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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Luas lautan dan luas daratan yang ada di dunia memiliki perbandingan bisa 

mencapai kurang lebih 70 berbanding 30, maka hal ini merupakan tantangan tersendiri 

bagi negara yang memiliki lautan yang luas untuk memajukan kemaritimannya. Dilihat 

dari segi lingkungan strategis, peran laut menjadi salah satu hal penting oleh negara 

untuk mencapai kepentingannya. Sebagai salah satu negara dengan luas lautan yang 

besar, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kawasan cukup strategis, 

sehingga Indonesia disebut sebagai negara Maritim. 

Letak geografis kepulauan Indonesia dua pertiga lebih luas lautnya dari daratan, 

dan berada di kawasan jalur perdagangan dunia sehingga banyak kapal-kapal asing 

yang melewati perairan dan singgah di Indonesia.1 Tentu saja hal ini sangat 

menguntungkan bagi Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 

(3) mencantumkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dan dikuasai oleh negara dapat dipergunakan untuk memakmurkan 

rakyatnya.2 

                                                             
1 Benedicta Trixie., S.IP, 2014, Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim, diakses dalam 

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/10/22/308561/potensi-indonesia-sebagai-negara-maritim (11-04-

2017, 20.34) 
2 Ibid 

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/10/22/308561/potensi-indonesia-sebagai-negara-maritim
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Salah satu kendala Indonesia dalam usaha meningkatkan kemaritimannya 

adalah kurangnya infrastruktur pelabuhan di Indonesia. Pelabuhan Indonesia masih 

terhambat karena kurangnya peningkatan infrastruktur pendukung seperti contoh jalan 

menuju pelabuhan yang rusak maka akan menghambat kendaraan yang akan melintas.3 

Sistem transportasi laut yang kurang bagus juga dapat memberikan pengaruh pada 

tingginya harga-harga produk dalam negeri.4  

Hal tersebut terjadi karena kapal-kapal yang dimiliki oleh Indonesia tergolong 

sudah tua sehingga dibutuhkan perawatan dengan biaya tinggi dan berdampak pada 

biaya pengiriman barang, biaya untuk investasi perkapalan juga sangat tinggi, serta 

pelabuhan Indonesia yang masih memiliki banyak permasalahan seperti pendangkalan 

kolam dermaga yang mengakibatkan sempitnya pembatasan ruang gerak dan kapal 

yang akan berlabuh serta akses pelabuhan menuju darat juga bermasalah sehingga 

banyak container yang menumpuk di pelabuhan.5 

Pelabuhan merupakan sarana yang digunakan untuk akses pengiriman barang 

dan tempat untuk kapal-kapal berlabuh, serta merupakan penghubung antar daerah, 

pulau, bahkan negeri.6 Dengan begitu peran pelabuhan bagi Indonesia ini sangatlah 

                                                             
3 Aditya Himawan, 2016, Pengembangan Pelabuhan di Indonesia Belum Ditopang Infrastruktur, dalam 

http://www.suara.com/bisnis/2016/06/11/074604/pengembangan-pelabuhan-di-indonesia-belum-ditopang-

infrastruktur (11-04-2017 20:39 WIB) 
4 Agustina Rasyida, 2013, Lima Alasan Kondisi Transportasi Laut Indonesia Kurang Bagus, 

http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/03/26/lima-alasan-kondisi-transportasi-laut-indonesia-kurang-bagus (11-

04-2017 20:41 WIB) 
5 Ibid 
6 Mulki Ikram, 2016, Fungsi Pelabuhan serta Peran, dalam http://www.seputarkapal.com/2016/05/fungsi-

pelabuhan-serta-Peran.html (11-04-2017 20:42 WIB) 

http://www.suara.com/bisnis/2016/06/11/074604/pengembangan-pelabuhan-di-indonesia-belum-ditopang-infrastruktur
http://www.suara.com/bisnis/2016/06/11/074604/pengembangan-pelabuhan-di-indonesia-belum-ditopang-infrastruktur
http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/03/26/lima-alasan-kondisi-transportasi-laut-indonesia-kurang-bagus
http://www.seputarkapal.com/2016/05/fungsi-pelabuhan-serta-Peran.html
http://www.seputarkapal.com/2016/05/fungsi-pelabuhan-serta-Peran.html


3 
 

penting untuk pembangunan perekonomian di Indonesia, maka pelabuhan tersebut 

harus dikelolah dengan standar yang tinggi.7 Dalam laporan yang dikeluarkan oleh 

World Economic Forum dalam The Global Competitiveness Index 2013-2014 

menjelaskan bahwa infrastruktur pelabuhan di Indonesia hanya berada di peringkat 89 

dari 148 negara.8 Sehingga, terlepas dari kasus tersebut untuk meningkatkan potensi 

maritimnya, Indonesia harus mulai mempertimbangkan untuk mengelola infrastruktur 

pelabuhan tersebut dan tentu saja dalam pengelolaan hal tersebut dibutuhkan dana yang 

cukup besar dan tidak memungkinkan Indonesia untuk hanya bergantung dengan 

anggaran APBN.9 Oleh karena itu, Indonesia mulai melakukan kerjasama dengan 

negara lain untuk meningkatkan kemaritimannya. 

Pada tanggal 10 September 2014, Presiden Republik Joko Widodo 

melaksanakan Pidato dalam pertemuan di KTT APEC Beijing.10 Dalam pidatonya 

tersebut Joko Widodo membahas tentang keinginan Indonesia untuk mencapai visinya 

yaitu Poros Maritim Dunia. Mendengar gagasan tersebut membuat beberapa negara 

tertarik untuk melakukan kerjasama di Indonesia, salah satunya adalah negara 

Tiongkok.11 Tiongkok juga memiliki visi yang sejalan dengan visi yang dimiliki 

                                                             
7 La Ode Suriadi, SE., M.Si., 2014, Pentingnya Pelabuhan Bagi Ekonomi,  dalam 

https://www.inspirasibangsa.com/pentingnya-pelabuhan-bagi-ekonomi/ (11-04-2017 20:43 WIB) 
8 Septian Deni, 2014, Infrastruktur Pelabuhan RI Tertinggal Dari Malaysia dan Thailand, dalam 

http://bisnis.liputan6.com/read/2085882/infrastruktur-pelabuhan-ri-tertinggal-dari-malaysia-dan-thailand (11-04-

