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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia semakin sulit diprediksi, sejumlah negara kini saling 

berlomba untuk memperoleh status kekuatan besar di tatanan global baru. Salah 

satunya ialah kebangkitan negeri Tiongkok atau “The Rise of China” yang sedang 

menjadi topik hangat diperdebatkan saat ini. Kepentingan negara Tiongkok untuk 

semakin mendominasi kekuatan global, tidak diragukan lagi beberapa tahun 

kedepan Tiongkok akan hadir menjadi negara hegemon yang mampu menyaingi 

atau bahkan berpotensi menggantikan negara Superpower (adidaya) Amerika 

Serikat dalam sistem internasional.  

Fenomena kebangkitan negeri Tiongkok secara pesat dimulai ketika 

munculnya gagasan Belt and Road Initiative (BRI) atau dahulu dikenal dengan One 

Belt, One Road (OBOR). Belt and Road Initiative merupakan serangkaian proyek 

ambisius kebijakan luar negeri Tiongkok oleh Presiden Xi Jin Ping yang 

diperkenalkan sejak tahun 2013, proyek raksasa BRI ini melintasi 3 benua yaitu 

Asia, Eropa dan Afrika.1 Inisiatif negeri tirai bambu ini menarik perhatian dunia 

karena bertujuan menghubungkan ekonomi Eurasia melalui pembangunan 

infrastruktur, perdagangan dan investasi di negara – negara sepanjang jalur Belt and 

Road Initiative tersebut.2 Menurut data Belt and Road Portal pada akhir Maret 

 
 1 Jagannath P Panda, China's Transition Under Xi Jin Ping. (New Delhi: Institute for 

Defence Studies and Analyses, 2016) hal. 170 

 2 Yakov Silin, Larisa Kapustina, Italo Trevisan and Andrei Drevalev, China's economic 

interests in the “One Belt, One Road” initiative, (SHS Web of Conferences 39) hal. 2. Diakses 
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2019, tercatat bahwa pemerintah Tiongkok telah menandatangani 173 perjanjian 

kerja sama dengan 125 negara dan 29 organisasi internasional. Beberapa negara 

penandatangan tersebut di antaranya adalah Rusia, Filipina, Kazakhstan, Belarus, 

Arab Saudi, Indonesia, dan negara lainnya.3 

Belt and Road Initiative Tiongkok mencakup dua komponen utama yaitu 

Sabuk Ekonomi Jalur Sutra atau Silk Road Economic Belt (SREB) dan Jalur Sutra 

Maritim atau Maritime Silk Road (MSR).4 Silk Road Economic Belt (SREB) 

berbasis di darat dan diharapkan menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah, 

Eropa Timur dan Eropa Barat, sedangkan Maritime Silk Road (MSR) berbasis di 

laut dan diperkirakan akan menuju pantai selatan Tiongkok ke Mediterania, Afrika, 

Asia Tenggara dan Asia Tengah melalui pelabuhan dan jalur kereta api.5 Demi 

menunjang kelancaran proyek Belt and Road Initiative, Tiongkok melakukan 

pembangunan infratruktur secara pesat untuk meningkatkan dan memperbaiki jalur 

perdagangan dan ekonomi antar negara Asia dan sekitarnya. Pada Belt and Road 

Forum pertama di Beijing pada Mei 2017, Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa, 

“Dalam mengejar Belt and Road Initiative, kita harus fokus pada masalah mendasar 

pembangunan, melepaskan potensi pertumbuhan berbagai negara dan mencapai 

 
pada 14 Agustus 2018 

https://pdfs.semanticscholar.org/1918/bec7d1486c2c40f7d85ea7456301425dc239.pdf 

 3 Ibid. 

 4 Peter Cai. (2017, Maret). Understanding China’s Belt and Road Initiative, Lowy 

Institute for International Policy, hal. 2.  Diakses pada 14 Agustus 2018. 

https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Understanding%20China%E2%80%9

9s%20Belt%20and%20Road%20Initiative_WEB_1.pdf 

 5 Shobhit Seth. “One Belt One Road (OBOR).” Investopedia. 14 Agustus 2018. Diakses 

pada 23 Februari 2019. https://www.investopedia.com/terms/o/one-belt-one-road-obor.asp. 
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integrasi ekonomi dan pengembangan yang saling berhubungan dan memberikan 

manfaat bagi semua."6  

Mengutip pernyataan dari Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian 

Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok, tujuan Belt and Road Initiative 

dikemukakan sebagai berikut: 

