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Internasional mengingat sebagai kumpulan pemikiran para akademisi Hubungan 
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kepada pembangunan wilayah perbatasan merupakan tema yang penting dan 

relevan dengan perhatian pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla yang 
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melahirkan prosiding ini adalah sesi akademik dalam Vennas ini dilakukan oleh 

komunitas epistemik yang berkembang dalam AIHII. Dengan demikian, komunitas 

epistemik yang memiliki fokus tersendiri ini menambah kualitas diskusi dan 

perdebatan di dalam pertemuan ilmiah selama Vennas ke-8 berlangsung. Inisiatif 

yang sangat baik ini telah meletakkan dasar bagi perkembangan Hubungan 

Internasional Indonesia yang lebih fokus, spesifik, mendalam dan komprehensif. 

Dengan penuh harapan, tradisi ini dapat terus ditingkatkan pada Vennas 

selanjutnya. 

Semoga prosiding ini dapat menjadi alternatif pemikiran tentang 

pembangunan wilayah perbatasan yang bermanfaat tidak hanya bagi kalangan 

akademik tetapi juga bagi para pengambil keputusan. Semoga bermanfaat dan 

selamat membaca! 
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Tantangan ASEAN dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Asia Tenggara 

 

Ignatius Ismanto 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Pelita Harapan, Karawaci-Tangerang 

ignatius.ismanto@uph.edu 

 

Abstrak 

 

Praktek-praktek perdagangan manusia (human trafficking) merupakan isu yang telah lama 

dikenal di kawasan Asia Tenggara. Perdagangan manusia merupakan ancaman serius yang 

menghancurkan martabat kemanusiaan. Perdagangan manusia tidak hanya menjadi isu 

nasional yang serius bagi sejumlah negara ASEAN, seperti: Indonesia, Vietnam dan 

Kamboja. Perdagangan manusia  juga telah menjadi isu regional di kawasan Asia Tenggara. 

Kalangan pemimpin ASEAN telah memberikan perhatian yang besar terhadap isu 

perdagangan manusia itu. Perdagangan manusia menjadi isu regional, terlebih di tengah 

tantangan perubahan ekonomi kawasan Asia Tenggara, seiring dengan komitmen pemimpin 

negara-negara ASEAN dalam mendorong integrasi ekonomi mereka. Apa artinya 

perdagangan manusia telah menjadi isu regional di kawasan Asia Tenggara, dan bahkan 

menjadi isu global? Perdagangan manusia juga dipandang sebagai isu keamanan non-

tradisional yang menuntut kerjasama atau keterlibatan antar berbagai aktor yang terkait. 

Aktor-aktor itu bisa negara maupun aktor-aktor di luar negara (non-state actors). Sejumlah 

negara ASEAN telah menempuh kerjasama bilateral, yaitu melalui MOU (Memorandum of 

Understanding) dalam mengatasi tantangan perdagangan manusia selama ini. Namun, apakah 

kerjasama bilateral itu berarti melemahkan atau menguatkan kerjasama regional? Sejumlah 

pertanyaan: bagaimana peran dan tantangan ASEAN sebagai forum kerjasama regional di 

kawasan Asia Tenggara dalam mengatasi isu regional itu, dan bagaimana ASEAN 

menterjemahkan prinsip-prinsip non intervensi dalam kerjasama regional dalam mengatasi 

perdagangan manusia menjadi fokus kajian tulisan ini. 

 

Kata Kunci: Perdagangan manusia, keamanan non-tradisional, non-intervensi 

 

Pengantar 

 

ASEAN merupakan salah satu bentuk regionalisme bagi negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara yang dibentuk pada 1967. Regionalisme secara umum dapat diartikan sebagai 

pengelompokan negara yang secara geografis berdekatan, memiliki kesamaan latar belakang 

budaya serta kepentingan yang sama. Regionalisme dalam sistem global yang anarkhi, 

menurut Alagappa (dalam Mack dan Ravenhill, hal. 7) berperan sebagai sarana untuk 
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meningkatkan keamanan bersama, yaitu dengan cara mengurangi ketidak-pastian yang 

menjadi  ciri utama yang melekat dalam sistem global yang anarkhis itu sendiri. 

Pembentukan regionalisme ASEAN itu sesungguhnya merupakan respon bagi negara-negara 

di kawasan Asia Tenggara dalam menyikapi sifat dan tantangan perkembangan ekonomi-

politik global pada jamannya. 

Perkembangan ekonomi-politik global pada saat itu dicirikan oleh meningkatnya 

persaingan pengaruh dan kepentingan antara 2 (dua) kekuatan besar, yaitu AS dan USSR. 

ASEAN yang didirikan pada masa yang disebut sebagai Perang Dingin itu dimaksudkan 

untuk mencegah dominasi pengaruh kekuatan-kekuatan besar yang bersaing itu. 

Regionalisme ASEAN telah menfasilitasi kerjasama pada berbagai bidang (ekonomi, budaya 

dan politik keamanan) di antara anggotanya. Kerjasama berbagai bidang itu diharapkan 

untuk meningkatkan kohesi dan solidaritas di antara anggota. Namun, kohesi dan solidaritas 

antar anggota ASEAN itu bukanlah sasaran utama. Kohesi dan solidaritas   antar anggota 

ASEAN hanyalah sarana dalam mewujudkan sasaran utamanya, yaitu mencegah dominasi 

negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara. Tampaknya, kalangan pemimpin ASEAN 

sangat percaya bahwa mencegah dominasi negara-negara besar menjadi strategi penting bagi 

ASEAN dalam mewujudkan stabilitas kawasan di Asia Tenggara. 

Perubahan ekonomi-politik global sejak 1990-an telah membawa implikasi yang luas 

bagi  perkembangan  regionalisme  di  kawasan Asia Tenggara. Isu  keamanan  regional  

merupakan implikasi yang menarik dari perubahan ekonomi-politik global itu. Isu ancaman 

keamanan regional yang dihadapi oleh ASEAN semakin kompleks. Ancaman keamanan 

regional di kawasan Asia Tenggara tidak-lah melenyapkan isu ancamanan keamanan 

tradisional. Di samping itu, ASEAN juga dicirikan oleh meningkatnya ancaman keamanan 

non-tradisional, seiring dengan perubahan ekonomi kawasan Asia Tenggara. 

Salah satu isu keamanan non-tradisional yang dibahas dalam kajian ini adalah 

perdagangan manusia (human  trafficking). Perdagangan manusia menjadi isu keamanan 

non tradisional  yang menarik, terlebih dengan semakin dalamnya integrasi ekonomi di 

kalangan negara-negara ASEAN. Komitmen  kalangan  ASEAN  dalam pembentukan 

Masyarakat  Ekonomi  ASEAN (MEA)  yang telah dimulai 2016 tidak saja meningkatkan 

arus barang dan jasa, serta investasi, tetapi juga membuka arus migrasi tenaga kerja antara 

negara-negara ASEAN. Migrasi tenaga kerja dan perdagangan manusia merupakan isu yang 

saling berkaitan di kawasan Asia Tenggara.  Bahkan, perdagangan manusia telah 



 

 
 

berkembang menjadi   kejahatan lintas negara (trans-national crime) yang dipandang dapat 

menggerogoti atau melemahkan kedaulatan negara. Bagaimana ASEAN menyikapi isu 

perdagangan manusia seiring dengan  perubahan ekonomi kawasan? Mengapa negara-

negara ASEAN cenderung lebih mengembangkan  kerjasama bilateral yaitu melalui MOU 

(Memorandum of Understanding) dalam menyelesaikan persoalan yang dipandang sebagai 

ancaman serius bagi kemanusiaan.  

Regionalisme ASEAN dan Perspesi Ancaman 

Ravenhill (dalam Avila, 2001, hal. 20) menggunakan sebutan defisit institutionalism 

untuk menggambarkan kawasan yang minim terhadap institusi regional yang menfasilitasi 

kerjasama, baik pemerintah maupun masyarakat. Konsep itu tampaknya juga relevan untuk 

menggambarkan realitas di kawasan Asia Tenggara. Kelangkaan institusi regional dikawasan 

itu sering dikaitkan dengan latar belakang sejarah kawasan. Asia Tenggara merupakan 

kawasan yang telah lama selalu menjadi ajang atau arena bagi persaingan pengaruh dan 

kepentingan negara-negara besar. India dan China, misalnya, dua kekuatan besar pada masa 

lalu yang bersaing dalam memperebutkan pengaruh mereka di kawasan itu, dengan 

menjadikan kawasan itu sebagai backyard untuk menopang kemajuan ekonomi mereka. 