2017 21:01 WIB) 
9 Erwin Dariyanto, 2016, dalam http://news.detik.com/berita/d-3308530/china-jadikan-indonesia-titik-bangkit-

jalur-sutra-tantowi-ini-sangat-penting (11-04-2017 21:03 WIB) 
10 Ika Angestu, 2014, dalam http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141120122558-113-12720/jalur-sutra-

maritim-xi-jinping-dan-poros-maritim-jokowi/ (11-04-2017 21:05 WIB) 
11 Ibid 

https://www.inspirasibangsa.com/pentingnya-pelabuhan-bagi-ekonomi/
http://bisnis.liputan6.com/read/2085882/infrastruktur-pelabuhan-ri-tertinggal-dari-malaysia-dan-thailand
http://news.detik.com/berita/d-3308530/china-jadikan-indonesia-titik-bangkit-jalur-sutra-tantowi-ini-sangat-penting
http://news.detik.com/berita/d-3308530/china-jadikan-indonesia-titik-bangkit-jalur-sutra-tantowi-ini-sangat-penting
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141120122558-113-12720/jalur-sutra-maritim-xi-jinping-dan-poros-maritim-jokowi/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141120122558-113-12720/jalur-sutra-maritim-xi-jinping-dan-poros-maritim-jokowi/
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Indonesia yaitu Jalur Sutera Maritim. Presiden Xin Jin Ping juga akan memperkuat 

kerjasama dengan Indonesia dalam mencapai visi dari kedua Negara.12 Akhirnya 

perjanjian kerjasama kedua negara tersebut terealisasikan dengan ditanda tanganinya 

MoU oleh kedua belah pihak oleh perwakilan dari masing-masing Negara.13 Perjanjian 

tersebut disepakati pada tanggal 26 Maret 2015 di Great Hall Of The People, Beijing 

yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Xin Jin Ping.14 Isi dari MoU 

tersebut adalah mengingatkan kembali perjanjian penting antara para pimpinan kedua 

negara dan menegaskan kembali kerjasama tersebut dalam memperdalam kerjasama 

infrastruktur yang dapat memiliki potensi yang sangat besar. Kerjasama tersebut 

meliputi berbagai bidang yaitu Infrastruktur dan Industri.15 

Letak geografis Tiongkok berdekatan dengan Indonesia menjadi suatu 

pertimbangan bagi Indonesia untuk mewujudkan kerjasama dengan Tiongkok. Baik 

Tiongkok maupun Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi terbesar di 

dunia, mulai dari perkembangan ekonomi yang tumbuh secara positif dan keamanan 

regionalnya yang dapat dipertimbangkan sehingga berpotensi dapat membangun 

perekonomian dari kedua Negara tersebut. Tiongkok juga menjadikan ekonomi lautan 

                                                             
12 Rini Utami, 2016, dalam http://www.antaranews.com/berita/582322/presiden-xi-ingin-hubungan-indonesia-

china-semakin-erat (11-04-2017 15:00 WIB) 
13 Presidan RRT Xi Jinping Sambut Presiden Jokowi Dengan Upacara Kenegaraan, 2016, dalam 

http://setkab.go.id/presiden-rrt-xi-jinping-sambut-presiden-jokowi-dengan-upacara-kenegaraan/ (09-04-2017 

19:08 WIB) 
14 Ibid 
15 Nota Kesepahaman Dalam Rangka Kerjasama Infrastruktur dan Industri Antara Kementrian BUMN Republik 

Indonesia Dengan Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Republik Rakyat Tiongkok, dalam 

treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/download/5644 (diakses pada 18-04-2017 13:47) 

http://www.antaranews.com/berita/582322/presiden-xi-ingin-hubungan-indonesia-china-semakin-erat
http://www.antaranews.com/berita/582322/presiden-xi-ingin-hubungan-indonesia-china-semakin-erat
http://setkab.go.id/presiden-rrt-xi-jinping-sambut-presiden-jokowi-dengan-upacara-kenegaraan/
http://www.treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/download/5644
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sebagai pemicu kemajuan perekonomiannya dan memiliki pelabuhan laut kelas dunia, 

pengetahuan maritim yang baik, industri galangan kapal, perikanan tangkap, budi daya 

laut, bioteknologi kelautan, dan beragam industri lainnya yang berkualitas internasional 

sehingga hal tersebut menjadikan ekonomi di Tiongkok sangat maju dengan demikian 

Indonesia dapat belajar dari Negara Tiongkok dalam hal mengembangkan 

infrastrukturnya.16 Pelabuhan Tiongkok yang terkenal dengan perdagangan ekspornya 

antara lain ialah pelabuhan Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Guangzhou, Qingdao, Dalian, 

Hong Kong Port, dan Tianjin.17 

 Kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur 

pelabuhan merupakan salah satu bagian yang ada dalam visi Indonesia yang ditegaskan 

oleh Joko Widodo dalam pelantikannya yaitu “Poros Maritim Dunia” sehingga dapat 

dilihat bahwa kerjasama tersebut dapat memajukan maritim Indonesia yang belum 

maksimal dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki maritim yang 

kuat.18  

Visi Poros Maritim memiliki 5 pilar yang berisi tentang, Pertama adalah 

komitmen untuk mengembangkan kembali budaya Maritim, Kedua adalah menjaga dan 

                                                             
16 Edy Cahyono, 2014, Membangkitkan Kejayaan Ekonomi Kelautan Indonesia, dalam 

http://setkab.go.id/membangkitkan-kejayaan-ekonomi-kelautan-indonesia/?yop_poll_tr_id=&yop-poll-nonce-

1_yp566b02395961e=84ab804da6 (diakses pada 21-04-2017 19:17) 

 
17Mutiara, 2014, Ini Dia Sepuluh Pelabuhan Kontainer Terbesar di Dunia, dalam 

http://www.majalahdermaga.co.id/post/123/ini_dia__sepuluh_pelabuhan_kontainer_terbesar_di_dunia (diakses 

pada 22-04-2017 10:33) 
18 Gangsar Parikesit, 2014, dalam Cara Jokowi Jadikan Indonesia Poros Maritim, dalam 

http://m.tempo.co/read/news/2014/11/13/118621707/Cara-Jokowi-Jadikan-Indonesia-Poros-Maritim (14-05-2016 

