kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam 

menjawab permasalahan penelitian adalah konsep kepentingan nasional, keamanan laut, 

kekuatan negara (State Power) dan geopolitik. 

 1.5.1 Kepentingan Nasional  

Dalam konsep kepentingan nasional dijelaskan bahwa untuk kelangsungan hidup suatu 

suatu negara, maka negara tersebut harus memenuhi kebutuhan negaranya atau mencapai 



kepentingan nasionalnya. Dengan tercapainya kepentingan nasional maka negara akan bejalan 

dengan stabil, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan keamanan. Hingga 

saat ini, konsep kepentingan nasional termasuk konsep yang populer dalam menganalisa 

permasalahan yang timbul dalam kajian hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, 

menjelaskan, maupun menganjurkan perilaku. Dengan adanya kepentingan nasional, maka 

suatu negara dapat mengarahkan kebijakan luar negerinya. Di samping itu pula, konsep 

kepentingan nasional merupakan dasar bagi suatu negara untuk menjelaskan perilaku luar 

negeri serta sebagai alat ukur untuk menentukan keberhasilan politik luar negeri suatu negara. 

Konsep kepentingan ini sekaligus menjadi dasar evaluasi kebijakan luar negeri.
9
 

Jack C. Plano dan Roy Olton mengungkapkan apa yang dimaksud dengan  

kepentingan nasional adalah politik luar negeri sebagai strategi atau bagian yang terencana 

dari tindakan yang dihasilkan oleh pembuat keputusan suatu negara di dalam menghadapi 

negara lain atau unit politik internasional yang tujuannya untuk mencapai kepentingan 

nasional.
10

Secara umum, kepentingan nasional dibedakan menjadi dua yaitu kepentingan 

dalam negeri dan kepentingan luar negeri. Dalam mewujudkan kepentingan tersebut, maka 

sarana yang dilakukan adalah melalui kebijakan politik setiap negara. Kebijakan dalam negeri 

suatu negara berhubungan dengan pemerintahan dengan rakyatnya, sedangkan kebijakan luar 

negeri terkait dengan kepentingan internasional. 

Pada intinya, konsep kepentingan nasional yaitu untuk mendeskripsikan, menjelaskan, 

meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional untuk menjelaskan perilaku luar 

negeri suatu negara. Para analis sering memakai konsep kepentingan nasional sebagai dasar 

untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara serta sebagai pengukur keberhasilan 

politik luar negeri suatu negara.
11
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Jack C. Plano dan Roy Olton dalam bukunya pengantar ilmu politik, mendefinisikan 

kepentingan nasional sebagai:
12

 

“Kepentingan nasional merupakan tujuan pokok yang paling penting yang 

menjadi pedoman para pembuat keputusan di suatu negara dalam membuat kebijakan 

politik. Negara akan mengedepankan apa yang paling menjadi kebutuhannya secara 

umum. Termasuk di dalamnya (1) self preservation (mempertahankan diri), (2) 

independence (kemerdekaan atau kemandirian), (3) military security (keamanan 

militer), (4) territorial integrity (keutuhan wilayah), dan (5) economic well being 

(kesejahteraan ekonomi)” 

Konsep kepentingan nasional di atas akan dijadikan pijakan penulis dalam 

menganalisis bahwa setiap negara memiliki kepentingan masing-masing atas negaranya, 

termasuk Indonesia juga memiliki kepentingan tersendiri untuk mencapai kepentingan 

nasionalnya. Terkait dengan pengamanan Laut China Selatan, yaitu kekayaan sumber 

daya alam yang terdapat di perairan Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan 

serta ikut mengamankan Laut China Selatan karena jalur tersebut digunakan sebagai 

lalu lintas perdagangan. Jika dilihat dari konsep kepentingan di atas, maka kepentingan 

nasional Indonesia terhadap pengamanan Laut China Selatan berorientasi pada 

territorial integrity (keutuhan wilayah) dan economic well being (kesejahteraan 

ekonomi). 

Perairan Natuna yang terletak dibagian utara berbatasan dengan Laut China Selatan 

memiliki potensi untuk terjadinya pelanggaran perbatasan dikarenakan kekayaan sumber daya 

alamnya yang melimpah, sehingga pemerintah Indonesia merasa perlu untuk menjaga 

keutuhan wilayah. Selain itu juga kekayaan alam yang dimiliki merupakan sumber daya yang 

harus dijaga untuk kesejahteraan ekonomi. Disamping itu juga, Laut China Selatan 
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merupakan jalur lalu lintas perdagangan ekspor impor, sehingga Indonesia perlu untuk ikut 

dalam pengamanan Laut China Selatan. 