Demikian pula bangsa-bangsa Eropa bersaing dalam memperebutkan wilayah- wilayah Asia 

Tenggara sebagai koloni bagi kepentingan ekonomi dan industrialisasi mereka. Belanda 

menjadikan Indonesia sebagai wilayah jajahan hingga 350 tahun. Inggris, Perancis, dan 

Spanyol serta Portugis masing-masing menguasai Malaysia, Vietnam dan Philipina sebagai 

koloni jajahan mereka. Selama Perang Dunia Kedua, Asia Tenggara menjadi wilayah 

kependudukan Jepang. Pendudukan wilayah itu dipandang strategis, terutama untuk 

mendukung industri perang dan pertahanan Jepang dalam menghadapi Perang Asia Timur 

Raya (MacCoy, 1980). Demikian pula selama masa Perang Dingin, kawasan Asia, serta 

Asia Tenggara juga menjadi arena bagi perebutan pengaruh dua kekuatan besar, yaitu AS dan 

USSR.1 Sumber kekayaan alam, potensi kekuatan pasar yang besar, serta letak geografis 

yang strategis telah menjadikan kawasan itu menjadi daya tarik untuk diperebutkan oleh 

kepentingan negara-negara besar. Persaingan negara-negara besar sekaligus juga telah 

menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang rentan terhadap konflik. Persaingan 

                                                           
1 Amerika Serikat, misalnya, memberikan bantuan finansial yang demikian besar dalam mendorong 

pembangunan ekonomi dan industrialisasi terhadap sejumlah negara, seperti: Jepang, Korea Selatan. Jepang 

yang secara ekonomi kuat diharapkan dapat menjadi benteng pertahanan untuk mencegah meluasnya pengaruh 

Komunisme di Asia. Demikian pula, saat Perang Vietnam, Amerika Serikat memainkan peran yang penting bagi 

pertumbuhan perusahaan besar di sejumlah negara Asia Timur, termasuk Asia Tenggara (Mack dan Ravenhill, 

1994, hal 3-4). 



 

 
 

kepentingan negara-negara besar merupakan faktor yang melatar belakangi pembentukan 

regionalisme di kawasan Asia Tenggara. 

Sebelum ASEAN berdiri, ada berbagai bentuk regionalisme yang berkembang di kawasan 

Asia Tenggara yaitu South East Asia Treaty Organization (SEATO), Association for 

Southeast Asia (ASA), MAPHILINDO, dan Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN). SEATO didirikan pada 1954 dengan keanggotaan sejumlah negara-negara dari 

luar kawasan Asia Tenggara, yaitu: Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia, Selandia 

Baru, dan Pakistan. Walaupun forum regional itu menggunakan Asia Tenggara, hanya dua 

Negara saja di kawasan Asia Tenggara yang menjadi anggota, yaitu Philipina dan Thailand. 

Philipina menjadi anggota SEATO karena kedekatan hubungan negara itu dengan Amerika 

Serikat yang juga menjadi anggota SEATO. Thailand menjadi anggota SEATO karena 

kekhawatiran terhadap pemberontakan Komunis di dalam negerinya. Keanggotaan SEATO 

dari luar kawasan itu dapat dipandang betapa besarnya kepentingan negara-negara di luar 

kawasan terhadap Asia Tenggara. Kepentingan negara-negara besar yang tergabung dalam 

SEATO yaitu untuk membendung meluasnya pengaruh Komunisme di Asia Tenggara (Stur, 

2017). Sedangkan MAPHILINDO dan ASA terdiri dari negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara, namun institusi regional itu tidak mampu bertahan lama. Mengapa kelangsungan 

MAPHILINDO dan ASA yang tidak mampu bertahan lama? Apakah disebabkan karena 

tajamnya perbedaan kepentingan di kalangan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, 

seperti: dalam sengketa teritorial. Pada 1967 ASEAN dibentuk. Awal pembentukan ASEAN 

hanya beranggotakan lima negara: Indonesia, Thailand, Malaysia, Philipina dan Singapura. 

Kelima negara itu adalah negara yang berhaluan anti Komunis. Meskipun ASEAN 

merupakan institusi regional yang memainkan peran penting dalam mendorong 

pengembangan kerjasama di berbagai bidang (ekonomi, sosial dan budaya), fungsi utama 

institusi regional itu sesungguhnya tidak bisa diabaikan dari kepentingan masing-masing 

negara anggota ASEAN dalam mengatasi ancaman keamanan, baik yang bersifat internal 

maupun eksternal (Mack dan Ravenhill, 1994, hal. 3; Wright, 2013, hal. 1). Sehubungan 

dengan itu, pertimbangan pembentukan ASEAN lebih dipicu oleh pertimbangan politik 

daripada pertimbangan ekonomi. 

 

Pembentukan ASEAN awalnya dimaksudkan untuk: (i) melindungi kedaulatan masing-

masing negara anggotanya serta, (ii) mewujudkan stabilitas kawasan yang diperlukan dalam 



 

 
 

mendukung proses pembangunan ekonomi mereka (Narine, 2002). Walaupun ASEAN 

merupakan forum kerjasama ekonomi regional, namun kalangan pemimpin-pemimpin 

ASEAN sendiri tidak pernah berkeinginan untuk mendorong integrasi ekonomi mereka. 

Gagasan untuk mendorong integrasi ekonomi kawasan itu baru berkembang sejak awal 

1990-an, yaitu setelah Perang Dingi berakhir. Perubahan ekonomi global yang ditandai oleh 

meluasnya pembentukan RTA (Regional Trade Agreement) merupakan tantangan baru  bagi  

regionalisme  ASEAN  yang  didirikan  pada  1967. Bagaimana  ASEAN  seharusnya 

menyikapi perubahan ekonomi global yang dipandang sebagai fenomena yang   penuh 

dengan ketidak-pastian, cenderung semakin proteksionis dan semakin kompetitif. 

Keterlibatan ASEAN dalam mega regionalisme APEC (Asia Pacific Economic 

Cooperation)2 menjadi strategi yang ditempuh ASEAN dalam menyikapi perubahan 

ekonomi global yang tidak menentu itu. Awalnya, kalangan pemimpin ASEAN bersikap 

sangat meragukan terhadap keterlibatan ASEAN dalam forum mega regional itu. 

Kalangan pemimpin ASEAN mengkhawatirkan bahwa forum itu hanya akan didominasi 

kepentingan negara-negara besar, khususnya Amerika Serakat dan Jepang. Untuk mencegah 

dominasi kepentingan negara besar itu, ASEAN menekankan pentingnya pelembagaan 

ASEAN Way dalam forum kerjasama APEC itu. Melalui prinsip ASEAN Way yang 

menjunjung kedaulatan negara, ASEAN berharap APEC menjadi forum konsultasi untuk 

membicarakan isu-isu yang berkembang seiring dengan tantangan perubahan ekonomi 

kawasan. ASEAN tidak menghendaki keputusan dan rekomendasi forum APEC itu bersifat 

mengikat secara legal bagi anggotanya (legal binding), sebagaimana bentuk regionalisme 

yang ditempuh Uni Eropa. Di samping itu, ASEAN juga menekankan pentingnya konsep 

kolektivitas ASEAN dalam keanggotaan APEC. Sehubungan itu keanggotan ASEAN dalam 

APEC bersifat kolektif, bukan bersifat individual, yaitu negara per negara. ASEAN menjadi 

kekuatan kolektif dalam bagi negara- negara Asia Tenggara dalam menghadapi perubahan 

ekonomi global yang tidak menentu. Kekuatan kolektif  juga  diharapkan  dapat  

meningkatkan  bargaining power  bagi ASEAN dalam menghadapi kepentingan negara-

negara besar. 

 

                                                           
2 APEC dideklarasikan pada 1989 di Canberra, Australia. Forum ini juga dipandang sebagai sarana untuk 

mempertahankan kehadiran Amerika Serikat di kawasan Asia, khususnya setelah Perang Dingin berakhir. Awal  

berdirinya forum ini tidak melibatkan China dalam keanggotaannya. 



 

 
 

ASEAN telah memainkan peran yang lebih aktif dalam menyikapi perubahan ekonomi-

politik global. Peran aktif ASEAN itu dilakukan melalui pembentukan berbagai forum 

regional (baik ekonomi maupun politik dan keamanan) yang melibatkan kepentingan negara-

negara besar di kawasan Asia. Pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF) yang menarik 

keterlibatan negara-negara besar dalam forum itu, seperti: Amerika Serikat, China, Rusia, 

Jepang merupakan strategi ASEAN dalam mewujudkan stabilitas kawasan. Demikian pula 

dalam kerjasama ekonomi regional, ASEAN mendorong pembentukan berbagai forum 

regional yang melibatkan negara-negara besar, seperti: ASEAN-China FTA (ACFTA), 

ASEAN-India FTA, ASEAN-Jepang Economic Partnership, ASEAN-Korea Selatan 

Partnership serta ASEAN-Australia dan Selandia Baru FTA. Forum-forum ekonomi 

regional itu dikenal dengan sebutan ASEAN plus One. Kelima forum ASEAN plus One itu-

lah yang kemudian disebut sebagai RCEP (Regional Coorporation Economic Partnership) 

yang diharapkan menjadi kekuatan bagi ASEAN dalam menyikapi perubahan ekonomi 

global. ASEAN telah berperan penting sebagai pendorong utama dalam pembangunan 

regionalisme di Asia Tenggara. ASEAN tidak hanya menekankan pada konsep kolektivitas, 

tetapi juga konsep sentralitas ASEAN dalam menyikapi perubahan ekonomi-politik global. 