19:32 WIB) 

http://setkab.go.id/membangkitkan-kejayaan-ekonomi-kelautan-indonesia/?yop_poll_tr_id=&yop-poll-nonce-1_yp566b02395961e=84ab804da6
http://setkab.go.id/membangkitkan-kejayaan-ekonomi-kelautan-indonesia/?yop_poll_tr_id=&yop-poll-nonce-1_yp566b02395961e=84ab804da6
http://www.majalahdermaga.co.id/post/123/ini_dia__sepuluh_pelabuhan_kontainer_terbesar_di_dunia
http://m.tempo.co/read/news/2014/11/13/118621707/Cara-Jokowi-Jadikan-Indonesia-Poros-Maritim
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meningkatkan kembali hasil laut dan menjadikan nelayan sebagai peran terpenting 

dalam pengelolan hasil laut, Ketiga adalah membangun infrastruktur laut seperti tol 

laut, pelabuhan, industri perkapalan, dan peningkatan wisata maritim, Keempat adalah 

diplomasi maritim dalam peningkatan kerjasama dengan negara lain untuk sama-sama 

mengelola kemaritiman, dan yang Kelima adalah peningkatan kekuatan dan keamanan 

laut Indonesia.19  

Kerjasama antar kedua negara ini sangatlah penting karena dengan demikian 

Indonesia dapat mengelola kemaritiman negara dengan lebih baik dan saling 

memperolah keuntungan komperatif masing-masing. Indonesia dapat menyeimbangkan 

antara meningkatkan pengelolaan sumber daya alam di darat dan di laut, sehingga 

terdapat keserasian, keseimbangan, dan terarah pada sasaran pembangunan yang ingin 

dicapai.20 Akan tetapi terdapat juga tantangan Indonesia untuk yaitu bagaimana cara 

Joko Widodo mencapai visi Poros Maritim Dunia tersebut, padahal kondisi Indonesia 

sendiri masih mengalami kurangnya infrastruktur yang memadai.21 

Permasalahan ini menarik untuk dikaji melihat kepentingan Indonesia dalam 

bidang kerja sama bidang maritim dengan Tiongkok yang merupakan salah satu negara 

yang pernah memiliki ketegangan di perairan Indonesia. Selain itu, barang komponen 

yang diberikan oleh Tiongkok tergolong murah dan memiliki kualitas yang tidak layak 

                                                             
19 Jabbar Ramadhani, 2015, dalam 5 Langkah Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia, dalam 

http://news.detik.com/berita/3096510/5-langkah-indonesia-menuju-poros-maritim-dunia (03-03-2017 12:34 WIB) 
20Prof. Dr. H. Rahardjo Adisasmita, M.Ec. Op. Cit, hal. 7-8 
21 Agus Puji Prastyono, 2016, Ikan Melimpah di Laut Kemana Nelayan Kita, dalam http://www.dikti.go.id/ikan-

melimpah-di-laut-kemana-nelayan-kita/ (11-04-2017 20:44 WIB) 

http://news.detik.com/berita/3096510/5-langkah-indonesia-menuju-poros-maritim-dunia
http://www.dikti.go.id/ikan-melimpah-di-laut-kemana-nelayan-kita/
http://www.dikti.go.id/ikan-melimpah-di-laut-kemana-nelayan-kita/
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atau usang sehingga sulit bila digunakan untuk jangka waktu yang panjang  

International Maritime Institure (IMI) juga menolak apabila Tiongkok berinvestasi 

dalam pelabuhan di Indonesia.22  

Sehingga, perlu dikaji kepentingan Indonesia menjadikan Tiongkok sebagai 

mitra kerja sama dalam bidang pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu untuk 

membahas kasus penelitian di atas penulis mengangkat judul, “Kepentingan Indonesia 

Bekerjasama Dengan Tiongkok dalam Pembangunan Pelabuhan di Indonesia Era Joko 

Widodo”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan, dalam penelitian ini penulis 

mengambil rumusan masalah yaitu “Apa Kepentingan Indonesia Bekerjasama 

Dengan Tiongkok Dalam Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan era Joko 

Widodo?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

                                                             
22 Abu Faza, 2015, IMI Tolak Rencana Pembangunan 24 Pelabuhan di Indonesia, dalam http://www.suara-

islam.com/read/index/14020/-IMI-Tolak-Rencana-Pembangunan-24-Pelabuhan-di-Indonesia-oleh-China (diakses 

pada 22-04-2017 18:58) 

http://www.suara-islam.com/read/index/14020/-IMI-Tolak-Rencana-Pembangunan-24-Pelabuhan-di-Indonesia-oleh-China
http://www.suara-islam.com/read/index/14020/-IMI-Tolak-Rencana-Pembangunan-24-Pelabuhan-di-Indonesia-oleh-China
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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kepentingan Indonesia 

dan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan era Joko 

Widodo. 

 

 

s1.3.2 Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan 

pengetahuan sebagai acuan dalam penelitian berikutnya yang 

membahas tentang manfaat pembangunan infrastruktur pelabuhan, 

kepentingan Indonesia dan Tiongkok dalam kerjasamanya. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai 

pembahasan dan masukan bagi pemerintah serta pihak terkait tentang 

pentingnya Indonesia bekerjasama dengan Tiongkok dalam 

pembangunan infrastruktur pelabuhan yang dapat menjadi 

kesempatan Indonesia untuk memajukan infrastrukturnya dan 

mencapai visi poros maritim dunia. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis mengambil beberapa literatur 

yang dirasa memiliki relevansi terkait dengan tulisan yang tengah diteliti oleh penulis. 
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Penelitian pertama diambil dari tulisan dari Tya Gita Herdiana yang berjudul 

Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Penanganan Illegal Fishing.23 Penelitian 

tersebut menggunakan konsep kepentingan nasional dan kerjasama bilateral dalam 

membahas tentang illegal fishing yang berhubungan dengan sumber daya ikan serta 

keamanan maritime. Bagi Indonesia dan Australia, hal ini merupakan ancaman dan 

dalam penanganannya diputuskan melakukan kerjasama dalam kesepakatan Lombok 

Treaty atau Perjanjian Lombok sebagai solusi dari permasalahan bersama. Kerjasama 

ini dibutuhkan untuk mengatasi adanya illegal fishing yang mengancam kepentingan 

nasionalnya. 

Persamaan dari penelitian penulis adalah kerjasama dari Australia dan Indonesia 

sama dengan kerjasama China dan Indonesia yaitu sama-sama ingin mencapai maritim 

yang kuat. Dari kepentingan tersebut maka akan mencapai tujuan yang diharapkan oleh 

masing-masing negara. Perbedaan dari penelitian penulis adalah kerjasama ini hanya 

berfokus pada kasus illegal fishing saja, sedangkan penulis lebih berfokus pada apa saja 

kepentingan Indonesia dalam kerjasamanya dengan China dalam dalam pengembangan 

infrastruktur pelabuhan di Indonesia.  