1.5.2.Kekuatan Negara (State Power) 

Konsep kekuatan Negara (power state) yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah konsep power yang diperkenalkan oleh Hans Morgenthau yang mengatakan bahwa ada 

elemen-elemen yang mempengaruhi kekuatan suatu Negara.   

 “Listed geography, natural resources, industrial capacity, military 

preparedness, population, quality of government, national character and national 

morale as elements of power” 13 

 Morgenthau beranggapan bahwa wilayah geografis merupakan faktor yang krusial 

dalam menentukan kekuatan suatu negara. Dia berpendapat bahwa faktor penentu kekuatan 

suatu negara adalah letak geografisnya.
14

Berpendapat juga bahwa yang menentukan kekuatan 

suatu negara adalah sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Sebagai contohnya 

adalah negara-negara di Timur Tengah yang membentuk hegemoni dengan menggunakan 

minyak sebagai sumber kekuatannya. Upaya pemerintah Indonesia dalam pengamanan Laut 

China Selatan adalah untuk menjaga wilayah teritorialnya, dimana perairan Natuna berbatasan 

langsung dengan Laut China Selatan serta perairan Natuna yang merupakan jalan penghubung 

jalur transportasi perdagangan internasional. Dengan demikian Indonesia memiliki nilai lebih 

karena posisi strategis yang dapat menjadi kekuatan bagi Indonesia. 

1.5.3  Keamanan Laut 

Konsep keamanan laut telah mengalami perkembangan. Dahulu keamanan laut hanya 

merujuk pada keamanan dari ancaman militer. Namun saat ini keamanan laut berarti bahwa 

laut aman bagi pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan dari berbagai aktifitas 

penggunaan dan pemanfaatan laut. 
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Konsep keamanan laut meliputi hal-hal antara lain: 

a.  Laut bebas dari ancaman kekerasan, termasuk ancaman penggunaan kekuatan bersenjata 

yang dinilai memiliki kemampuan untuk mengganggu dan membahayakan kedaulatan 

suatu Negara. 

b. Laut yang bebas dari ancaman navigasi, yaitu ancaman yang ditumbulkan oleh kondisi 

geografi dan hidrogagrafi yang membahayakan keselamatan pelayaran pengguna laut. 

c. Laut yang bebas dari pencemaran dan perusakan ekosistem yaitu ancaman terhadap 

kelestarian lingkungan yang dampaknya merugikan bagi masyarakat sekitar dan juga 

generasi penerus. 

d. Laut yang bebas dari ancaman pelanggaran hokum, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan 

hukum nasional dan internasional yang berlaku, seperti illegal logging, illegal fishing, 

human trafiking, dan lain-lain.
15

 

Konsep keamanan laut digunakan penulis untuk menjelaskan prilaku Indonesia guna 

melindungi perairan Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan yang juga 

merupakan jalan penghubung jalur transportasi perdagangan. Potensi akan adanya konflik 

sangat besar karena posisi parairan Natuna yang sangat strategis. Oleh karena itu, sangat 

pentingnya menjaga keamanan laut bagi kedaulatan wilayah suatu Negara. Selain itu, penulis 

juga menambahkan Comprehensive security. Comprehensive security merupakan konsep 

keamanan menyeluruh yang dikembangkan dua negara atau lebih dalam bentuk forum 

kerjasama dan dialog keamanan dengan focus peace resolution, preventive diplomacy, 

confidence building measure, peace keepingoperation dan berbagai bentuk kerjasama 

keamanan pada aspek politik, ekonomi, psikologi (sosial), dan militer. Konsep ini pada 

dasarnya lebih menitikberatkan pada pembahasan masalah keamanan  secara lebih 
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komprehensif dan multidimensional pada setiap forum dialog dengan isu multisentrik. 

Tingkat analisis pembahasan juga mencakup semua level tidak hanya terbatas pada level 

kawasan seperti pada konsep keamanan bersama maupun kerjasama keamanan (contohnya 

ARF yang dikembangkan oleh ASEAN).
16

 Terkait sengketa Laut China Selatan dengan 

Indonesia dan ASEAN, forum dialog keamanan seperti di ARF merupakan konsep kerjasama 

keamanan yang dilakukan oleh Indonesia dan Negara-negara ASEAN yang terlibat dalam 

upaya pengamanan konflik Laut Cina Selatan.  

