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ABSTRAK 

 Tulisan ini bertujuan untuk menelaah pengaruh dari kepentingan nasional Indonesia dengan 
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap posisi Indonesia dalam sengketa Laut China Selatan, khususnya di 
Natuna. Kondisi ini menimbulkan perdebatan di antara para pakar terkait pandangan terhadap Indonesia yang 
masih belum bertindak secara tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh RRT di wilayah perairan Natuna 
yang merupakan bagian dari klaim sepihak RRT yang tidak sahih. Dengan menggunakan Prisoner’s Dilemma, 
tulisan ini berargumen bahwa alasan Indonesia belum menindaklanjuti sengketa Laut China Selatan secara tegas 
karena adanya kepentingan nasional Indonesia dengan RRT, khususnya dalam bidang perekonomian. Oleh karena 
itu, menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk mencari solusi agar Indonesia mampu mengambil tindakan tegas 
terhadap RRT, namun di sisi lain tidak “mengancam” kepentingan nasionalnya terhadap RRT. 
 
Kata Kunci: Laut China Selatan, Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok, Kepentingan Nasional, Prisoner’s 
Dilemma 
 
 
Pendahuluan 

Laut China Selatan adalah wilayah 

perairan strategis yang secara geografis 

berbatasan dengan Brunei Darussalam, 

Filipina, Indonesia, Malaysia, Vietnam, 

Kamboja, Singapura, Thailand, Taiwan, 

dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).1 Di 

wilayah tersebut tengah berlangsung 

sengketa akibat klaim kedaulatan yang 

tumpang tindih, baik klaim kedaulatan atas 

kepulauan Paracel, kepulauan Spratly, 

maupun klaim atas wilayah laut teritorial, 

termasuk zona ekonomi eksklusif (ZEE).2 

Sengketa Laut China Selatan yang telah 

 
1  Lowy Institute, “South China Sea,” Lowy Institute, 
diakses pada 2 Juni 2020, 
https://www.lowyinstitute.org/issues/south-china-sea. 
2 BBC, "Sengketa Kepemilikan Laut Cina Selatan,” BBC 
Indonesia, 21 Juli, 2011, diakses pada 2 Juni 2020, 
https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/
110719_spratlyconflict. 

berlangsung sejak lebih dari dua dekade 

semakin menegang dalam beberapa tahun 

terakhir. Hal ini dikarenakan upaya RRT 

untuk mempertahankan posisinya dalam 

Laut China Selatan cenderung agresif, yang 

menyebabkan sengketa tersebut menjalar ke 

permasalahan internasional lainnya, seperti 

insiden “PN-PLAN”, penenggelaman kapal 

nelayan Vietnam oleh RRT, 3   hingga 

permasalahan RRT-Indonesia terkait klaim 

historis dan “yurisdiksi” RRT terhadap 

Natuna. 

Pada Desember 2019 lalu, RRT 

secara ilegal memasuki wilayah perairan 

3  Renato Cruz De Castro, “Implications of the Recent 
Philippines-China Naval Stand-off,” Asia Maritime 
Transparency Initiative, 7 Mei, 2020, diakses pada 2 Juni 
2020, https://amti.csis.org/implications-of-the-recent-
philippines-china-naval-stand-off/. 