Penelitian kedua diambil dari tesis milik Hartati HI. Arsyad yang berjudul 

Peluang dan Tantangan Kerjasama Indonesia-Filipina Dalam Menangani Illegal 

                                                             
23 Tya.Gita,2014, Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Penanganan Illegal Fishing, skripsi.Malang : Jurusan 

Hubungan Internasinal, Universitas Muhammadiyah Malang. 
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Fishing.24 Penelitian menggunakan pendekatan konsep kepentingan nasional dan 

kerjasama bilateral untuk membahas kerjasama Indonesia-Filipina dalam menjaga dan 

mengembangkan Illegal Fishing. Menjaga dan mengembangkan kerjasama Indonesia-

Filipina dalam menangani illegal fishing memiliki berbagai peluang dan tantangan. 

Strategi yang dapat dilakukakn pemerintah Indonesia antara lain melakukan 

pembenahan selama kebijakan Moratorium kapal asing berlangsung seperti melakukan 

audit perusahaan Filipina baik dari segi kelengkapan dokumen, menghitung jumlah 

tangkapan riil dari hasil ZEE Indonesia, dan pemantauan secara observe di setiap kapal 

yang melintas. Meningkatkan pemanfaatan teknologi seperti VMS dan Drone sebagai 

salah satu media pengawasan dengan teknologi canggih tanpa melakukan patroli secara 

terus menerus. Strategi Diplomasi Indonesia adalah berupa dorongan kepada Filipina 

agar cepat merespon terhadap MoU antara kedua negara yang telah jatuh tempo dan 

untuk berpatisipasi aktif dalam memberantas illegal fishing dikedua negara. 

Persamaan dari penelitian penulis adalah kerjasama Indonesia dan Filipina 

adalah untuk mencapai kepentingan nasional dalam menangani illegal fishing yang 

termasuk dalam salah satu tujuan untuk mencapai maritim yang kuat yang juga dibahas 

dalam penelitian penulis dalam mencapai kepentingan Indonesia. Perbedaannya peneliti 

membahas tentang kepentingan Indonesia dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan 

sedangkan penelitian membahas tentang kasus illegal fishing di Indonesia.  

                                                             
24 Hartati. Arsyad,2015, Peluang dan Tantangan Kerjasama Indonesia-Filipina Dalam Menangani Illegal Fishing, 

skripsi Makasar: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin. 
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Penelitian ketiga diambil dari tesis yang ditulis oleh Andi Meganingratna25 yang 

berjudul “Kerjasama Keamanan Indonesia-Malaysia-Singapura Dalam Menciptakan 

Keamanan Jalur Pelayaran Di Selat Malaka Pasca Peristiwa 11 September 2001-

2010”, didalam tesisnya menguraikan bahwa kerjasama antara Indonesia, Malaysia, 

dan Singapura ini cukup efektif dalam menjamin keamanan di Selat Malaka dengan 

menggunakan pendekatan konsep Maritime Security dan Cooperative Security. Penulis 

juga menggunakan tipe penelitian eksplanatif yaitu menggambarkan mengenai 

kerjasama keamanan di Selat Malaka yang melibatkan ketiga negara baik sebemun 

mapupun setelah periode 11 September 2001. Selat Malaka menjadi penting di mata 

dunia internasional karena memiliki posisi sebagai jalur pelayaran yang 

menghubungkan kepentingan ekonomi banyak negara di dunia. Keamanan di selat 

Malaka sangat memprihatinkan seperti banyaknya insiden yang terjadi di selat Malaka 

karena adanya perompakan dan kejahatan. Akhirnya Indonesia, Malaysia, dan 

Singapura sepakat untuk bekerjasama melakukan dan meningkatkan keamanan di selat 

Malaka yang berdampak pada meningkatnya keamanan di selat Malaka. Sehingga 

disimpulkan bahwa efektifitasnya terbukti meskipun sebelumnya tidak pernah 

membentuk kerjasama yang berbasis multilateral. Ketiga negara ini sepakat untuk 

bekerjasama dengan tujuan melindungi dan menangani keamanan selat Malaka dari 

aksi kejahatan di laut. 

                                                             
25 Andi.Meganingratna,2012, Kerjasama Keamanan Indonesia-Malaysia-Singapura Dalam Menciptakan 

Keamanan Jalur Pelayaran Di Selat Malaka Pasca Peristiwa 11 September 2001-2010, skripsi Jakarta: Jurusan 

Hubungan Internasional, Univ. Indonesia. 
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Persamaan dari penelitian tersebut adalah membahas tentang keamaan maritim. 

Dalam kerjasama yang dibuat oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura menghasilkan 

kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan di Malaka. Hal tersebut merupakan 

salah satu upaya dalam meningkatkan kemaritiman di ketiga negara tersebut yang sama 

dengan salah satu bahasan penulis dalam kerjasama Indonesia Tiongkok dalam 

meningkatkan kemaritiman di Indonesia yang sekaligus juga dapat berdampak lebih 

meningkatnya infrastruktur di Indonesia. Perbedaan dari penelitian tersebut adalah 

dalam kerjasamanya penelitian tersebut melibatkan lebih dari 2 negara. Sedangkan 

penelitian yang saya teliti adalah kerjasama antar dua negara yaitu Indonesia dan China.  

Penelitian yang keempat diambil dari jurnal yang ditulis oleh Danita Pravinska26 

yang berjudul “ASEAN Maritime Forum Dalam Keamanan Maritim Di Asia 

Tenggara”, didalam jurnalnya menguraikan bahwa peran dari AMF ini meyakinkan 

dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi upaya mengatasi berbagai isu terkait 

wilayah maritim di Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara tengah mengalami isu-isu 

ancaman dan masalah yang terkait dalam keamanan non-tradisional, salah satunya 

adalah mengenai masalah pembajakan kapal atau perompakan. Maka AMF dianggap 

dapat mengatasi semua masalah yang berhubungan dengan maritim sehingga dapat 

terjalin pula kerjasama yang saling menguntungkan. Keamanan maritim telah 

dipandang sebagai salah satu elemen penting dalam gagasan ASEAN Maritime Forum 

                                                             
26 Danita.Pravinka, 2013, ASEAN Maritime Forum Dalam Keamanan Maritim Di Asia Tenggara. Skripsi Jakarta: 

Jurusan Hubungan Internasional, Univ. Kristen Indonesia. 
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(AMF). Pembentukan AMF diharapkan sebagai batu loncatan untuk menuju ASEAN 

serta kawasan Asia Tenggara yang lebih memperhatikan wilayah keamanan untuk 

menuju ASEAN serta kawasan Asia Tenggara yang lebih memperhatikan wilayah 

keamanan lautnya agar dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya di laut, sarana, 

serta jalur-jalur perairan yang akan menguntungkan negara-negara anggota ASEAN. 