 

 

1.5.4 Geopolitics  

Geopolitik di Asia Tenggara mengalami dinamika sejak kriris Asia (1997) yang 

menciptakan instabilitas politik domestik.
17

 Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu “geo” dan 

“politik”. Pengertian geopolitik, tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi 

dan politik.“Geo” artinya Bumi/Planet Bumi. Menurut Preston E. James,
18

 geografi 

mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan 

Bumi. Dengan demikian geografi bersangkut-paut dengan interelasi antara manusia dengan 

lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan politik selalu berhubungan dengan kekuasaan atau 

pemerintahan. Geopolitik secara etismologi berasal dari kata geo (bahasa Yunani) yang 

berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti 

kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau Negara.
19

 Sebagai acuan bersama, geopolitik 

dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan 

masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Frederich Ratzel 
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mengenalkan istilah ilmu bumi politik (political geography), Rudolf Kjellen menyebut 

geographical politic dan disingkat geopolitik.
20

 

Dalam studi Hubungan Internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat 

masalah/hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Konteks teritorial 

di mana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkup 

wilayah, dan hirarki actor  dari nasional, internasional, sampai benua-kawasan, juga provinsi 

atau local. Posisi strategis Indonesia di tengah kekuatan ekonomi Asia Pasifik dan Eropa telah 

menempatkan lautan Indonesia secara geopolitik menjadi rebutan negara maju. Setidaknya 

ada dua hal yang membuat lautan Indonesia menjadi rebutan hegemoni negara-negara maju, 

yaitu, pertama, soal sumberdaya alam di permukaan, badan air dan di bawah dasar laut. Mulai 

dari migas di off shore, mineral (emas, berlian, dan uranium) di dasar laut dalam hingga ikan 

tuna (bluefin tuna) di pantai selatan Jawa. Kedua, jalur transportasi laut yang menghubungkan 

berbagai kawasan Asia-Pasifik, Asia Selatan-Eropa dan Pasifik-Samudra Hindia.
21

 Perairan 

Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan digunakann sebagai jalur transportasi 

perdagangan negara-negara Asia Tenggara. 

Unsur Utama Geopolitik:
22

  

 Konsepsi ruang diperkenalkan Karl Haushofer menyimpulkan bahwa ruangmerupakan 

wadah dinamika politik dan militer, teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan 

kekuatan. 

 Konsepsi frontier (batas imajiner dari dua negara). 

 Konsepsi politik kekuatan yag terkait dengan kepentingan nasional. 

                                                           
20 Ibid 
21

Karim. Muhammad. Hegemoni Atas Geopolitik Kelautan Kita. Sinar Harapan: Pusat Kajian Pembangunan 

Kelautan dan Peradaban Maritim, Jakarta, 2009. 
22

 Pendidikan Kewarganegaraan S.Sumarsono, H.Hamdan Manysur, Tjiptadi, H.An.Sobana PT Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta, 2005. 



 Konsepsi keamanan negara dan bangsa sama dengan konsep ketahanan nasional 

1. 6 Metode Penelitian 

1.6.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Dengan demikian, metode 

yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah deskriptif. Metode penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. 

Deksriptif di sini bermaksud membuat penyederhanaan secara sistematis, faktual, dan 

akuratmengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Menurut Dr. Ulber Silalahi, 

metodologi deskripsi ini menyajikan tentang suatu gambar yang terperinci tentang situasi 

khusus, setting sosial, atau hubungan. Penelitian deskriptif bisa digunakan baik untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan tidak berhipotesis.
23

 

1.6. 2. Tingkat Analisa  

Dari judul diatas, Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Pencapaian Kepentingan 

Nasional Indonesia Di Laut China Selatan, dapat diidentifikasikan bahwa judul tersebut terdiri 

dari satu unit ekplanasi (variable independen) dan satu unit analisa (variable dependen). 

Kepentingan Indonesia yang merupakan suatu Negara atau state  merupakan unit analisa. 

Sedangkan unit eksplanasi adalah kawasan atau region yang terlibat dalam Laut China 

Selatan. 