Indonesia di Natuna. 4  Atas dasar klaim 

nine-dash line, RRT bersikeras bahwa 

dirinya memiliki hak yurisdiksi atas 

“relevant waters” yang didukung dengan  

historical fishing rights RRT. 5  Namun, 

klaim RRT tidak memiliki dasar yang sahih 

karena tidak diakui secara internasional 

dalam United Nations Convention on the 

Law of the Sea (UNCLOS) 1982, melainkan 

berupa klaim sepihak. 6   Hal ini 

menyebabkan terjadinya ketegangan antara 

Indonesia dengan RRT, di mana Indonesia 

pada akhir Desember 2019 lalu, telah 

memanggil Duta Besar RRT di Jakarta dan 

menyampaikan protes keras terhadap 

kejadian tersebut diikuti dengan nota 

diplomatik protes. 7  Namun ketegangan 

tersebut luput pada Januari 2020 lalu ketika 

Indonesia dan RRT sepakat bahwa tidak ada 

sengketa wilayah di Natuna.8  

Luputnya ketegangan Indonesia-

RRT dikarenakan Indonesia yang berupaya 

untuk tetap menjaga perdamaian dan 

stabilitas di Laut China Selatan dengan 

komitmen untuk menciptakan Laut China 

 
4  Luthfia Ayu Azanella, “Masuknya Kapal China ke 
Perairan Natuna yang Diprotes Indonesia,” Kompas, 31 
Desember, 2019, diakses pada 2 Juni 2020, 
https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/31/16481956
5/masuknya-kapal-china-ke-perairan-natuna-yang-
diprotes-indonesia. 
5  Evan A. Laksmana, “Beijing’s dubious claims 
undermine Indonesia’s role as South China Sea’s honest 
broker,” South China Morning Post, 20 Januari, 2020, 
diakses pada 2 Juni 2020, https://www.scmp.com/week-
asia/politics/article/ 3046611/beijings-dubious-claims-
undermine-indonesias-role-south-china. 
6 Ibid. 
7  Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 
“Indonesia Protes Pelanggaran RRT di ZEE Indonesia,” 

Selatan yang aman, damai, dan stabil 

melalui berbagai upaya diplomasi. 9 

Walaupun Indonesia menegaskan bahwa 

tidak ada overlapping jurisdiction dengan 

RRT karena Indonesia tidak mengakui 

nine-dash line, namun bukan berarti bahwa 

pelanggaran yang dilakukan oleh RRT 

dapat “dimaklumi”. 10   Sebab, walaupun 

Indonesia bukan negara penggugat 

(claimant) dalam sengketa Laut China 

Selatan, permasalahan terkait Natuna 

tergolong krusial sebab pelanggaran 

tersebut sudah melanggar kedaulatan 

Indonesia. Namun, walaupun hal tersebut 

krusial karena “mengancam” kedaulatan 

Indonesia, lantas muncul pertanyaan 

mengapa Indonesia belum bertindak lebih 

tegas terhadap pelanggaran yang telah 

dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok 

di Laut China Selatan? 

  

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 30 
Desember, 2019, diakses pada 2 Juni 2020, 
https://kemlu.go.id/portal/id/read/931/siaran_pers/indones
ia-protes-pelanggaran-rrt-di-zee-indonesia. 
8 BBC, “Natuna: China dan Indonesia sepakat tidak ada 
sengketa soal ZEE, ‘demi stabilitas kawasan’,” BBC News 
Indonesia, 17 Januari, 2020, diakses pada 2 Juni 2020, 
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51143850. 
9  Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Laut 
China Selatan,” Kementerian Luar Negeri Republik 
Indonesia,” 28 Februari, 2013, diakses pada 2 Juni 2020, 
https://kemlu.go.id/portal/id/read/101/halaman_list_lainn
ya/laut-china-selatan. 
10 Ibid. 



Kajian Literatur 

 Dalam melihat posisi Indonesia 

dalam sengketa Laut China Selatan,  para 

pakar memiliki pandangan yang berbeda-

beda. Aaron L. Connelly memandang 

bahwa di bawah kepemimpinan Presiden 

Joko Widodo, Indonesia telah beralih dari 

yang awalnya merupakan “pemain aktif” 

yang berupaya menemukan solusi secara 

damai untuk sengketa terkait, menjadi fokus 

pada “melindungi” kepentingan 

nasionalnya untuk tidak memusuhi RRT. 

Pergeseran posisi tersebut didorong oleh 

peningkatan serangan RRT di Natuna, 

kurangnya minat Presiden Joko Widodo 

dalam diplomasi regional, serta tujuannya 

untuk menarik investasi RRT untuk proyek-

proyek infrastruktur Indonesia.11   Hal ini 

menunjukkan bahwa Indonesia belum 

memainkan perannya di ASEAN secara 

efektif terkait sengketa Laut China 

Selatan.12 

 Ristian Atriandi Supriyanto 

memandang bahwa Indonesia ingin 

menjunjung tinggi status quo di mana 

Indonesia mampu memupuk kerja sama 

yang lebih erat dengan RRT namun di satu 

sisi juga menolak klaim nine-dash line RRT 

yang mendegradasi kedaulatan Indonesia di 

 
11 Aaron L. Connelly, Indonesia in the South China Sea: 
Going it alone (Sydney: Lowy Institute for International 
Policy, 2016), 1-14. 
12 Aaron L. Connelly, Indonesia in the South China Sea: 
Going it alone (Sydney: Lowy Institute for International 
Policy, 2016), 1-14. 