Strategi ASEAN dalam pembangunan regional, yang melibatkan negara-negara besar dalam 

kerjasama regional itu -sesungguhnya tidak berbeda dengan semangat awal pembentukan 

ASEAN, yaitu untuk mencegah dominasi negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara. 

 

Isu Keamanan Non-Tradisional dan Perdagangan Manusia 

Situasi dan kondisi ASEAN khususnya sejak Perang Dingin berakhir telah jauh berubah 

dengan situasi dan kondisi ASEAN pada masa-masa awal institusi regional itu dibentuk. 

Setidaknya ada 2 (dua) faktor yang telah mempengaruhi perubahan itu, yaitu: (i) berakhirnya 

Perang Dingin yang telah merubah struktur politik global, dan karena itu juga membawa 

pengaruh terhadap isu politik dan keamanan regional di kawasan Asia Tenggara, serta (ii) 

perubahan ekonomi kawasan Asia Tenggara yang dipicu oleh proses integrasi ekonomi 

negara-negara ASEAN. Perubahan ekonomi kawasan Asia Tenggara yang ditandai oleh 

peningkatan saling ketergantuangan ekonomi di antara negara-negara Asia Tenggara itu juga 

telah mendorong kebutuhan untuk meningkatkan harmonisasi kebijakan- kebijakan sosial 

ekonomi mereka. Perubahan lingkungan ASEAN, baik eksternal, yaitu interaksi negara-

negara ASEAN dengan negara-negara di luar ASEAN maupun internal, yaitu interaksi antar 



 

 
 

negara-negara ASEAN sendiri pada akhirnya juga membawa implikasi yang luas terhadap 

isu keamanan regional bagi ASEAN. 

Perhatian terhadap isu keamanan khususnya sejak Perang Dingin berakhir juga telah 

mengalami perubahan yang mendasar. Apa yang menarik dari kajian itu adalah bahwa isu 

keamanan itu tidak lagi hanya didominasi oleh isu keamanan tradisional tetapi pada isu-isu 

keamanan non-tradisional, isu yang selama ini terabaikan. Keamanan tradisional merupakan 

suatu pendekatan yang memandang bahwa ancaman keamanan suatu negara lebih dipicu 

oleh faktor eksternal, khususnya yang bersumber dari ancaman militer. Sedangkan 

keamanan non-tradisional melihat ancaman keamanan tidak lagi bersumber dari ancaman 

militer. Miller (dalam Perwita) menjelaskan 5 (lima) dimensi yang menarik dalam 

memahami karakteristik dan isu keamanan dewasa ini. Dimensi yang pertama yaitu the 

origin of threat (sumber ancaman). Selama masa Perang Dingin, sumber ancaman umumnya 

dipahami bersumber dari faktor eksternal yaitu berasal dari negara lain. Setelah Perang 

Dingin berakhir sumber ancaman itu dapat berasal dari dalam negara (domestics) maupun 

dari pengaruh global. Dimensi kedua yaitu the nature of threat (sifat ancaman). Sifat 

ancaman dewasa ini juga mengalami pergeseran, yaitu tidak lagi bersifat militer. Sifat 

ancaman seiring dengan meluasnya pengaruh globalisasi dipandang lebih bersifat 

komprehensif. Keamanan yang komprehensif itu tidak hanya menyangkut isu militer semata, 

tetapi juga mencakup isu-isu yang lebih luas, yaitu: ekonomi dan sosial-budaya, lingkungan 

hidup bahkan demokratisasi hingga hak-hak asasi manusia. 

Ketiga yaitu berkaitan dengan perubahan dalam menyikapi ancaman (changing 

response). Pendekatan militer atau kekerasan bukanlah satu-satu cara yang efektif untuk 

dikembangkan dalam mengatasi ancaman keamanan. Sebaliknya, pendekatan non militer, 

seperti: pendekatan ekonomi serta pendekatan sosial-budaya semakin penting untuk 

dikembangkan dalam menghadapi sifat ancaman yang komprehensif. Dimensi  yang  

keempat  yaitu  pergeseran  tanggung  jawab  dalam keamanan (changing responsibility of 

security). Pada pendekatan keamanan tradisional, negara dipandang aktor yang utama yang 

bertanggung-jawab terhadap keamanan bagi warganya. Sedangkan dalam pendekatan 

keamanan yang ‘baru’, keamanan tidak lagi hanya tergantung pada negara, tetapi juga 

memerlukan kerjasama internasional yang melibatkan aktor-aktor non-negara. Dimensi 

kelima yaitu core value of security. Isu keamanan tradisional memberikan perhatian utama 

terhadap keamanan negara. Konsep-konsep seperti: kedaulatan negara serta integrasi 

teritorial merupakan nilai-nilai fundamental yang harus dilindungi. Sedangkan isu keamanan 



 

 
 

‘baru’ mempromosikan nilai- nilai baru dalam keamanan yang harus dilindungi. Nilai-nilai 

keamanan baru itu meliputi demokratisasi, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, 

perlindungan terhadap lingkungan hidup, serta upaya untuk mencegah dan mengatasi 

berbagai kejahatan lintas negara (trans-national crimes), seperti: perdagangan manusia 

(human trafficking), narkotika, pencucian uang (money laudrying), dan lainnya. 

Isu keamanan non-tradisional merupakan isu keamanan yang relatif baru dan 

mempengaruhi perkembangan regionalisme ASEAN. Meningkatnya ancaman keamanan 

non-tradisional itu tidak lah berarti melenyapkan ancaman keamanan tradisional, seperti: 

sengketa teritorial hingga persaingan pengaruh dan kepentingan negara-negara besar di 

kawasan Asia Tenggara. Isu-isu keamanan yang menyertai perkembangan  regionalisme 

ASEAN itu menutut cara-cara    baru bagi ASEAN dalam pengelolaan keamanan kawasan. 

Ancaman terhadap keamanan non tradisional merupakan tantangan yang serius bagi 

kelangsungan negara, individu dan masyarakat. Isu keamanan non-tradisional tidak 

berkaitan  dengan  meningkatnya  persaingan antara  negara  ataupun pergeseran dalam 

struktur kekuasaan sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Ancaman terhadap 

keamanan non-tradisional itu dipandang bersifat multidimensi dan transnasional. Dampak 

negatif yang ditimbulkannya seringkali dipandang tidak mengenal batas wilayah kedaulatan 

negara. Mely Caballero-Anthony (2010) menjelaskan sejumlah tantangan yang menjadi 

karakteristik umum dari keamanan non-tradisional bahwa “they are transnational in scope. 

They are transmitted rapidly due to globalisation. They cannot entirely be prevented but 

coping mechanisms can be devised to lessen their effect”. Apa yang menarik bahwa upaya 

untuk mengatasi ancaman keamanan non-tradisional itu tidak lah mungkin efektif ditempuh 

secara sepihak oleh suatu negara. Upaya untuk mencegah atau mengatasi ancaman 

keamanan non-tradisional itu memerlukan kerjasama regional serta internasional. Salah satu 

tantangan serius dari ancaman keamanan non-tradisional yang sangat berpengaruh terhadap 

stabilitas kawasan dewasa ini adalah kejahatan lintas negara atau yang sering disebut 

kejahatan transnasional (transnational crime). 

Kejahatan lintas negara itu berbeda dengan kejahatan internasional. PBB 

mendefinisikan kejahatan lintas negara sebagai “as offences whose inception, prevention 

and/or direct or indirect effects involved more than one country”. Suatu kejahatan disebut 

sebagai kejahatan  transnasional bila dilakukan di lebih dari satu negara; dilakukan di satu 

negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol 

terjadi di negara lain; dilakukan di satu negara tetapi  melibatkan suatu kelompok penjahat 



 

 
 

terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; atau dilakukan 

di satu negara namun memiliki akibat utama di negara lain. PBB mengelompokan 18 tindak 

pidana yang merupakan kejahatan transnasional, yaitu: money laundering, terrorist 

activities, theft of art and cultural objects, theft ofintellectual property, illicit traffic in arms, 

sea piracy, hijacking on land, insurance fraud, computer crime, environmental crime, 

trafficking in persons, trade human body parts, illicit drug trafficking, fraudulent 

bankruptcy, infiltration of legal business, corruption and bribery of public officials, and 

finally other of fences committed by organized criminal groups (Emmers, 2003). Dengan 

demikian, perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas batas negara, dan 

PBB menempatkan perdagangan manusia sebagai ancaman keamanan non-tradisional yang 

paling krusial.  