 Dalam hubungan internasional, terdapat 3 model hubungan antara unit analisa dan unit 

ekplanasi, yaitu model korelasionis, induksionis, dan reduksionis. Disebut model korelasionis 

apabila tingkat unit eksplanasinya berada sejajar dengan unit analisanya.Model induksionis 

adalah apabila tingkat unit ekplanasinya lebih tinggi daripada unit analisanya. Sedangkan 
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model reduksionis, apabila unit eksplansinya lebih rendah daripada unit analisanya. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat Induksionis. Kepentingan 

Indonesia terhadap Laut China Selatan berada pada tataran state atau negara dan Laut China 

Selatan meupakan dalam tataran kawasan regional, sehingga Laut Cina Selatan merupakan 

unit eksplanasi yang memiliki jajaran yang lebih tinggi daripada unit analisa yaitu 

Kepentingan Indonesia.   

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Data-data yang 

diperoleh dari berbagai referensi seperti literature-literatur yang berbentuk buku, jurnal 

ilmiah, majalah, artikel, surat kabar, hasil penelitian dan situs-situs media internet yang akan 

dieksplorasi sesuai dengan permasalahan yang diangkat.  

1.6.4. Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum 

terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi.
24

 Setelah data-data terkumpul, kemudian 

penulis melakukan analisis mengenai interpretasi tentang arti data itu. Dalam analisis yang 

akan dilakukan dalam penelitian, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif yang 

bertujuan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang 

terkumpul. 
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1.6.5    Ruang Lingkup Penelitian 

Kepentingan 

Nasional  

Permasalahan 

Konflik 

1. Perbatasan Wilayah 

2. Jalur Perdagangan 

3. Sumber Daya Alam 

 

Kepentingan Nasional 

indonesia 

Politik Ekonomi 

1. Perbatasan 

Wilayah 

2. Keamanan Laut 

 

1. Sumber Daya 

Alam 

2. Jalur 

perdagangan 

 

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mencapai 

Kepentingan Nasioal di Perairan Natuna 

 

1. Kementerian Luar Negeri 

2. Kementerian Pertahanan 

3. Kementerian Perdagangan 

4. Departemen Kelautan dan 

Perikanan 

 



Untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu jauh dari tujuan penelitian yang ingin 

dicapai, maka peneliti memberikan ruang lingkup penelitian. Diantaranya adalah memberikan 

gambaran umum tentang Laut China Selatan posisi wilayah Indonesia dengan perairan Natuna 

dan negara-nergara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan serta Negara-negara 

mana saja yang terlibat dalam perebutan territorial di Laut China Selatan. Kepentingan 

nasional Indonesia baik ekonomi, politik dan keamanan laut. Dalam bidang ekonomi, Laut 

China Selatan yang berbatasan dengan perairan Natuna merupakan jalur transportasi 

perdagangan internasional, selain itu juga pulau Natuna yang kaya akan sumber daya dan 

eksplorasi migas dapat menguntungkan perekonomian Indonesia. Sedangkan dalam hal 

politik, peneliti akan memaparkan batas-batas-batas wilayah territorial Indonesia, dimana ada 

perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan serta memaparkan 

upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengamanan Laut China 

Selatan, baik dilihat dari pemerintah secara umum dan secara khusus melalui Kementrian 

Luar Negeri, Kementrian Pertahanan, Kementrian perdagangan dan Departement Kelautan 

dan Perikanan (DKP). 

1.6.6 Penyajian Data 

Dalam penelitian ini, penyajian data penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu 

memaparkan gambaran umum tentang Laut China Selatan yang berbatasan dengan perairan 

Natuna, dilanjutkan dengan pemaparan tentang kepentingan nasional Indonesia dalam 

pengamanan perairan natuna yang berada dalam wilayah Laut China Selatan serta upaya-

upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia 

di Laut China Selatan.  

1.7Argumen Dasar 

Adapun Argumen Dasar yang mendasari penelitian kali ini adalah  posisi strategis 

perairan Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan sangat menguntungkan bagi 



Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya, sehingga diperlukan  upaya-upaya 

berdiplomasi dengan pihak-pihak terkait untuk dapat mencapai kepentingan nasionalnya 

 

Gambar 1. Peta Perairan Natuna 

(Sumber : Katalog Peta Laut Indonesia dan Publikasi Nautika,   DISHELIOS TNIAL 

RI) 

 