Natuna. 13   Beliau berpendapat bahwa 

Indonesia semakin yakin bahwa Laut China 

Selatan semakin tidak stabil akibat RRT 

yang kukuh terhadap klaim nine-dash line-

nya. Beliau menekankan bahwa semakin 

cepat Indonesia bertindak menanggapi 

“tindakan” RRT dalam sengketa Laut China 

Selatan, maka Indonesia akan semakin baik 

dalam menopang ketidakstabilan Laut 

China Selatan di masa mendatang.14 

 Namun, dengan RRT yang 

melanggar kedaulatan Indonesia karena 

telah masuk ke perairan zona ekonomi 

eksklusif Indonesia secara ilegal, peneliti 

ingin menelaah alasan Indonesia yang 

hingga saat ini belum mengambil tindakan 

secara tegas terhadap RRT, berbeda dengan 

Vietnam dan Filipina selaku negara-negara 

penggugat (claimants) yang secara tegas 

menindaklanjuti pelanggaran yang 

dilakukan RRT dalam sengketa Laut China 

Selatan. Kondisi ini akan dikaji dengan 

Game Theory Prisoner’s Dilemma 

neorealisme. Peneliti berpendapat bahwa 

alasan Indonesia belum menindaklanjuti 

sengketa Laut China Selatan secara tegas 

karena adanya kepentingan nasional 

Indonesia dengan RRT, khususnya dalam 

bidang perekonomian. 

 

13 Ristian Atriandi Supriyanto, “Out of Its Comfort Zone: 
Indonesia and the South China Sea,” Asia Policy, no. 21 
(2016): 21-28, doi: 10.1353/asp.2016.0008. 
14 Ibid. 



Teori 

Menurut Schelling, game theory 

adalah alat analisis pemikiran strategis 

untuk memahami interaksi antarmanusia, 

antarlembaga, atau antarnegara serta 

diplomasi dan kebijakan luar negeri. 15  

Game theory menganalisis bagaimana para 

pengambil keputusan berinteraksi dalam 

pengambilan keputusan untuk 

memperhitungkan reaksi dan pilihan para 

pengambil keputusan lainnya.16 

Prisoner’s Dilemma adalah 

permainan yang dimodelkan pada situasi di 

mana dua tahanan sedang diinterogasi. 17  

Dua tahanan ditangkap, namun penegak 

hukum tidak memiliki bukti kuat untuk 

memberikan hukuman kepada kedua 

tahanan. Masing-masing tahanan 

dihadapkan dengan pilihan untuk defect 

mengkhianati teman mereka, atau bekerja 

sama dan remain silent. 18   Dalam 

Prisoner’s Dilemma, terdapat beberapa 

istilah untuk menjelaskan hubungan A 

dengan B  yang menjadi tahanan. 

 

 
15  Thomas C. Schelling, The Strategy of Conflict 
(Cambridge: Harvard University Press, 1980), 83-85. 
16 Stephen L. Quackenbush, “Game Theory and Interstate 
Conflict” dalam Oxford Bibliographies in International 
Relations, ed. David Armstrong (New York: Oxford 
University Press, 2014). 

Gambar 1.  The Prisoner’s Dilemma 

Sumber: sites.google.com/site/gametheorybasics (edited) 
  

Melalui gambar di atas, dapat dilihat 

adanya peluang untuk cooperate (C) dan 

defect (D). Melihat situasi di atas, yang 

membuatnya lebih mungkin atau kurang 

mungkin bagi para tahanan untuk bekerja 

sama dan tiba pada hubungan CC adalah 

karena adanya berbagai kemungkinan, yaitu 

segala sesuatu yang meningkatkan insentif 

untuk bekerja sama dengan meningkatkan 

keuntungan kerja sama (CC) dan/atau 

mengurangi beban yang akan diterima aktor 

bila ia bekerja sama dan yang lain tidak 

bekerja sama atau berkhianat (CD). 19 

Kemungkinan lainnya adalah segala sesuatu 

yang mengurangi insentif untuk defect 

dengan mengurangi keuntungan dari 

mengambil keuntungan pihak lain (DC) 