Belt and Road Initiative bertujuan untuk mempromosikan 

konektivitas benua Asia, Eropa, dan Afrika serta lautnya yang 

berdekatan, membangun dan memperkuat kemitraan di antara 

negara-negara di sepanjang Belt and Road, membangun jaringan 

konektivitas all-dimentional, multitiered dan komposit, dan 

mewujudkan diversifikasi, pembangunan mandiri, seimbang dan 

berkelanjutan di negara-negara ini. Proyek konektivitas dari Inisiatif 

ini akan membantu menyelaraskan dan mengoordinasikan strategi 

pembangunan negara-negara di sepanjang Belt and Road, 

memanfaatkan potensi pasar di wilayah ini, mempromosikan 

investasi dan konsumsi, menciptakan tuntutan dan peluang kerja, 

meningkatkan pertukaran masyarakat dan pertukaran budaya, serta 

saling belajar dengan masyarakat di negara-negara terkait, dan 

memungkinkan mereka untuk memahami, mempercayai dan 

menghormati satu sama lain dan hidup berdampingan dalam 

harmoni, kedamaian, dan kesejahteraan.7 

 

Selain pendanaan investasi infrastruktur, kehadiran Belt and Road Initiative 

Tiongkok cukup meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dilansir dari data 

ekonomi laman resmi Pemerintah Tiongkok tercatat bahwa dari tahun 2013 hingga 

2018 nilai perdagangan antara Tiongkok dan negara-negara BRI lainnya melampaui 

US $ 6 triliun, menyumbang 27,4 persen dari total perdagangan barang dan tumbuh 

lebih cepat dari keseluruhan perdagangan luar negeri negara tersebut. Pada 2018 

 
 6 China Power Team, "How will the Belt and Road Initiative advance China’s interests?", 

8 Mei 2017. Updated October 18, 2019. Diakses pada 23 Februari 2019. 

 https://chinapower.csis.org/china-belt-and-road-initiative/ 

 7 “Action Plan on the Belt and Road Initiative.” The State Council the People's Republic 

of China, 30 Maret 2015. Diakses pada 23 Februari 2019. 

http://english.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content_281475080249035.htm. 



 

4 

nilai perdagangan barang antara Tiongkok dan negara-negara BRI lainnya 

mencapai US $ 1,3 triliun, tumbuh 16,4 persen setiap tahun. Perdagangan jasa 

antara Tiongkok dan negara-negara BRI lainnya telah mengalami kemajuan yang 

meningkat, tumbuh sebesar 18,4 persen dari 2016 hingga mencapai US $ 97,76 

miliar pada 2017.8 Data tersebut diperkuat dengan hasil data studi World Bank yang 

menyatakan bahwa inisiatif ini meningkatkan aliran perdagangan di antara negara-

negara yang berpartisipasi dalam BRI hingga 4,1 persen.9  

 

Gambar 1.1: Peta Jalur Sutra Tiongkok.10 

 

Pada Peta Jalur China’s Silk Road di atas, terlihat kawasan ASEAN 

termasuk dalam lintasan jalur Belt and Road Initiative Tiongkok, khususnya di 

wilayah perairan. Melalui Belt and Road Initiative, Tiongkok memandang ASEAN 

 
 8 Belt and Road Portal, Office of the Leading Group for Promoting the Belt and Road 

Initiative, “The Belt and Road Initiative: Progress, Contributions and Prospects,” 22 April 2019, 

Diakses pada 21 Agustus 2019. https://eng.yidaiyilu.gov.cn/zchj/qwfb/86739.htm 

 9 The World Bank, “Belt and Road Initiative” 29 Maret 2019, Diakses pada 21 Agustus 

2019. https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/brief/belt-and-road-initiative 

 10 “First TIR Transports in China Advance Belt and Road Prospects.” IRU. 18 Mei 2018. 