Kemudian dengan adanya AMF diharapkan agar dapat menciptakan kestabilan yang 

akan memperlancar perekonomian di regional Asia Tenggara. 

Persamaan dari penelitian tersebut adalah kesamaan dalam membahas sebuah 

keamanan maritim dan kerjasama tersebut saling menguntungkan, begitupun juga 

dengan kerjasama Indonesia dan Tiongkok yang dapat meningkatkan kemaritiman 

Indonesia. Perbedaan dari penelitian tersebut adalah kerjasama dalam penyelesaian 

tersebut dibentuk oleh komunitas ASEAN yang bernama ASEAN Maritime Forum 

yang berisikan anggota ASEAN yang terdiri dari beberapa negara, sedangkan dalam 

kerjasama yang penulis teliti, hanya dua negara yang bekerjasama yaitu Indonesia dan 

Tiongkok tanpa ada campur tangan dari negara lain. 

Penelitian yang kelima diambil dari skripsi milik Nurul Hikmah yang berjudul 

“Kebijakan Indonesia Dalam Kasus Penanganan Illegal Fishing Pada Era 

Pemerintahan Jokowi”.27 Dalam penelitiannya, penulis menggunakan konsep Maritime 

Security dan Human Security. Penelitiannya berisi tentang banyaknya kasus Illegal 

                                                             
27 Nurul Hikmah,2012, Kebijakan Indonesia Dalam Kasus Penanganan Illegal Fishing Pada Era Pemerintahan 

Jokowi, skripsi: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang 
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Fishing di Indonesia yang sudah lama terjadi. Tentu saja tindakan illegal fishing 

tersebut menjadi masalah bagi Indonesia sehingga Jokowi akhirnya membuat kebijakan 

yaitu dengan menenggelamkan kapal yang terbukti melakukan tindakan illegal fishing. 

Hal itu dikarenakan lemahnya supremasi hukum yang dimiliki oleh Indonesia terkait 

penangkapan ikan. Sehingga Jokowi membuat kebijakan yaitu menenggelamkan dan 

meledakkan kapal asing yang melakukan illegal fishing. Hal tersebut sangat berdampak 

bagi Indonesia khususnya pada nelayan lokal seperti tangkapan ikan yang meningkat 

dari sebelumnya.  

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif. Perbedaan 

Persamaan dengan penulis adalah penelitian diatas membahas tentang kebijakan jokowi 

dalam menangani illegal fishing untuk memperkuat kemaritimannya dan penulis juga 

membahas tentang cara Jokowi meningkatkan kemaritimannya dengan cara 

pembangunan pelabuhan di Indonesia yang bekerjasama dengna Tiongkok. 

Perbedaannya adalah penelitian diatas lebih membahas tentang kebijakannya dalam 

menangani illegal fishing sedangkan penulis ingin membahas tentang kebijakan Jokowi 

dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan demi meningkatkan kemaritiman 

Indonesia. 

Posisi peneliti diantara paparan dari penelitian terdahulu diatas memiliki 

perbedaan yaitu penulis memaparkan tentang kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam 

pembangunan infrastruktur pelabuhan yang menjadi kepentingan Indonesia berdasarkan 

visinya “Poros Maritim Dunia” sehingga dengan kerjasama antara kedua negara 
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tersebut mampu mengembalikan Indonesia menjadi negara dengan maritim terkuat. 

Dalam penelitian ini saya lebih membahas tentang salah satu nawacita Joko Widodo 

yaitu memajukan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang didalam isinya terdapat 

salah satu poin yang menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah 

satu pendorong maritim Indonesia untuk menjadi lebih maju. Berbeda dengan 

penelitian lainnya yang memajukan maritim melalui penanganan illegal fishing.  

 

1.3.1 TABEL POSISI PENELITIAN 

NO. Nama dan Judul Teori/Konsep Hasil 

1.  Tya Gita Herdiana, 

 “Kerjasama Indonesia-

Australia Dalam 

Penanganan Illegal 

Fishing” 

- Kepentingan 

Nasional 

- Kerjasama 

Bilateral 

 

Indonesia dan Australia 

melakukan kerjasama 

dalam kesepakatan 

Lombok Treaty atau 

Perjanjian Lombok 

sebagai solusi dari 

permasalahan bersama. 

Kerjasama ini 

dibutuhkan untuk 

mengatasi adanya 

illegal fishing yang  

mengancam 

kepentingan 

nasionalnya. 
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2.  Hartati HI. Arsyad yang 

berjudul “Peluang dan 

Tantangan Kerjasama 

Indonesia-Filipina Dalam 

Menangani Illegal Fishing” 

- Kepentingan 

Nasional 

- Kerjasama 

Bilateral 

 

Kerjasama Indonesia-

Filipina dalam menjaga 

dan mengembangkan 

Illegal Fishing. Strategi 

Diplomasi Indonesia 

berupa dorongan 

kepada Filipina agar 

cepat merespon 

terhadap MoU antara 

kedua negara yang telah 

jatuh tempo dan untuk 

berpatisipasi aktif 

dalam memberantas 

illegal fishing dikedua 

negara. 

 

3.  Andi Meganingratna  

“Kerjasama Keamanan 

Indonesia-Malaysia-

Singapura Dalam 

Menciptakan Keamanan 

Jalur Pelayaran Di Selat 

Malaka Pasca Peristiwa 11 

September 2001-2010” 

- Maritime 

Security 

- Cooperative 

Security 

Kerjasama antara 

Indonesia, Malaysia, 

dan Singapura ini 

cukup efektif dalam 

menjamin keamanan di 

Selat Malaka. Sehingga 

disimpulkan bahwa 

efektifitasnya terbukti 

meskipun sebelumnya 

tidak pernah 

membentuk kerjasama 

yang berbasis 

multilateral. 
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4.  Davinta Pravinska 

“Peran ASEAN MARITIME 

FORUM (AMF) Dalam 

Keamanan Perairan Di Asia 

Tenggara” 

- Kerjasama 

Internasional 

- Organisasi 

Internasional 

 

peran dari AMF ini 

meyakinkan dan 

memberikan hasil yang 

bermanfaat bagi upaya 

mengatasi berbagai isu 

terkait wilayah maritim 

di Asia Tenggara. AMF 

dapat mengatasi semua 

masalah yang 

berhubungan dengan 

maritim sehingga dapat 

terjalin pula kerjasama 

yang saling 

menguntungkan 

 

5.  