dan/atau meningkatkan “biaya” untuk non-

cooperation yang mutual (DD), dan 

kemungkinan yang terakhir yaitu apa pun 

yang meningkatkan harapan masing-

https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/o
bo-9780199743292/obo-9780199743292-0071.xml. 
17  Robert Jervis, “Cooperation Under the Security 
Dilemma,” World Politics 30, no. 2 (1978): 167-214, doi: 
10.2307/2009958. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 



masing pihak bahwa pihak lain akan bekerja 

sama.20 

Gambar di atas menjelaskan bahwa 

ketika A dan B confess, maka keduanya 

akan dipenjara selama lima tahun. Situasi 

ini menggambarkan keduanya berada di 

posisi dilema antara yang satu dengan yang 

lain, dan cenderung mencari aman agar 

tidak mendapatkan hukuman yang jauh 

lebih berat, karena munculnya pemikiran-

pemikiran yang condong kepada 

pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga 

bila A confess dan B remain silent, maka A 

akan bebas dari hukuman penjara dan B 

mendapatkan hukuman penjara yang jauh 

lebih berat, yaitu 20 tahun. Sebaliknya, bila 

A remain silent dan B confess, maka B akan 

bebas dari hukuman dan A akan 

mendapatkan hukuman lebih berat, yaitu 20 

tahun. Hal ini yang ditakutkan oleh kedua 

belah pihak, yaitu ketakutan akan 

dieksploitasi atau dengan kata lain 

ketakutan untuk menanggung “biaya” 

ketika ia bekerja sama dan yang lainnya 

tidak.21 

Sehingga menurut neorealisme, 

kedua belah pihak akan mengaku (defect) 

demi mencapai kepentingannya masing-

masing, yaitu mendapatkan hukuman lebih 

 
20  Robert Jervis, “Cooperation Under the Security 
Dilemma,” World Politics 30, no. 2 (1978): 167-214, doi: 
10.2307/2009958. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23  Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 
“Peringati 70 Tahun Hubungan Diplomatik, Indonesia-

ringan atau nol tahun. Walaupun tidak 

mendapatkan hukuman nol tahun, 

setidaknya keduanya mendapatkan 

hukuman yang sama rata, yaitu lima tahun. 

Melihat gambar di mana kedua pihak saling 

remain silent memang lebih 

menguntungkan dibandingkan dengan 

kedua belah pihak saling defect. Namun, hal 

ini sangat sulit dijangkau, karena adanya 

dilema antara kedua belah pihak  yang tidak 

dapat memastikan apakah A atau B akan 

bekerja sama dan menepati perjanjian kerja 

samanya untuk remain silent atau tidak, 

serta adanya pemikiran bila A atau B tetap 

remain silent, maka salah satu pihak 

memiliki peluang untuk bebas dari 

hukuman penjara. Ketakutan dieksploitasi 

atau adanya free rider merupakan alasan 

yang paling kuat dalam mendorong 

terjadinya dilema karena menggambarkan 

bahwa aktor dikhianati terlebih dahulu 

(CD) akibat perjanjian kerja sama di awal.22 

 

Analisis 

Indonesia dengan Republik Rakyat 

Tiongkok (RRT) memiliki hubungan 

diplomatik yang baik selama 70 tahun 

lamanya sejak 13 April 1950. 23   Eratnya 

hubungan persahabatan dan kemitraan 

Tiongkok Luncurkan Sampul dan Perangko Peringatan,” 
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 13 April, 
2020, diakses pada 2 Juni 2020, 
https://kemlu.go.id/portal/id/read/1191/view/peringati-70-
tahun-hubungan-diplomatik-indonesia-tiongkok-
luncurkan-sampul-dan-perangko-peringatan. 