Tantangan bagi ASEAN 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mendefinisikan perdagangan 

manusia sebagai tindak kejahatan terhadap manusia dengan cara merekrut, memindahkan, 

menyembunyikan atau menerima seseorang, melalui kekerasan, paksaan dan tindakan jahat 

lainnya dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka. Asia Tenggara merupakan kawasan 

yang sangat rentan terhadap praktek-praktek perdagangan manusia. Organisasi Migrasi 

Internasional memperkirakan bahwa hampir sepertiga perdagangan manusia di dunia, atau 

sekitar 225.000 perempuan dan anak-anak merupakan korban dari praktek-praktek 

perdagangan manusia yang berasal dari Asia Tenggara (Derks, 2000). Sub bagian ini 

mengkaji sejumlah pertanyaan: mengapa kawasan itu demikian rentan bagi perdagangan 

manusia, bagaimana upaya negara-negara di kawasan Asia Tenggara serta peran ASEAN 

sebagai institusi regional dalam mengatasi praktek-praktek perdagangan manusia yang 

merupakan bentuk ancaman keamanan non-tradisional bagi kawasan Asia Tenggara. 

Praktek-praktek perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara dipicu oleh sejumlah 

faktor yang saling berkaitan, yaitu: kesenjangan ekonomi regional, pola migrasi tenaga kerja 

serta persoalan domestik yang dihadapi oleh masing-masing negara ASEAN, seperti: 

kemiskinan dan lemahnya penegakan hukum. 

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN merupakan 

negara yang sangat beragam dilihat dari taraf kemajuan ekonomi mereka. Sejumlah negara 

di kawasan  Asia Tenggara mengalami pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan. Asia 

Tenggara merupakan kawasan ekonomi yang menarik perhatian bagi perkembangan ekonomi 



 

 
 

global. Asia Tenggara bersama dengan negara-negara di Kawasan Asia Timur lainya 

diramalkan memainkan peran yang semakin penting sebagai motor pertumbuhan ekonomi 

global. Namun, pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu belum 

mampu menjawab isu kesenjangan ekonomi di kalangan negara- negara anggota ASEAN. 

Singapura, misalnya, merupakan negara yang memiliki pendapatan per kapita yang paling 

tinggi di kalangan negara ASEAN. Sementara, Laos dan Kamboja merupakan negara yang 

memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan per 

kapita Singapura. Persoalan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan juga dialami oleh 

masing-masing negara ASEAN. Kesenjangan ekonomi regional serta dinamika perubahan 

dan integrasi ekonomi regional telah memicu peningkatan arus migrasi tenaga kerja di 

kawasan Asia Tenggara. 

Krisis ekonomi yang dialami oleh sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara pada 1997 

memberikan dampak yang luas bagi arus migrasi tenaga kerja. Krisis ekonomi itu tidak saja 

meningkatkan jumlah migrasi tenaga kerja tetapi juga merubah pola migrasi tenaga kerja di 

kawasan itu. Larsen (2010) menjelaskan bahwa pola migrasi tenaga kerja di kawasan Asia 

Tenggara semakin dicirikan oleh dominasi tenaga kerja perempuan, atau yang disebutnya 

dengan feminization of labor migration. Mereka umumnya adalah tenaga kerja dengan latar 

belakang pendidikan dan keterampilan yang rendah. Mereka ini umumnya mengisi 

pekerjaaan-pekerjaaan di sektor informal, seperti: pembantu rumah tangga. Pekerjaaan di 

sektor informal itu umumnya tidak dilindungi oleh hukum. Pola migrasi tenaga kerja itu, 

karenanya, sangatlah rentan bagi pekerja migran itu menjadi korban praktek-praktek 

perdagangan manusia. 

Praktek-praktek perdagangan manusia itu diperburuk oleh keterbatasan domestik negara- 

negara ASEAN dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, khususnya bagi 

perempuan dan anak-anak. Lemahnya perlindungan negara bagi pekerja itu tampak dari 

fenomena tidak semua negara ASEAN telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional 

yang dirancang untuk mencegah dan mengatasi perdagangan manusia.3 Belum semua negara 

ASEAN, misalnya, meratifikasi salah satu konvensi internasional yaitu Protokol PBB untuk 

Mencegah , Mengurangi dan Menghukum Perdagangan Perempuan dan Anak. Sejumlah 

                                                           
3 Sejumlah instrumen internasional yang telah diadopsi untuk memerangi perdagangan manusia itu adalah: (i) 

Convention on Elimination of All forms of Discrimination against Women (CEDAW), (ii) Protokol PBB untuk 

Mencegah, Mengurangi dan Menghukum Perdagangan Perempuan dan Anak, (iii) Protokol PBB untuk 

Melawan Penyelundupan Orang melalui Jalan Darat, Laut dan Udara, (iv) Convention on the Rights of Child 

(CRC), (v) Konvensi Buruh Internasional tentang Larangan dan Tindakan untuk Menghapus Bentuk-Bentuk 

Terburuk Pekerjaan untuk Anak. 



 

 
 

negara ASEAN yang telah menanda-tangani  dan telah meratifikasi konvensi itu adalah 

Myanmar, Kamboja, Laos dan Philipina. Sedangkan Indonesia dan Thailand merupakan 

negara yang ikut menanda-tangani tetapi belum meratifikasinya. Negara ASEAN lainnya, 

yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura dan Vietnam tidak ikut menandatangani dan 

meratifikasi protokol itu (Khoo, 2010, hal. 64). ASEAN sebagai forum kerjasama regional 

memang telah berperan penting dalam mendorong anggotanya untuk memerangi 

perdagangan manusia. Namun, peran ASEAN itu masih sangat minimal sekali karena hanya 

sebatas mendorong dan membangun komitmen bagi negara-negara anggota ASEAN dalam 

memerangi perdagangan manusia. ASEAN, misalnya, telah membentuk 2 (dua) lembaga 

penting dalam memerangi perdagangan manusia, yaitu: (i) the ASEAN Intergovernmental 

Commission on Human Rights (AICHR) dan (ii)  the ASEAN Commission on the Promotion 

and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC). Namun, ASEAN memiliki 

keterbatasan terhadap negara-negara yang belum meratifikasi the International Convention 

on the Rights of All Migrant Workers. 

Keterbatasan ASEAN dalam ‘memaksakan’ anggota-anggotanya untuk meratifikasi dan 

mewujudkan dalam hukum nasional itu terkendala oleh prinsip-prinsip ASEAN Way yang 

dibangun oleh ASEAN sendiri, yaitu: menghormati kedaulatan masing-masing negara (state 

souvereignty) dan tidak mencampuri urusan domestik (non-intervention). Prinsip ASEAN 

Way merupakan norma yang dijunjung tinggi saat awal pendirian ASEAN dan tampaknya 

sangat relevan dengan untuk menjawab tantangan regionalisme pada masa itu. Namun, 

prinsip itu menjadi semakin terbatas untuk menjawab tantangan perubahan isu keamanan 

yang lebih kompkes, seperti: isu perdagangan manusia. Tidaklah mengherankan bila negara-

negara ASEAN cenderung menggunakan hubungan bilateral yaitu melalui MOU untuk 

memerangi praktek-praktek perdagangan manusia. Namun MOU ini juga memiliki 

keterbatasan dalam melindungi tenaga kerja migran, terlebih bila negara pengirim (negara 

asal) tenaga migran  itu memiliki ‘bargaining power’ yang relatif lebih lemah terhadap 

negara penerima (Mely Caballero–Anthony, tanpa tahun). Bagaimana ASEAN dapat 

menterjemahkan prinsip-prinsip ASEAN Way yang lebih fleksibel sesuai dengan tantangan 

dan perubahan lingkungan yang dihadapinya merupakan tantangan bagi regionalisme 

ASEAN. 
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Abstract 

Indonesia-Malaysia border area is wide. This area is interested to be observe because in 

this area, there are people that could live in harmonious even though they have different 

background countries. Therefore, an International Relations research about the people there is 

appropriate to be conducted. The study was conducted using descriptive approach and 

qualitative research phenomenology. The unit of observation in this study is a society in the 

district of Jagoi Babang, Bengkayang regency, West Kalimantan and a society in Gumbang, 

Bau district, Sarawak, Malaysia. 

The result of the study shows that the lives of people in Indonesia-Malaysia border look 

harmonious. This is because they have Gawai culture as a tool that could strengthen their 

relationship. Therefore, Gawai culture also could be considered as soft power diplomatic 

between the two countries. 