 

 

Nurul Hikmah 

“Kebijakan Indonesia 

Dalam Kasus Penanganan 

Illegal Fishing Pada Era 

Pemerintahan Jokowi” 

- Konsep 

Maritim 

Security  

- Konsep 

Human 

Security 

Banyaknya kasus 

Illegal Fishing di 

Indonesia yang sudah 

lama terjadi sehingga 

Jokowi akhirnya 

membuat kebijakan 

yaitu dengan 

menenggelamkan kapal 

yang terbukti 

melakukan tindakan 

illegal fishing. Hal 

tersebut sangat 

berdampak bagi 

Indonesia  khususnya 

pada nelayan lokal 

seperti tangkapan ikan 

yang meningkat dari 

sebelumnya. 
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6.  Selly Lidiana, 

“Kepentingan Indonesia 

Memperkuat Kerjasama 

dengan China dalam Sektor 

Maritim” 

- Kepentingan 

Nasional 

- Kerjasama 

Bilateral 

 

Kerjasama Indonesia – 

Tiongkok sangat 

penting bila dilihat dari 

kondisi pelabuhan 

Indonesia yang masih 

belum dikelola secara 

maksimal dan 

masyarakat Indonesia 

terutama di bagian 

pesisir laut juga tidak 

merasakan keuntungan 

sama sekali. Sehingga 

kerjasama dirasa akan 

membawa Indonesia 

kembali menjadi negara 

maritim yang kuat. 

 

 

 

 

 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

1.5.1 Kepentingan Nasional  

Negara menetapkan kepentingan nasional dan bagaimana kepentingan tersebut 

dapat dicapai adalah dengan cara menggunakan kebijakan nasional yang sudah 

disepakati. Dalam hal ini, negara memilik peran sebagai aktor utama yang mengambil 

keputusan yang akan berperan penting bagi masyarakat dalam negerinya. Kepentingan 

nasional tercipta dikarenakan adanya kebutuhan bagi suatu negara, baik secara politik-
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ekonomi, militer, sosial-budaya. Dalam pelaksanaannya, kepentingan nasional dapat 

tercapai dengan melakukan kerjasama dengan negara lain, baik kerjasama bilateral 

maupun multilateral yang sesuai dengan keputusan kebijakan nasional.28 

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami 

perilaku internasional serta menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Setiap 

negara tentu saja tidak bisa dipisahkan oleh kepentingan nasional. Kepentingan 

nasional sendiri merupakan salah satu ambisi negara untuk memenuhi kebutuhan atau 

kepentingan negara tersebut. Kepentingann nasional juga dapat digunakan sebagai 

fundamentar dan faktor penentu untuk para pembuat keputusan untuk membuat 

kebijakannya.29  

Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung 

wilayah, penduduk dan cara hidup yang khas dan berharga, karena negara merupakan 

suatu yang vital bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-

alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, 

kehidupan masyarakat jadi terbatasi.30 

Hans Morgenthau menyatakan bahwa tujuan negara dalam politik internasional 

adalah untuk mencapai “kepentingan nasional” dan negara-negarawan yang berhasil 

                                                             
28 Dennis J.D. Sandole, 2003, combating Crime In Southeastern Europe: An Integrated Coordinated, Multilevel 

Approach diakses dalam http://scar.gmu.edu/Reichen4.pdf pada 7 Maret 2017 pukul 20.47 WIB 
29 Ibid 
30 Robert Jackson & Georg Sorensen, 2009, Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, hal. 89 

http://scar.gmu.edu/Reichen4.pdf
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dalam sejarah adalah mereka yang berusaha memelihara “kepentingan nasional”.31 

Hans Morgenthau mendefinisikan bahwa,  

“tujuan negara dalam politik internasional adalah untuk mengejar kepentingan 

nasionalnya dengan penggunaan kekuasaan secara bijaksana untuk menjaga berbagai 

kepentingan yang dianggap vital bagi kelestarian negaranya”32  

Menurut K.J. Holsti kepentingan nasional merupakan suatu gambaran akan 

peristiwa masa depan dan rangkaian kondisi yang akan diwujudkan oleh pemerintah 

melalui pengaruh dari luar negeri dan mendukung sikap dari negara lain. K.J. Holsti 

menjelaskan bahwa kepentingan nasional sangat berkaitan erat dengan beberapa 

kumpulan cita-cita suatu bangsa yang berusaha dicapai melalui kerjasasama dengan 

negara lain. K.J Holsti mengidentifikasikan kepentingan nasional dalam tiga klasifikasi 

yaitu :33 

 

1. Core Values 

Core values merupakan sesuatu yang dianggap penting bagi sebuah negara. 

Sebuah negara dalam mengambil keputusan didasari atas kebutuhan-kebutuhan dan 

anggapan terhadap isu tertentu yang diyakini oleh negara tersebut. Menurut K.J 

                                                             
31 Hans J. Morgenthau, The America Political Science Review; The Mainsprings of American Foreign policy The 

National Interest Vs. Moral Abstractions, Vol. XLIV, No. 4 (Desember 1950), University of Chicago, hal. 834 

dalam 

https://canvas.harvard.edu/courses/5110/files/1090828/download?verifier=M7uRlKqJZVQ6hZpr2fc0blTECWWy

NNRiF5aG8NqY&wrap=1  pada 6 Maret 2017 pukul 17.20 WIB 
32 Mochtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, 1990, Jakarta : LP3ES, hlm 20-21 
33 Banyu, Anak Agung dan Yani, Yanyan Mochamad, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, hlm. hlm 51-52 

https://canvas.harvard.edu/courses/5110/files/1090828/download?verifier=M7uRlKqJZVQ6hZpr2fc0blTECWWyNNRiF5aG8NqY&wrap=1
https://canvas.harvard.edu/courses/5110/files/1090828/download?verifier=M7uRlKqJZVQ6hZpr2fc0blTECWWyNNRiF5aG8NqY&wrap=1
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Holsti terdapat dua hal yang menjadi core values sebuah negara dalam melakukan 

kebijakan luar negerinya, yaitu keamanan dan pertahanan nasioanl.  

Keamanan dan pertahanan nasional merupakan kepentingan yang paling dasar 

bagi suatu negara. Negara selalu mempertimbangkan keamanan nasionalnya 

sebelum mengambil sebuah kebijakan luar-negeri. Keamanan nasional ini tidak 

hanya terdiri dari keamanan teritorial negara tersebut, namun keamanan nasional 

juga menyangkut tentang keamanan kebudayaan, keamanan nilai-nilai kearifan 

lokal, dan keamanan ideologi yang dianut negara tersebut.  