strategis komprehensif antara kedua negara 

yang saling menguntungkan merupakan 

landasan yang kuat bagi kedua negara untuk 

tetap saling menjaga hubungan baik. 24 

Hubungan persahabatan kedua negara 

tersebut juga tampak pada peningkatan 

kerja sama di bidang perdagangan, 

investasi, dan wisatawan. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai perdagangan Indonesia-RRT 

dua arah pada tahun 2018 mencapai 72,67 

miliar dolar AS, 25  ditambah dengan nilai 

investasi RRT ke Indonesia pada tahun 

2019 yang mencapai 4,7 miliar dolar AS 

(USD), 26  serta jumlah turis RRT ke 

Indonesia pada tahun 2018 yang mencapai 

2,14 juta orang.27 Ditandatanganinya MoU 

on Jointly Promoting Cooperation within 

the Framework of the Global Maritime 

Fulcrum Vision and the Belt and Road 

Initiative pada Oktober 2018 juga 

merupakan bukti penguatan hubungan 

persahabatan dan kemitraan Indonesia-

RRT.28 

 
24  Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, 
Republik Rakyat Tiongkok, “Eratnya Kemitraan Strategis 
RI-RRT dalam Pesona Wonderful Indonesia,” 
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 21 
September, 2019, diakses pada 2 Juni 2020, 
https://kemlu.go.id/beijing/id/news/2128/eratnya-
kemitraan-strategis-ri-rrt-dalam-pesona-wonderful-
indonesia. 
25 Ibid. 
26  Vina Fadhrotul Mukaromah, “Makin Ekspansif, 
Investasi China di Indonesia Melonjak Dua Kali Lipat 
pada 2019,” Kompas, 29 Januari, 2020, diakses pada 2 Juni 
2020, https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/29/183 
500065/makin-ekspansif-investasi-china-di-indonesia-
melonjak-dua-kali-lipat-pada. 
27  Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, 
Republik Rakyat Tiongkok, “Eratnya Kemitraan Strategis 

Berdasarkan pemaparan tersebut, 

terbukti bahwa hubungan baik antara 

Indonesia dan RRT dilandaskan pada 

pemenuhan kepentingan nasional Indonesia 

terhadap RRT. Dalam hal ini, Indonesia 

memiliki kepentingan nasional dalam 

bidang perekonomian. Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan pers tahunan Menteri 

Luar Negeri Indonesia tahun 2020 di mana 

Indonesia konsisten menjalin kerja sama 

ekonomi seluas mungkin berdasarkan asas 

saling menguntungkan, khususnya kerja 

sama perdagangan dan investasi sehingga 

Indonesia tengah menggiatkan diplomasi 

ekonomi. 29  Sehubungan dengan hal 

tersebut, diplomasi Indonesia pun berdiri 

secara tegak, bermartabat, 

memperjuangkan kepentingan nasional 

dengan politik luar negeri bebas aktif. 30  

Terlihat jelas bahwa Indonesia 

mengutamakan pemenuhan kepentingan 

nasionalnya, dan kepentingan nasional 

Indonesia di tahun 2020 pun berorientasi 

pada ekonomi. 31 Dengan begitu, dapat 

RI-RRT dalam Pesona Wonderful Indonesia,” 
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 21 
September, 2019, diakses pada 2 Juni 2020, 
https://kemlu.go.id/beijing/id/news/2128/eratnya-
kemitraan-strategis-ri-rrt-dalam-pesona-wonderful-
indonesia. 
28 Ibid. 
29  Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 
“Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 
2020,” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 8 
Januari, 2020, diakses pada 2 Juni 2020, 
https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0R
vY3VtZW50cy9QaWRhdG8vTWVubHUvUGVybnlhdG
FhbiUyMFBlcnMlMjBUYWh1bmFuJTIwTWVubHUvU
FBUTSUyMDIwMjAlMjAtJTIwSU5ELnBkZg==. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 



dilihat bahwa hal tersebut merupakan 

alasan utama Indonesia belum bertindak 

lebih tegas terhadap pelanggaran yang telah 

dilakukan oleh RRT di Laut China Selatan 

sehingga Indonesia cenderung  berada di 

posisi DC, di mana Indonesia akan 

cenderung defect bilamana terdapat kerja 

sama terkait sengketa Laut China Selatan 

yang sifatnya cenderung berpotensi 

mengancam kepentingan nasionalnya. 