Diakses pada 24 Februari 2019. https://www.iru.org/resources/newsroom/first-tir-transports-china-

advance-belt-and-road-prospects. 
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sebagai bagian dari jembatan yang menghubungkannya dengan Asia Tenggara, 

Asia Selatan, Samudera Hindia, dan rute laut Koridor Semenanjung Tiongkok-

Indochina (Tiongkok-Laut Tiongkok Selatan – Samudera Hindia – Eropa).11 

Negara anggota ASEAN menganggap Tiongkok sebagai jalan untuk meningkatkan 

konektivitas dengan pembangunan infrastruktur yang akan meningkatkan 

perdagangan dan investasi di kawasan.12 Oleh karena itu, negara – negara anggota 

ASEAN bekerja sama dengan entitas Tiongkok (melalui perusahaan konstruksi dan 

lembaga pendanaan) untuk mengembangkan proyek infrastruktur di negaranya. 

Dengan garis pantai sepanjang 173.000 km dan sebagian besar wilayahnya 

adalah laut, ASEAN harus tetap menekankan pentingnya isu maritim terutama dari 

perspektif keamanan. Dalam implementasinya, kerja sama maritim di ASEAN 

berfokus pada kerja sama pengelolaan sumber daya laut yang menghormati 

kedaulatan dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) masing-masing. Kerja sama maritim 

regional Belt and Road Initiative menjadi salah satu isu belakangan ini yang penting 

bagi ASEAN, karena pengembangan sumber daya kelautan di ASEAN tidak 

terlepas dari perkembangan konektivitas maritim. Konektivitas sendiri merupakan 

salah satu dari visi ASEAN yang tertampung dalam Masterplan ASEAN 

Connectivity 2025.13 Konektivitas merupakan titik penting dalam upaya 

menyeimbangkan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. 

 
 11 LSE Ideas, China’s Belt and Road Initiative (BRI) and Southeast Asia, (Kuala Lumpur: 

CIMB Southeast Asia Research Insititute, Oktober 2018) Diakses pada 24 Februari 2019 

http://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/reports/LSE-IDEAS-China-SEA-BRI.pdf 

 12 Ibid. 

 13 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, ASEAN 2025: Melangkah Maju 

Bersama. Diakses pada 24 Februari 2019 http://setnas-

asean.id/site/uploads/document/book/599e3d513d507-asean-2025-melangkah-maju-bersama.pdf 
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Meskipun Belt and Road Initiative dipromosikan sebagai kebijakan 

ekonomi, Belt and Road Initiative memiliki implikasi yang lebih dalam khususnya 

dalam dimensi keamanan. Sejauh mana aktivitas ekonomi Tiongkok yang 

meningkat di sepanjang jalur laut ini akan diterjemahkan ke dalam aktivitas militer 

dalam bentuk peningkatan kekuatan militer, terutama pembangunan pangkalan 

militer sebagai pertahanan Tiongkok.14 Lalu, mengacu pada konflik yang pernah 

terjadi antara negara – negara ASEAN (claimant state) dengan Tiongkok dalam 

sengketa wilayah Laut Tiongkok Selatan, klaim Nine-Dash-Line telah menjadi 

arena pertarungan kepentingan nasional di kawasan tersebut. Klaim nine-dash-line 

yang dipelopori oleh Tiongkok meliputi 90 persen wilayah Laut Tiongkok Selatan 

yang banyak bertumpang tindih dengan wilayah yang masih merupakan kedaulatan 

negara – negara lain. Dengan kata lain, klaim nine-dashed line Tiongkok melanggar 

ZEE wilayah negara-negara ASEAN. 

Pasang-surut sengketa wilayah Laut Tiongkok Selatan belum menemukan 

titik terang hingga saat ini, Indonesia sebagai negara terbesar dan pemimpin 

alamiah di Asia Tenggara akan memainkan peran yang sangat penting dalam 

keberhasilan pelaksanaan Belt and Road Initiative. Sebagai negara maritim 

sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mendeklarasikan diri 

sebagai Poros Maritim Dunia sejak tahun 2014. Kegiatan maritim yang tidak hanya 

sebagai sumber-sumber ekonomi, namun juga sebagai alat untuk menghubungkan 

berbagai belahan wilayah yang terpisah oleh laut. Presiden Joko Widodo 

 
 14 Hannah Beech, Just Where Exactly Did China Get the South China Sea Nine-Dash 

Line From?, 19 Juli 2016. Diakses pada 24 Februari 2019. https://time.com/4412191/nine-dash-

line-9-south-china-sea/ 
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mengusung kebijakan luar negeri Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dalam 

pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia ketujuh di sidang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. Beliau mengatakan “Kita telah lama memunggungi 

samudra, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan 

nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas 

kapal bernama Republik Indonesia”.15  

 Tanpa menyampingkan kebijakan luar negeri barunya Poros Maritim Dunia, 

Indonesia turut andil pada Belt and Road Initiative Tiongkok pada bulan Mei 2017. 