 

 

2. Middle-Range Objectives 

Middle-range-objectives merupakan tujuan-tujuan yang dilakukan dalam sebuah 

negara untuk mengambil kebijakan luar negerinya dalam rana kerjasama 

internasional yang dapat membangkitkan derajat perekonomian negaranya unuk 

mendapatkan kepentingan nasional. Keputusan negara yang menyangkut tentang 

middle-range-objectives biasanya sebuah tindakan penting yang dilakukan untuk 

meningkatkan perekonomian negara tersebut.  

Ekonomi merupakan tujuan dasar sebuah negara untuk melakukan kebijakan 

luar negerinya. Bahkan faktor ekonomi biasanya lebih banyak mendorong sebuah 

negara untuk mengambil kebijakannya daripada faktor lain seperti politik. Sebuah 
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negara lebih sering berusaha untuk mengambil tindakan yang memajukan ekonomi 

negaranya.   

Pertimbangan kepentingan negara dalam skala middle-range-objective 

selanjutnya adalah image negara di mata negara lain. Image negara di mata negara 

lain dapat menjadi pertimbangan negara dalam mengambil tindakannya. 

Keuntungan yang didapat dari pertimbangan suatu negara untuk mengambil sebuah 

kebijakan luar negeri dalam hal ini adalah promosi terhadap image negara. Salah 

satu contoh tindakannya adalah melakukan sebuah promosi untuk membangun 

image negara tersebut di mata dunia.  

 

 

3.  Long-Range Objectives 

Long range objective merupakan tujuan negara dalam mengambil kebijakannya 

untuk mencapai ideal dari sebuah negara tersebut. Idealnya sebuah negera adalah 

seperti keinginan suatu negara yang ingin mencapai perdamaian dunia. Kebijakan 

yang diambil negara untuk memenuhi kepentingan negaranya dalam menjaga 

stabilitas di negaranya maupun di negara lainnya.   

Jika diaplikasikan kedalam kepentingan nasional milik K.J. Holsti, kepentingan 

Indonesia dalam memperkuat kerjasama dengan Tiongkok dalam bidang 

pembangunan infrastruktur pelabuhan adalah untuk mencapai tujuan dari negara 

Indonesia itu sendiri. Dengan meningkatnya kualitas pelabuhan tentu saja dapat 
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memajukan Indonesia dalam bidang perairan dan mewujudkan salah satu visi 

Indonesia yaitu sebagai Poros Maritim Dunia. Dengan begitu peningkatan 

infrastruktur tersebut tentu dapat membuat perekonomian Indonesia semakin 

meningkat dan memberikan keuntungan bagi Indonesia yang sebelumnya belum 

dapat mengelola sumber daya laut dengan baik. Kerjasamanya dengan Tiongkok 

dinilai juga akan mengurangi ketegangan di wilayah perairan yang selama ini 

terjadi diantara kedua negara, sehingga kerjasama tersebut tentu akan meningkatkan 

pertahanan dan keamanan Indonesia dalam bidang perairan sehingga keteganan 

kedua negara tersebut akan mulai membaik dan dapat meningkatkan kembali 

kerjasamanya untuk mempererat hubungan kedua negara tersebut agar terhindar 

dari hal-hal yang dianggap dapat merugikan kedua negara tersebut. Hal tersebut 

akan membuat Indonesia mencapai kepentingan negaranya sehingga Indonesia 

tertarik menjalin kerjasama pembangunan infrastruktur di pelabuhan-pelabuhan 

yang termasuk dalam pembangunan infrastruktur dan menjadi sebuah kebutuhan 

negara bersama Tiongkok. 

 

1.5.2 Konsep Hubungan Bilateral 

 

Hubungan bilateral adalah suatu kerjasama yang terjalin diantara kedua negara, 

baik dalam bidang politik, budaya, maupun ekonomi dan saling menguntungkan. 

Menurut Plano dan Olton : 
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“Hubungan kerjasama terjadi antara dua negara di dunia ini pada dasarnya 

tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan 

nasional merupakan unsur yang sangat viral mencakup kelangsungan hidup bangsa 

dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, dan kesejahteraan 

ekonomi”34 

Menurut Perdana Menteri Australia John Howard,  

“Hubungan bilateral adalah keadaaan yang menggambarkan adanya hubungan 

timbal balik antara kedua belah pihak. Kerjasama bilateral dilaksanakan guna 

menjalin hubungan yang lebih baik diantara kedua negara yang bertetangga maka 

dengan semangat kerjasama dan give and take serta orientasi kedepan dalam 

membangun kedua negara.”35 

Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan 

yang saling mempengaruhi atau terjadinya timbal balik antara dua pihak. Rangkaian 

pola hubungan aksi reaksi ini meliputi proses sebagai berikut : 36 

1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.  

2. Presepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara 

penerima.  

3. Respon atau aksi timbal balik dari negara penerima.  

4. Presepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa.  

                                                             
34 Pickles, Dorothy,  Pengantar Ilmu Politik, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm: 127 
35 Rezasyah, Teuku, Politik Luar Negeri Indonesia antara Idealisme dan Prakter. Bandung, 2008, hlm: 55 
36 Banyu. Anak Agung, Log Cit. Hlm 42 
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Realisasi hubungan bilateral dalam konteks politik negara diwujudkan melalui 

saluran hubungan diplomatik sebagai bentuk hubungan formal antar kedua negara. 

Hubungan diplomatik merupakan salah satu cara yang digunakan dalam hubungan 

internasional dengan memakai metode diplomasi atau negosiasi.37 Bagi negara 

manapun tujuan utama diplomasinya adalah pengamanan kebebasan politik dan 

integritas teritorialnya. Ini bisa dicapai dengan memperkuat hubungan dengan 

negara sahabat, memelihara hubungan erat dengan negara-negara yang sehaluan dan 

menetralisisr negara yang memusuhi. Persahabatan bisa dibina dan sahabat-sahabat 

baru diperoleh melalui negosiasi yang bermanfaat. Ini akan lebih mudah apabila 

terdapat kesamaan kepentingan.38  

Kerjasama bilateral merupakan cara untuk mencapai kepentingan nasional dari 

berbagai negara yang tidak dapat dipenuhi dari negara itu sendiri. Hubungan 

bilateral memiliki timbal balik antar kedua negara untuk membangun kemitraan 

yang kuat dan menciptakan hubungan yang baik. Kerjasama antara Indonesia dan 

Tiongkok dinilai akan menguntungkan satu sama lain. Dengan kerjasama bilateral 

tersebut hubungan kedua negara yang pernah renggang akhirnya bisa terjalin 

dengan baik lagi. Hal tersebut juga merupakan salah satu cara untuk menciptakan 

perdamaian diantara kedua negara tersebut. Selain itu kerjasama tersebut juga dapat 