Walaupun dalam sengketa Laut 

China Selatan Indonesia telah berkontribusi 

dalam melakukan pendekatan dan 

konsultasi intensif dengan para Menteri 

Luar Negeri ASEAN terkait posisi bersama, 

kemudian berupaya melalui 

penyelenggaraan Workshop on Managing 

Potential Conflicts in the South China Sea 

setiap tahun sejak 1990,32 namun kontribusi 

tersebut tidaklah signifikan sebab bukan 

diarahkan pada penuntasan sengketa Laut 

China Selatan. Hal ini juga dibuktikan dari 

Code of Conduct yang penyusunannya 

dilakukan oleh ASEAN, termasuk 

Indonesia, dimaksudkan untuk menangani 

ketegangan di Laut China Selatan, bukan 

diarahkan kepada penyelesaian sengketa, 

batas laut, atau hak maritim di bawah 

UNCLOS 1982. 33  Bukti tersebut telah 

membuktikan bahwa tak hanya Indonesia 

 
32  Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Laut 
China Selatan,” Kementerian Luar Negeri Republik 
Indonesia,” 28 Februari, 2013, diakses pada 2 Juni 2020, 
https://kemlu.go.id/portal/id/read/101/halaman_list_lainn
ya/laut-china-selatan. 

yang defect, melainkan beberapa negara 

ASEAN lainnya pun juga cenderung defect, 

terkecuali Vietnam dan Filipina yang 

cenderung tegas terhadap posisinya di Laut 

China Selatan. 

Dengan hubungan erat Indonesia-

RRT yang saling menguntungkan dan 

sejalan dengan kepentingan nasional utama 

Indonesia, maka akan menjadi sangat sulit 

bagi Indonesia untuk mengambil tindakan 

yang lebih tegas terhadap RRT sebab hal 

tersebut terlalu riskan dan cenderung 

menimbulkan ketegangan sehingga 

Indonesia akan cenderung defect dalam 

hubungan kerja sama terkait penuntasan 

sengketa Laut China Selatan. Selain itu, 

Indonesia juga akan cenderung defect  

melihat belum adanya insentif kerja sama di 

antara anggota ASEAN terkait penuntasan 

sengketa tersebut, sehingga untuk 

menghindari “biaya” yang harus 

ditanggung ketika yang lain tidak 

kooperatif dan defect, maka berdasarkan 

perspektif neorealisme Indonesia 

cenderung memilih untuk defect terlebih 

dahulu demi melindungi kepentingan 

nasionalnya. Sebab, dalam hubungan kerja 

sama yang di dalamnya tidak memiliki 

insentif besar akan menjadi sangat riskan 

karena kerja sama tersebut akan cenderung 

33  Carl Thayer, “A Closer Look at the ASEAN-China 
Single Draft South China Sea Code of Conduct,” The 
Diplomat, 3 Agustus, 2018, diakses pada 2 Juni 2020, 
https://thediplomat.com/2018/08/a-closer-look-at-the-
asean-china-single-draft-south-china-sea-code-of- 
conduct/. 



tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan 

mengakibatkan adanya upaya “eksploitasi” 

atau free rider yang menjadi ketakutan bagi 

Indonesia ketika ia mau bekerja sama 

namun negara anggota ASEAN lainnya 

tidak memiliki insentif terkait penuntasan 

sengketa Laut China Selatan. 

Dengan posisi dan komitmen 

Indonesia yang cenderung mengarah pada 

upaya diplomasi secara “damai” demi 

terciptanya kawasan Laut China Selatan 

yang aman, damai, dan stabil, hal tersebut 

menguatkan alasan Indonesia belum 

bertindak lebih tegas terhadap pelanggaran 

RRT sebab keinginan Indonesia untuk 

menanganinya dengan upaya diplomasi 

secara “damai”. Alasan tersebut juga 

menunjukkan bahwa Indonesia akan 

cenderung defect dalam hubungan kerja 

sama terkait penuntasan sengketa Laut 

China Selatan yang tidak sejalan dengan 

posisi, komitmen, dan kepentingan 

nasionalnya.34  Hal ini jelas berbeda dengan 

Vietnam dan Filipina yang cenderung lebih 

tegas terhadap posisinya dalam sengketa 

Laut China Selatan yang dibuktikan dengan 

Filipina yang melembagakan proses 

 
34  Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Laut 
China Selatan,” Kementerian Luar Negeri Republik 
Indonesia,” 28 Februari, 2013, diakses pada 2 Juni 2020, 
https://kemlu.go.id/portal/id/read/101/halaman_list_lainn
ya/laut-china-selatan. 
35 Cour Permanente D’Arbitrage, “The South China Sea 
Arbitration (The Republic of Philippines v. The People’s 
Republic of China),” Cour Permanente D’Arbitrage, 
diakses pada 3 Juni 2020, https://pca-cpa.org/en/cases/7/. 
36 Vo Ngoc Diep, “Vietnam’s Note Verbale on the South 
China Sea,” Asia Maritime Transparency Initiative, 5 Mei, 