Di mana sebuah konsorsium perusahaan Indonesia dan Tiongkok yang membangun 

kereta api kecepatan tinggi pertama di Indonesia menandatangani pinjaman $ 4,5 

miliar dengan China Development Bank.16 Namun demikian, eksistensi Belt and 

Road Initiative Tiongkok dalam hal isu keamanan akan memiliki dampak secara 

langsung yang kerap menempatkan tantangan keamanan nasional Indonesia dalam 

posisi terancam khususnya pada wilayah perairan dan kedaulatan teritorial negara 

Indonesia.17 

 Dalam segi keamanan, The Rise of China memiliki kepentingan dengan 

melakukan ekspansi rute-rute perdagangan melalui Belt of Road Initiative yang 

melanda dunia dapat mempengaruhi dan mewarnai peta kebijakan keamanan 

masing-masing negara. Pada akhirnya setiap negara akan memiliki interdependensi 

 
 15 “Pidato Jokowi: Sudah Lama Kita Memunggungi Laut.” Tempo. 20 Oktober 2014. 

Diakses pada 24 Februari 2019. https://nasional.tempo.co/read/615707/pidato-jokowi-sudah-lama-

kita-memunggungi-laut. 

 16 David Li and Ibnu Ramadhan. “Indonesia Poised to Benefit as China's Belt and Road 

Turns Green.” The Jakarta Post. 22 Juni 2018. Diakses pada 24 Februari 2019. 

https://www.thejakartapost.com/academia/2018/06/22/indonesia-poised-to-benefit-as-chinas-belt-

and-road-turns-green.html. 

 17 Wang, Linggui, dan Jianglin Zhao. The Belt and Road Initiative in the Global Context. 

New Jersey: World Scientific, 2019. 
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satu sama lainnya. Barry Buzan membagi sektor keamanan ke dalam lima bidang; 

militer, politik, lingkungan, ekonomi dan sosial.18 Sehingga, pendekatan militer 

hanya salah satunya dalam sistem keamanan nasional. Berdasarkan rute Jalur Sutra 

Maritim yang berkesinambungan dengan wilayah perairan Indonesia, keamanan 

nasional yang perlu dicermati dan menjadi fokus utama ialah keamanan maritim. 

Hal ini disebabkan karena keamanan maritimlah yang kerap kali mudah 

menciptakan konflik antar negara karena mengancam wilayah teritori kedaulatan 

negara.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka dapat dikemukakan 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Ancaman keamanan maritim apa sajakah yang dipersepsikan 

 Indonesia sehubungan dengan Jalur Sutra Maritim yang 

 diimplementasikan Belt and Road Initiative Tiongkok? 

2. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan 

 Presiden Joko Widodo dalam menyusun dan melaksanakan strategi 

 keamanan maritim untuk melindungi kedaulatan negara di tengah 

 pelaksanaan Belt and Road Initiative Tiongkok? 

 

  

 
 18 Sidratahta Mukhtar. “Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia” 

Sociae Polites. November 2011. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis persepsi ancaman keamanan maritim Indonesia di 

tengah  implikasi kerja sama dengan Tiongkok dalam Belt and Road 

Initiative.  

2. Menganalisis pelaksanaan strategi keamanan maritim Republik 

 Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam 

 menyikapi kehadiran Belt and Road Initiative. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan oleh penulis melalui penelitian ini adalah agar 

Penulis mendapatkan wawasan dan pengetahuan secara konkret mengenai 

tantangan keamanan maritim dari kebijakan Belt and Road Initiative Tiongkok 

terhadap negara Republik Indonesia serta mengetahui bagaimana pemerintahan di 

era Presiden Joko Widodo dalam menanggapi isu tersebut. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Pada bab pertama yaitu pendahuluan, akan memberikan gambaran umum 

mengenai isi pokok utama penelitian, yang akan mencakup latar belakang topik 

penelitian, rumusan masalah, yang dibahas menggunakan tujuan penelitian, dan 

juga manfaat penelitian. 

 Pada bab kedua ialah kerangka berpikir, bagian ini terdiri dari uraian teori 

dan konsep hubungan internasional yang digunakan sebagai kerangka pemikiran 