Key words : Harmonization, Gawai, Diplomacy, Soft Power 

 

Abstrak 

Perbatasan Indonesia –Malaysia merupakan wilayah perbatasan yang luas. Menarik diteliti 

karena masyarakat di perbatasan Indonesia – Malaysia dapat berdampingan dengan rukun 

atau harmonis. Untuk itu penelitian tentang mengapa masyarakat di perbatasan tersebut dapat 

hidup berdampingan dengan damai dari kajian ilmu Hubungan Internasional layak untuk 

dilakukan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dan jenis 

penelitian kualitatif fenomenologi. Penelitian ini melihat secara nyata fenomena yang ada. 

Unit yang menjadi amatan pada penelitian ini adalah masyarakat di kecamatan Jagoi Babang, 

kecamatan Bengkayang, propinsi Kalimantan Barat dan masyarakat Gumbang, distrik Bau, 

Sarawak, Malaysia. Hasil penelitian diperoleh bahwa kehidupan masyarakat di perbatasan 

Indonesia-Malaysia terlihat harmonis dalam berinteraksi meskipun beda negara, karena 

mereka memiliki budaya Gawai yang dapat menjadi pengikat diantara warga negara yang 

berbeda negara ini. Dengan demikian budaya “Gawai” menjadi wadah diplomasi soft power 

diantara 2 negara di perbatasan. 

Key words : Harmonisasi, Gawai, Diplomasi, Soft Power diplomacy 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia memiliki beberapa wilayah perbatasan, salah satu diantaranya adalah wilayah 

perbatasan Indonesia dan Malaysia. Salah satu lokasi perbatasan di Kalimantan berada di 

kecamatan Jagoi Babang dan distrik Bau. Jagoi Babang adalah sebuah kecamatan di 

Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat Indonesia. Wilayah ini terletak di perbatasan 

Kalbar-Sarawak (batas sebelah timur, kurang lebih 1 jam ke Kota Sarawak). Sedangkan 

Wilayah Gumbang, distrik Bau, Sarawak merupakan wilayah di perbatasan yang 

membentang luas dan dikelilingi tanaman hutan lindung serta sebagian kecil kelapa. 

Secara geografi hampir sama antara wilayah di Indonesia dan di Sarawak, karena merupakan 

wilayah dalam satu pulau. Hal yang menjadi perbedaan adalah kondisi jalan dan lingkungan 

sekitarnya. Jalan di wilayah bagian perbatasan Malaysia memiliki jalan yang mulus dan tidak 

berlubang sedangkan di wilayah perbatasan Indonesia kondisi jalan berlubang dan tidak mulus. Tahun 

2016 mulai ada pembangunan jalan di perbatasan  wilayah Indonesia, yang dilakukan langsung oleh 

Pemerintah pusat. Namun demikian, keadaan fisik yang berbeda ini  tidak menghambat interaksi 

antara warga negara Indonesia di perbatasan dan warga negara Malaysia di perbatasan. 

Harmoni sosial yang tercipta dalam komunitas masyarakat perbatasan Indonesia dan 

Malaysia  ini telah menjadi sebuah fakta sosial. Harmoni sosial ini menjadi sesuatu yang unik 

oleh karena biasanya pada komunitas masyarakat yang berbeda negara sering diwarnai oleh 

disharmoni sosial atau keretakan-keretakan dalam hubungan sosial antar individu-individu 

atau kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya. Dengan keadaan sosial yang harmoni, 

maka masyarakat di perbatasan dapat melakukan berbagai kegiatan secara bersama-sama. 

Salah satu aktifitas penting di daerah perbatasan adalah Gawai. Gawai merupakan acara 

ritual yang dilakukan oleh masyarakat berketurunan Dayak. Masyarakat yang tinggal di 

perbatasan di Indonesia dapat melakukan ritual Gawai dengan masyarakat yang berada 

diperbatasan di Sarawak, Malaysia. Dengan kegiatan Gawai ini dapat terjadi pertemuan 

antara birokrat dari Malaysia maupun yang berasal dari Indonesia. Untuk itu kajian tentang 

Gawai yang dilakukan oleh masyarakat perbatasan ini penting untuk dilakukan.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah Apakah Gawai 

dapat berperan sebagai soft power diplomacy diantara dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia? 

Dengan demikian artikel ini akan menguraikan fenomena Gawai sebagai soft power diplomacy 

dengan dianalisis menggunakan teori Sosiologi dan teori Diplomasi. 



 

 
 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini menjelaskan tentang Gawai sebagai soft power diplomacy diantara dua 

negara yaitu Indonesia dan Malaysia.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Harmonisasi Sosial  

Manusia sebagai makhluk individu tidak dapat melangsungkan kehidupan secara sendiri. Mereka 

membutuhkan kehadiran orang lain. Manusia sudah sejak penciptaan sudah menbutuhkan orang lain. 

Melalui kehadiran ayah dan ibunya maka anak dapat tercipta. Proses penciptaan yang sudah 

membutuhkan manusia lain inilah, yang membuat manusia sebagai makhluk individu sekaligus 

makhluk sosial. Untuk itu, manusia dalam proses penciptaan, lahir, tumbuh dan kembang selalu harus 

berinteraksi dengan manusia lain. 

Seseorang akan selalu butuh dengan yang lain, tidak hanya untuk saling bantu dan tolong 

menolong, tapi juga untuk membangun komunitas sosial yang saling mendukung dan bekerja sama 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan yang diinginkan, setiap manusia adalah agar dapat 

melangsungkan hidupnya dengan sejahtera. Kelangsungan hidup manusia, yang membutuhkan 

pangan, sandang, papan, dan kebutuhan lain tidak dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Manusia 

diciptakan oleh Tuhan sama, namun dalam kehidupan di dunia nyata memiliki keragaman. 

Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam; suku, budaya, 

agama, tradisi, pendidikan, ekonomi dan sebagainya, adalah sesuatu yang niscaya dan tidak dapat 

dielakkan oleh setiap individu. Namun disitulah keindahan sebuah komunitas sosial bila mampu 

merekat berbagai perbedaan itu dan menjadikannya sebagai sarana untuk saling memahami, tepo 

seliro dan toleransi, yang akhirnya akan melahirkan persatuan dan saling cinta mencintai. 

Sebagai negara yang heterogen dan pluralis, pada kenyataannya, di tengah masyarakat kita 

berbagai perbedaan itu kerap menjadi bom waktu dan sumbu pemicu terjadinya konflik horizontal 

berkepanjangan. Tentu banyak variabel penyebab munculnya berbagai konflik. Bahkan bisa jadi 

konflik membara dapat muncul dari sebuah komunitas yang berasal dari latar belakang budaya, 

ekonomi, suku dan pendidikan yang sama. Konflik seperti ini kadang terjadi pada masyarakat 

Indonesia yang hidup di beberapa daerah. Namun berbeda dengan keadaan di perbatasan Indonesia-

Malaysia yang jarang ada konflik. 

Penelitian tentang harmonisasi sosial sudah dilakukan oleh Suwartiningsih, (Suwartiningsih, 2011) 

dengan hasil penelitian: Harmoni sosial yang tercipta dalam komunitas masyarakat Nias telah menjadi 

sebuah fakta sosial yang layak untuk dianalisis dan diteliti. Upaya harmoni apa yang dilakukan oleh  



 

 
 

masyarakat Nias yang agamis-pluralistik ini yang menjadi modal dasar bagi  terciptanya harmoni 

sosial tersebut? Penelitian  dilakukan di Kota Gunungsitoli dengan pendekatan penelitian deskriptif-

kualitatif. Hasil penelitian bahwa  kearifan lokal: Banua dan fatalifusöta, Emali dome si so ba lala, 

ono luo na so yomo, Sebua ta’ide’ide’ö, side’ide’ide mutayaigö dan  Pemahaman dan penekanan 

nilai-nilai keagamaan yang kuat bagi pemeluk-pemeluknyayang agamis-pluralistik memiliki 

hubungan yang sangat erat terhadap terciptanya dan terpeliharanya harmoni sosial yang ada di 

dalamnya. 

Selain itu La Aru Hutagaol, Papin, 2012 meneliti tentang  implikasi proses interaksi sosial antara 

Cina-Melayu dalam proses harmonisasi sosial di RT Kampung Jawa. Dalam penelitian ini berangkat 

dari frame teori kajian sosiologi kebudayaan, namun dalam penelitian tidak memfokuskan pada hasil 

asimilasinya, akan tetapi lebih melihat pada pengelolahan asimilasi tersebut yang dipandang pada 

peranan masyarakat kedua etnis tersebut. Penelitian ini hanya menggambarkan bentuk-bentuk dari 

hasil dari pengelolahan asimilasi serta peranan kedua etnis tersebut didalam menjaga dan menjalankan 

perannya masing-masing. Hasil penelitian, Pertama, Proses interaksi sosial antara etnis Cina-Melayu 

di Kampung Jawa sudah lama terjadi, kedua etnis tersebut dapat berproses secara baik karena di dasari 

dari latar belakang yang sama-sama sebagai masyarakat pendatang pada dahulunya dan berpikir 

bahwa tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa adanya kerjasama dalam mempertahankan hidup. 