arbitrase terhadap RRT pada Januari 

2013, 35  dan Vietnam yang telah 

mengeluarkan note verbale pada Maret 

2020 dan melakukan beberapa pengecaman 

terhadap RRT.36 

 Walaupun pada 26 Mei 2020 

Indonesia mengajukan note verbale secara 

“low-key” yang ditujukan kepada Sekretaris 

Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, 

namun note verbale tersebut cenderung 

“mengulang” pernyataan Indonesia dalam 

note verbale di tahun 2010 yang menolak 

klaim RRT, namun belum disertai tindakan 

tegas.37 Melalui note verbale tersebut dapat 

dikatakan bahwa posisi Indonesia 

cenderung konsisten seperti sebelumnya, 

yakni mengupayakan diplomasi secara 

“damai”. 38  Hal ini menunjukkan bahwa 

Indonesia tetap konsisten dalam melindungi 

kepentingan nasionalnya terhadap RRT dan 

berada di posisi DC di mana Indonesia akan 

cenderung defect bilamana terdapat kerja 

sama yang ditujukan untuk penuntasan 

sengketa Laut China Selatan tidak sejalan 

dengan posisi, komitmen, dan kepentingan 

nasional Indonesia. 

 

2020, diakses pada 3 Juni 2020, 
https://amti.csis.org/vietnams-note-verbale-on-the-south-
china-sea/. 
37 Evan A. Laksmana, “Why Indonesia won’t let Beijing 
forget the Philippines’ South China Sea arbitration win,” 
South China Morning Post, 2 Juni, 2020, diakses pada 3 
Juni 2020, https://www.scmp.com/week-
asia/opinion/article/3087017/why-indonesia-wont-let-
beijing-forget-philippines-south-china-sea. 
38 Ibid.  



Kesimpulan 

 Kepentingan nasional Indonesia 

terhadap Republik Rakyat Tiongkok (RRT) 

merupakan alasan utama Indonesia defect 

dan belum bertindak lebih tegas terhadap 

pelanggaran yang telah dilakukan oleh RRT 

di Laut China Selatan. Hal ini dikarenakan 

posisi dan komitmen Indonesia untuk 

menciptakan kawasan Laut China Selatan 

yang aman, damai, dan stabil melalui upaya 

diplomasi, di mana upaya tersebut 

dilakukan demi menjaga stabilitas kawasan 

dan menjaga hubungan erat dengan RRT 

sebab Indonesia memiliki kepentingan 

nasional yang berorientasi pada ekonomi.  

Belum adanya insentif Indonesia untuk 

menginisiasi kerja sama dalam penuntasan 

sengketa Laut China Selatan juga menjadi 

salah satu alasan Indonesia yang cenderung 

defect dalam hubungan kerja sama terkait 

penuntasan sengketa Laut China Selatan 

bila tidak sejalan dengan posisi, komitmen, 

dan kepentingan nasionalnya. Maka, dapat 

dikatakan bahwa Indonesia akan bertindak 

lebih tegas serta melakukan kerja sama 

dalam penuntasan sengketa Laut China 

Selatan bila memang menguntungkan 

dirinya. Namun, bila tindakan tegas tersebut 

justru mengancam kepentingan 

nasionalnya, dan selama kerja sama yang 

ada tidak sesuai dengan posisi, komitmen, 

dan kepentingan nasionalnya maka 

Indonesia akan cenderung defect.  

Oleh karena itu, menjadi sangat 

penting bagi Indonesia untuk mencari solusi 

agar Indonesia mampu mengambil tindakan 

tegas terhadap RRT, namun di sisi lain tidak 

“mengancam” kepentingan nasionalnya 

terhadap RRT. Sebab, upaya untuk 

menuntaskan sengketa Laut China Selatan 

hanya dapat dilakukan bila Indonesia 

bersama dengan negara-negara anggota 

ASEAN lainnya memiliki kesatuan 

pandangan terhadap sengketa tersebut dan 

memiliki insentif untuk bekerja sama dalam 

menentukan posisi bersama serta dalam 

mengupayakan penuntasan sengketa di Laut 

China Selatan. 
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