meningkatkan perekonomian dimasing-masing negara terutama Indonesia. Seperti 

                                                             
37 M. Tasrief, Hukum Diplomatik (Teori dan Prakteknya), Surabaya: CV. Al-Ihsan, 1988, hal. 14 
38 S.L. Roy, Diplomasi, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, hal. 6 
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yang diketahui bahwa infrastruktur pelabuhan di Indonesia masih rendah dan tidak 

dikelolah secara maksimal. Melihat kondisi Tiongkok yang memiliki pelabuhan 

bertaraf Internasional dan memiliki peranan pelabuhan yang penting di dunia 

Internasional maka hal itu dapat membantu Indonesia untuk meningkatkan kembali 

pelabuhan-pelabuhannya. Kerjasama tersebut juga dapat memudarkan ketegangan 

antar kedua negara perihal pihak Tiongkok yang selalu membuat kecurangan di 

perairan Indonesia, Tentu saja kerjasama tersebut akan menguntungkan keduanya 

agar lebih baik kedepannya dan menjadi mitra kerja yang erat. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode eksplanatif. Metode 

eksplanatif ini juga digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada 

penelitian “Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Tiongkok dalam 

Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Era Joko Widodo” 

 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi 

kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisanya. 

Literatur ini terdiri dari buku-buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, dan 
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situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti penulis agar mendapatkan informasi yang dibutuhan untuk 

kelancaran penelitian ini. 

 

 

1.6.3 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah kualitatif, yaitu 

teknik pengumpulan data-data melalui sumber-sumber terpercaya supaya 

mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga menjadikan 

analisis ini menjadi konkrit. Adapun dalam menganalisis, permasalahan 

digambarkan berdasarkan data primer ataupun sekunder yang ada kemudian 

dianalisis, dieksplorasi dengan menggunakan konsep dan teori yang telah 

ditentukan. 

 

1.6.4 Level Analisa 

Penelitian ini terdiri dari 2 variabel, Unit Analisa dari penelitian ini 

adalah Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Tiongkok yang menjadi 

variabel independen yang termasuk dalam level negara dan Pembangunan 

Infrastruktur Pelabuhan menjadi variabel dependen, sedangkan kedua variabel 

tersebut berada pada level negera-bangsa.  Maka model Level analisa yang 

digunakan adalah korelasionis. 
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1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

Penelitian yang diteliti memiliki banyak arti dan makna yang luas, oleh 

karena itu untuk membatasi waktu yang sangat luas maka peneliti menggunakan 

batasan waktu yaitu pada tahun 2014 yang merupakan awal ditandatanganinya 

MoU oleh kedua negara yang didalamnya berisi salah satu kerjasama yaitu 

pembangunan infrastruktur pelabuhan hingga tahun 2016. 

b. Batasan Materi 

Penelitian ini berfokus pada batasan materi yaitu awal disepakatinya 

perjajian kesepahaman MoU yang ditandatangani oleh wakil dari Indonesia 

dengan Tiongkok hingga akhirnya kepentingan Indonesia dalam menyepakati 

kerjasama di bidang Maritim tersebut. 

 

1.7 Hipotesis 

Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok adalah salah 

satu kebijakan Indonesia untuk mencapai visi Poros Maritim Dunia yang 
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menjadi kepentingan nasional Indonesia. Kerjasama tersebut disepakati oleh 

Indonesia demi meningkatkan infrastruktur pelabuhan yang masih belum 

maksimal. Bila dilihat dari kekuatan maritim Tiongkok, kepentingan-

kepentingan yang ingin Indonesia capai akan mudah terealisasikan dan akan 

meningkatkan perekonomian di Indonesia. Tiongkok menjadi salah satu negara 

yang memiliki pelabuhan internasional yang memiliki fungsi sebagai salah satu 

peningkatan ekonomoni di negaranya. Sehingga Indonesia bisa belajar dan 

melakukan kerjasama dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan yang selama 

ini belum dapat berkerja dengan baik dan maksimal, serta  keuntungan dari 

memajukan infrastruktur pelabuhan Indonesia ialah untuk mencapai 

perekonomian yang baik dan visi yang diharapkan oleh Joko Widodo yaitu visi 

Poros Maritim Dunia. 

 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistermatika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan penelitian 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.4.1 Tabel Penelitian 

1.5 Kerangka Pemikiran 
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1.5.1 Kepentingan Nasional 

1.5.2 Kerjasama Bilateral 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode Penelitian 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

1.6.4 Level Analisa 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.7 Hipotesis 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB II Hubungan Kerjasama Indonesia-Tiongkok Dalam 

Pembangunan Infrastuktur Pelabuhan 

2.1 Gambaran Umum Pelabuhan di Indonesia 

2.1.1 Urgensi Infrastruktur Pelabuhan di Indonesia 

2.1.2 Hambatan Infrastruktur Pelabuhan Bagi Indonesia 

2.2 Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia 

2.3  Kerjasama Indonesia dan Tiongkok Dalam 

Pembangunan Infrastruktur 

2.4  Keunggulan Tiongkok Dalam Bidang Pelabuhan  

2.5 Wilayah-wilayah Pelabuhan Indonesia Yang Akan 

Dikelola Oleh Tiongkok 

BAB III Kepentingan Indonesia Dalam Kerjasama 

Pembangunan Pelabuhan Dengan Tiongkok 

3.1 Kepentingan Indonesia Dalam Meningkatkan 

Keamanan Dan Pertahanan Indonesia (Core Values) 

3.1.1 Pelanggaran Yang Dilakukan Tiongkok di Perairan 

Natuna Indonesia 

3.2 Kepentingan Indonesia Dalam Meningkatan Ekonomi 

Indonesia (Middle-Range Objective) 

3.2.1 Peningkatan Pelabuhan  

3.2.1.1 Perbaikan Infrastruktur 

3.2.1.2 Moderenisasi Teknologi 

3.2.2 Posisi Strategis Indonesia Dalam Jalur Sutera Maritim 

3.3 Kepentingan Indonesia Dalam Menjaga Keamanan dan 

Perdamaian Dunia (Long-Range Objective) 

3.3.1 Mengurangi Ketegangan di Perairan Laut China 

Selatan 

BAB IV Penutup 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 