Kedua, Kesadaran dari masing-masing kedua masyarakat tersebut, dalam memaknai tentang arti 

kebersamaan dalam hidup bermasyarakat, sehingga terbentuk pola pikir untuk saling toleran, tahu 

menempatkan diri, dan saling membantu antara satu dengan lainnya, dalam memenuhi kebutuhan 

hidup bersama-sama. 

2.2.Soft Power 

Joseph S. Nye (2004), mendeskripsikan konsep power sebagai kemampuan mempengaruhi 

untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, bahkan bilaperlu mengubah perilaku orang lain 

demi terwujudnya hasil yang diinginkan tersebut. Dalam power politic terdapat dua konsep 

power yaitu hard power dan soft power. Menurut Copeland hard power adalah tentang 

bagaimana meyakinkan musuh anda untuk membunuh, menangkap atau mengalahkan musuh. 

Sedangkan soft power menurut Nye adalah kemampuan dalam hal mempengaruhi orang 

lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Soft power terletak pada kemampuan suatu 

pihak beragam. Dalam membuat keputusan kita harus membuat peraturan yang ramah dan 

menarik sehingga masyarakat mau membantu untuk mencapai tujuan bersama. Soft power 

bekerja dengan cara menghasilkan daya tarik dalam nilai yang dianut bersama dan keadilan, 

serta kewajiban untuk berkontribusi dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut. Dalam politik 

internasional sumber soft power berasal dari nilai-nilai yang dianut kemudian diperlihatkan 



 

 
 

oleh organisasi maupun negara dalam budayanya, dalam praktek dan kebijakan, dan dalam 

hubungan dengan negara lain. 

Definisi soft power diplomacy dianalisis oleh Trunkos (2013), yang kemudian 

disimpulkan, bahwa konsep soft power merupakan sumber daya nasional yang unggul 

sebagai kemampuan negara yang dapat digunakan untuk mempengaruhi negara lain demi 

mencapai hasil yang diinginkan atau kepentingannya. Soft power ini dapat diwujudkan dalam 

instrument dan teknik kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh suatu negara. 

Salah satu negara yang mempraktekan soft power diplomacy dalam hubungan 

internasionalnya adalah Negara Cina. Soft power diplomacy Negara Cina dilakukan dalam 

rangka mendukung aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan Cina memandang 

bahwa dengan soft power diplomacy maka akan menambah simpati oleh negara-negara lain 

dalam bekerja sama. Dengan demikian, Cina berpandangan bahwa soft power diplomacy 

adalah cara yang strategis dalam menjalin kerja sama khususnya di bidang ekonomi. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Dalam rangka menjawab rumusan penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah fenomenologi, yaitu pengalaman subjektif atau pengalaman 

fenomenologikal, tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang (Lexy, 2007). 

Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif. 

3.2. Unit amatan dan analisa 

Unit amatan dan unit analisa untuk tahun 2015 adalah masyarakat di kecamatan Jagoi 

Babang, kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dan pada 2016 di wilayah Gumbang, 

distrik Bau, Sarawak,  Malaysia. Unit Analisis dari penelitian ini adalah apakah Gawai 

sebagai soft power diplomacy diantara dua negara yang berbeda yaitu Indonesia dan 

Malaysia. 

3.3. Teknik Pengumpulan data atau informasi 

3.3.1.  Data Primer 

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan tiga (3) teknik pengumpulan data yaitu 

dengan teknik interview (wawancara) dan teknik observasi (pengamatan) dan dokumentasi.  

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada narasumber/partisipan dari wialayah 



 

 
 

kecamatan Jagoi Babang, kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dan partisipan dari 

wilayah Gumbang, distrik Bau, Sarawak, Malaysia. Observasi juga dilakukan di 2 wilayah, 

terutama adalah pada saat adanya ritual Gawai baik di wilayah Indonesia (Sebujit bulan juni, 

tahun 2015) dan di wilayah Malaysia, di Gumbang Juni 2016. 

3.3.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai buku 

dan dokumen lainnya, yang dipakai dalam membangun landasan teoritis yang akan menjadi 

tolak ukur untuk menganalisa hasil interpretasi data penelitian lapangan (J.D. Angel, 2007). 

Data sekunder adalah monografi kecamatan, catatan kependudukan, koran, internet tentang 

Gawai, jurnal, dll. 

3.4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Jagoi Babang, kabupaten Bengkayang, propinsi Kalimantan 

Barat, Indonesia  dan di wilayah Gumbang, Distrik Bau, Sarawak, Malaysia. 

3.5. Waktu Penelitian 

Penelitian lapangan dilakukan pada bulan April-Juni 2015 dan April-Juni 2016. 

 

4.  PENGERTIAN GAWAI DAN PROSES PELAKSANAAN 

Sama seperti komunitas etnik lainnya di Indonesia, masyarakat Bidayuh juga menjalankan 

berbagai ritual adat yang diwarisi dari leluhurnya. Salah satu di antaranya adalah ritual gawai (gawa’). 

Gawai dapat disebut sebagai sebuah upacara syukuran atas segala anugerah dan berkah yang telah 

diterima atau sebagai permohonan ampun kepada penguasa alam semesta. 

Umumnya, ritual adat terkait erat dengan sistem kepercayaan dan dapat menciptakan kesatuan, 

persatuan dan solidaritas kelompok (Durkheim, 1975). Begitu pula upacara Gawai di kalangan 

masyarakat Bidayuh di Jagoi telah menumbuhkan rasa persatuan dan solidaritas kelompok dengan 

masyarakat Bidayuh di distrik Bau, Sarawak meskipun mereka berbeda kewarganegaraan.  

 

“Tanggal 1 Juni yang lalu, saya dan kaum kerabat di Jagoi pergi ke ‘seberang’ (Sarawak) 

untuk menghadiri upacara Gawai. Leluhur kami berasal dari sana jadi kami yang pergi ke 

sana. Setiap tahun, pada bulan Juni pelintas batas dari Jagoi dan Bau bebas keluar masuk 

batas negara untuk mengikuti upacara adat gawai.” (wawancara dengan Bpk Ahau Kadoh, 

ketua Perhimpunan Forum Masyarakat Adat, Jagoi, 11/6)  

 

Bahwa ritual adat dapat menciptakan kesatuan dan persatuan serta solidaritas kelompok, terlihat 

sangat kental pada upacara Gawai Nyobeng yang diselenggarakan pada 15 Juni 2015 di Desa 



 

 
 

Hlibuei, kecamatan Siding. Disebut Gawai Nyobeng, karena pada upacara gawai ini ditabuh alat 

musik tradisional yang disebut sibak (tifa panjang + 7 meter yang tergantung pada rumah adat). 

Aktivitas menabuh alat musik tradisional itu disebut sibang/nibang, dan dari situ muncul kata 

nyibang atau nyobeng. 

Upacara Gawai Nyobeng di Sebujit ini dirayakan secara meriah selama tiga hari (dahulu, tujuh 

hari tujuh malam). Kaum kerabat mereka di kampung Padang Pan, distrik Bau, Sarawak diundang 

hadir. Begitu pula sanak saudara mereka yang berada di daerah lain, pulang ke kampung tersebut 

untuk merayakan gawai (mirip tradisi lebaran di masyarakat Jawa). Pemerintah Kabupaten 

Bengkayang diundang hadir, dimana Bupatinya diberi kehormatan membuka acara Gawai Nyobeng 

tersebut. 

Di antara upacara Gawai  yang diselenggarakan oleh masyarakat Dayak-Bidayuh, upacara 

Gawai Nyobeng di Sebujit dianggap masih terpelihara keasliannya, baik dalam ritual penyembahan 

menurut sistem kepercayaan leluhur yang masih dipelihara, maupun dalam ritual penyambutan 

tamu undangan yang dilempari dengan telur untuk menguji ketulusan hati para tamu. Karena itu, 

acara ini mampu menarik perhatian wisatawan mancanegara untuk datang ke situ menyaksikannya. 

Rasa kesatuan dan solidaritas kelompok seperti itu hanya bisa langgeng apabila ritual-ritual adat 

seperti Gawai ini bisa terus berlangsung. 

Pada tanggal 2 Juni 2016 diadakan ritual adat Gawai di kampung Gumbang, Sarawak. Pada 

ritual ini yang menjadi tuan rumah adalah masyarakat suku Dayah Bidayuh yang berada di 

kampung Gumbang, Sarawak. Sedangkan yang menjadi tamu kehormatan adalah masyarakat suku 

Dayak Bidayuh yang berasal dari Jagoi Babang dan sekitarnya. Ritual Gawai dilakukan bergantian 

setiap tahunnya. Dengan demikian komunikasi masyarakat berbeda negara ini tetap berlangsung 

karena adanya media ritual Gawai ini. 

Adanya ritual Gawai memberikan kesempatan para anggota keluarga saling 

bersilaturahmi/berkunjung. Pada saat Gawai di Jagoi Babang, maka keluarga yang dari Sarawak 

datang ke Jagoi Babang. Masing-masing keluarga berkumpul di rumah adat. Para anggota keluarga 

dapat saling bertemu dan bercengkerama. Mereka makan bersama yang disediakan oleh tuan 

rumah.  

“Bulan lalu saya pergi ke distrik Bau di Sarawak untuk mengunjungi famili saya di sana yang 

melangsungkan perkawinan anaknya. Tidak ada hambatan saat kami melintasi pos perbatasan 

Malaysia karena mereka (polisi di pos perbatasan) sudah mengerti maksud dari kunjungan 

kami” (wawancara dengan pak Nogian, Kepala Dusun Jagoi, 12/6)   

“Kakek saya dulu berasal dari Sebujit Atas. Ketua adat Sebujit adalah cucu sepupu 

saya. Kami masih bersaudara. Kalau saudara-saudara saya dari Sebujit datang ke 

Sarawak, kami bisa membantu mereka mencari pekerjaan di sana. Tolong menolong 

seperti ini sudah berlangsung sejak dulu” (wawancara dengan pak Thomas, ketua adat 

Padang Pan, district Bau, Sarawak, 15/6) 



 

 
 

“Indonesia dan Malaysia, We are unity in diverse. Dalam pandangan kami orang 

Bidayuh, Indonesia dan Malaysia adalah satu, dan saya percaya presiden Indonesia akan 

memelihara budaya suku Dayak-Bidayuh seperti yang sudah diperlihatkan dengan 

menempatkan rumah adat (baluk) di Jakarta (TMMI)”, (potongan sambutan dato’ 

Saputa Lubis dalam acara Gawai Nyobeng di Sebujit, 15/6)  

 

Kekerabatan ini pun terbukti pada saat upacaya Gawai di kampung Gumbang, Sarawak-Malaysia. 

Seperti yang dikatakan oleh ibu Oli (wawancara 2 Juni 2016), beliau mengatakan: 

 

“Keluarga saya berasal dari Seluas. Saya ikut suami di Sarawak sudah 15 tahun. Anak-anak 

bisa sekolah gratis di sini. Tapi saya tidak pindah warga Negara. Nanti anak kalau sudah 

dewasa biarlah yang memilih. Saya tetap menjalin persaudaraan dengan semua keluarga di 

Indonesia. Kami adalah kerabat.” 

 

Dari hasil wawancara dan observasi dapat membuktikan bahwa harmonisasi sosial yang 

terjadi di masyarakat perbatasan Indonesia – Malaysia, khususnya masyarakat Jagoi Babang 

Kalimantan Barat Indonesia dan masyarakat Gumbang-Sarawak, karena mereka satu kerabat 

dari suku Dayak. Dengan satu keturunan inilah membuat ikatan kekerabatan mereka tetap 

terjaga meskipun mereka beda negara. 

 

5. “GAWAI” SEBAGAI SOFT POWER DIPLOMACY DI PERBATASAN  

        INDONESIA-MALAYSIA 

“Gawai” sebagai budaya yang bukan hanya melibatkan masyarakat sipil, tetapi juga 

melibatkan semua aktor di kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Pada saat acara 

“Gawai” maka petugas di perbatasan Indonesia harus memiliki fleksibilitas dalam menerima 

para warga negara yang akan melintasi batas. Dengan demikian tidak terjadi hambatan para 

warga negara dari kedua negara untuk saling berkunjung ke kerabatnya yang berbeda negara. 

Pada saat hari “Gawai” dilaksanakan maka disepakati adanya bebas dari kartu lintas batas 

selama 24 jam. Mereka tidak harus membawa Pasport lintas batas. Petugas tentara di 

perbatasan tidak boleh melarang para warga negara melintasi perbatasan jika warga tidak 

membawa paspor lintas batas (PLB), hanya mengatakan kepada petugas bahwa mereka akan 

mengikuti acara “Gawai”. Jika ada warga negara Malaysia yang akan datang ke Indonesia, 

tanpa membawa PLB maka petugas perbatasan Indonesia harus mengijinkan dengan mengisi 

daftar kedatangan dan dia harus pulang kembali setelah 24 jam. Demikian sebaliknya. Namun 

peristiwa ini tidak berlaku, pada saat bukan hari-hari “Gawai”. 



 

 
 

Pada saat acara Gawai, yang hadir bukan hanya masyarakat biasa tetapi juga para birokrat 

dari kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia juga hadir. Pada saat acara Gawai tahun 2015 

di Si Bujit hadir Bupati, Camat, kepala desa dan juga kepala adat. Selain itu juga hadir dari 

Polri dan TNI. Para aparat ini selain menikmati acara Gawai juga melakukan pembicaraan – 

pembicaraan penting yang berkenaan dengan hubungan dua Negara. Hal yang membuat 

berbeda yaitu situasi dan cara diskusi mereka terlihat informal dan akrab, tanpa protokoler 

yang kaku dan tanpa posisi duduk yang berlapis-lapis. 

Pada saat acara Gawai di Kampong Gumbang yang hadir adalah menteri 

Pelancongan/Pariwisata dan juga menteri pemberdayaan perempuan. Dengan demikian maka 

Gawai sebagai soft power diplomacy, karena pada saat acara Gawai maka terjadi pertemuan 

dan percakapan antara aparat dari Indonesia dan aparat dari Malaysia. 

Dari hasil percakapan dengan salah satu pejabat yang berasal dari Malaysia (wawancara 2 

Juni 2016) Bapak Abdullah mengatakan : 

“Saya sebagai staff di kementerian pelancongan, maka acara Gawai ini harus terus 

dilakukan. Dengan acara ini kita dapat bertemu dengan birokrat di Indonesia dan bias 

bercakap-cakap secara santai.” 

Demikian juga pada saat wawancara dengan ibu Radid sebagai sekwilcam di Jagoi Babang 

(wawancara, 2 Juni 2016). Beliau mengatakan: 

 “Gawai ini selalu saya ikuti, agar saya bisa berkesempatan bertemu dengan para 

politisi atau pejabat yang berasal dari Malaysia. Jika ada hal-hal yang sulit 

disampaikan ke Malaysia, maka pada saat Gawai ini, kami bisa menyampaikan dan 

dapat bersama-sama mendiskusikan secara kekeluargaan.” 

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa budaya “Gawai” merupakan 

soft power diplomacy, karena “Gawai” bukan hanya ajang pertemuan tetapi juga ajang 

negosiasi dan diplomasi. 

  

6.  KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara geografis dan administrasi 

kenegaraan warga di perbatasan memiliki perbedaan kewarganegaraan. Namun mereka dapat hidup 

berdampingan secara harmoni. Harmonisasi sosial yang terjadi pada masyarakat kecamatan Jagoi 



 

 
 

Babang, Kabupaten Bengkayang, propinsi Kalimantan Barat, Indonesia dengan masyarakat di 

Kmapong Gubang, Bau, Sarawak, Malaysia ini karena adanya perekat kekerabatan, adanya kebutuhan 

ekonomi, dan yang paling utama karena adanya suatu budaya “Gawai” yang selalu dilakukan rutin 

tiap tahun pada setiap bulan Juni secara bergantian. 

Masyarakat perbatasan ini memiliki satu silsilah kekerabatan yang sama yaitu keturunan Dayak. 

Untuk itu budaya “Gawai” yang merupakan budaya masyarakat keturunan Dayak dilakukan baik yang 

menjadi warga Negara Indonesia maupun yang berwarga Negara Malaysia. Meskipun mereka dibatasi 

oleh status kewarganegaraan, namun melalui budaya “Gawai” ini dapat digunakan sebagai media 

diplomasi dan negosiasi dari mulai masyarakat tingkat bawah sampai pada elit politik dan birokrat. 

Pada saat budaya “Gawai” dilakukan yang hadir mulai dari masyarakat umum sampai dengan para 

birokrat kenegaraan. Pada kesempatan inilah maka digunakan sebagai media untuk membicarakan 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan Negara secara informal dan juga hal-hal lain yang menentuk 

kebutuhan kedua Negara. Dengan demikian maka, dapat disimpulkan bahwa “Gawai” dapat 

digunakan sebagai soft power diplomacy dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. 
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Abstrak 

Hak Asasi Manusia adalah prinsip yang berlaku universal, diakui oleh Piagam PBB (1945) 

dan DUHAM (1948), dan sejak 2007 diterima oleh ASEAN, serta tercantum dalam Piagam 

ASEAN. Berbagai pelanggaran HAM biasa, seperti kebebasan menyatakan pendapat, 

beragama, berserikat, ataupun pelanggaran HAM berat dalam bentuk genosida, pembantaian 

etnis, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi di lingkungan ASEAN. 

Teori Hak Kodrati dan Universalitas HAM digunakan untuk mengatasi pelanggaran HAM 

biasa, sedangkan konsep Tanggung Jawab untuk Melindungi (R2P) digunakan sebagai 

panduan untuk mengatasi berbagai pelanggaran HAM berat. Melalui Regionalisme, ASEAN 

berupaya mewujudkan Komunitas ASEAN 2015 seraya menjunjung tinggi Piagam ASEAN. 

Kamboja bersama PBB (2003) sepakat membentuk Khmer Rouge Tribunal guna mengadili 

para aktor utama pelaku kejahatan genosida (1975-1979) dengan korban 1,7 juta jiwa. 

Indonesia bersama Timor Leste (2004) menyelesaikan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan 

di Timor Timur tahun 1999 dengan membentuk  Komisi Kebenaran dan Persahabatan. Baik 

penyelesaian yudisial oleh Kamboja maupun penyelesaian non-yudisial yang disepakati  

Indonesia dan Timor Leste diharapkan merupakan lesson learned  bagi negara-negara Asia 

Tenggara lainnya. 

 

Kata kunci: pelanggaran HAM, hak kodrati, universalitas HAM, responsibility to 

protect, regionalisme. 

 

Pelanggaran HAM 

Mengapa terjadi pelanggaran HAM, khususnya di lingkungan ASEAN? Pertama, tindakan 

kekerasan yang dilakukan oleh penguasa menghadapi kelompok-kelompok masyarakat di 

suatu negara (konflik vertikal). Kedua, berlangsungnya pertikaian antar kelompok 

masyarakat di suatu negara, yang kemudian semakin  memburuk dan  berakhir dengan 

bentrokan (konflik horizontal). Ketiga, sikap dan tindakan yang dilakukan oleh individu 



 

 
 

terhadap individu lainnya, yang diiringi dengan tindak kekerasan, akibat perselisihan yang 

sering dilatarbelakangi oleh  faktor politik, ekonomi, sosial ataupun budaya.  

Salah satu penyebab yang paling menonjol mengenai terjadinya pelanggaran HAM, 

termasuk pelanggaran HAM berat adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh 

penguasa di suatu negara secara paksa dalam rangka melaksanakan  suatu kebijaksanaan yang 

dijiwai oleh suatu warna keagamaan (religious color). Contohnya tindakan penguasa (negara) 

di Asia Tenggara (non-Muslim) terhadap kelompok minoritas Muslim, seperti terjadi dengan  

kasus Rohingya di Myanmar, Pattani di Thailand, dan Moro di Filipina. Situasi yang mirip 

juga terjadi di negara-negara yang dikuasai oleh Komunis terhadap kelompok minoritas non-

Komunis di Vietnam, Laos, dan Kamboja. Pelanggaran HAM dapat terjadi juga apabila pihak 

penguasa yang mayoritasnya Muslim, seperti dalam kasus di Malaysia, Indonesia dan Brunei,   

melakukan pembiaran hukum, bukan penegakan hukum. Hal ini dialami oleh kelompok 

Kristen, Hindu, Buddha ataupun Ahmadiyah dan Syi’ah di Indonesia.      

Menurut Mahdev Mohani, selain sistem komunis yang masih dianut oleh Vietnam dan Laos, 

negara-negara ASEAN diklasifikasi menjadi dua kategori sistem kekuasaan. Pertama, otoritarian 

(autoritarian) atau demokrasi terbatas. Di dalam kategori ini termasuk  Myanmar, Brunei Darussalam, 

Malaysia, dan Singapura. Kedua, negara-negara yang menampilkan konstitusionalisme 

(constitutionalism) ataupun keadilan transisi, seperti Kamboja, Filipina, Thailand, dan Indonesia.5 

Masyarakat ASEAN juga dapat dibedakan dalam dua kelompok negara: Pertama, negara-negara 

yang menghadapi permasalahan HAM serius, yaitu pelanggaran HAM berat (gross human rights 

violation) dan negara-negara yang menghadapi pelanggaran HAM biasa (ordinary human rights 

violation). Beberapa negara yang termasuk negara-negara yang menghadapi pelanggaran HAM  berat 

adalah Myanmar, Thailand, Filipina, Indonesia, dan Kamboja. Sedangkan negara-negara yang 

menghadapi pelanggaran HAM biasa adalah Singapura, Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Laos.   

 

Pelanggaran HAM Berat 

Ada 4 (empat) kategori pelanggaran HAM Berat, yaitu genosida (genocide), pembersihan 

etnis (ethnic cleansing), kejahatan perang (war crimes), dan kejahatan terhadap kemanusiaan 

(crimes against humanity). Sejumlah kasus yang termasuk kategori ini di lingkungan ASEAN 

adalah: kasus Rohingya (Myanmar), Pattani (Thailand), Moro (Filipina), Khmer Merah 

                                                           
5 Alamsyah Djafar.et.al. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Asia Tenggara, h. iii. Human 

Rights Working Group (HRWG), Indonesia’s NGO Coalition for International Human Rights Advocacy, 2012. 

 



 

 
 

(Kamboja), dan Timor Timur (Indonesia). Sebelum diungkapkan dua kasus pelanggaran 

HAM berat yang dilakukan oleh Khmer Merah (Kamboja) dan di Timor Timur (Indonesia) 

yang menjadi fokus tulisan ini, terlebih dahulu diuraikan secara singkat tentang kasus 

pelanggaran HAM berat yang dihadapi oleh ASEAN, yaitu berkaitan dengan  Rohingya 

(Myanmar), Pattani (Thailand) dan Moro (Filipina).  

Rohingya (Myanmar) 

Etnis Rohingya bukanlah orang Bangladesh ataupun etnis Bengali. Nenek moyang 

Rohingya adalah berasal dari campuran Arab, Turki, Persian, Afghan, Bengali, dan Indo-

Mongoloid. Populasi orang Rohingya saat ini diperkirakan sekitar 1.5 juta – 3 juta jiwa. Dari 

jumlah tersebut 800.000-an tinggal di Arakan dan sisanya menyebar di banyak negara. 

Arakan sebelum bergabung dengan Union of Myanmar pada 1948 berturut-turut dikuasai 

oleh kerajaan Hindu, Islam (abad 15-18), dan Buddhist. Arakan adalah negara bagian dari  

Myanmar yang terletak di sisi barat laut Myanmar berbatasan dengan Bangladesh. Nama 

Arakan berubah menjadi “Rakhine” pada tahun 1930 dan belakangan disebut juga 

“Rakhaing.” “Rakhine” adalah nama etnis Rakhine Buddhist di  Myanmar. Nama tersebut 

tidak  terkait dengan etnis Rohingya Muslim.6 

Rohingya memperjuangkan agar mereka diakui sebagai warga negara Myanmar dan dapat 

hidup normal dan bebas dari ketakutan. Mereka ingin bebas pindah ke tempat manapun di 

Myanmar serta bebas menyatakan pendapat, beragama dan beribadah sesuai dengan agama 

keyakinannya. Selama kurun waktu 1948 – 1962, dari 136 jumlah etnis yang terdapat di 

Myanmar, etnis Rohingya  diakui sebagai salah satu etnis di negara tersebut. Bahkan sebelum 

tahun 1962, ada anggota Parlemen dan Menteri Myanmar yang berasal dari etnis Rohingya. 

Perkembangan terakhir, berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982, 

Rohingya sudah tidak tercantum sebagai etnis yang diakui di Myanmar. Etnis Rohingya 

dihilangkan haknya untuk beragama dan berkeyakinan serta secara bebas menjalankan agama 

dan keyakinannya. Etnis Rohingya menjadi korban kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes 

against humanity), antara lain dalam bentuk harta dan bangunannya disita, diberlakukan kerja 

paksa dan perbudakan. Sering terjadi, mereka menjadi manusia perahu,  kapalnya tenggelam 

ataupun meninggal akibat kelaparan ataupun kehausan di laut. Sebagian ditangkap dan 

diperlakukan sewenang-wenang oleh negara-negara di tempat transit maupun di negara-

negara penerima. Kebanyakan etnis Rohingya ini mengungsi ke Bangladesh, Pakistan, 

                                                           
6 http://www.kompasiana.com/hsusetyo/rohingya-101-sejarah-masalah-kekerasan, diakses 12 desember 

2016, 02:30. 

http://www.kompasiana.com/hsusetyo/rohingya-101-sejarah-masalah-kekerasan-dan-tuntutan


 

 
 

Thailand, Malaysia, Indonesia, Saudi Arabia, Emirat Arab dan lain-lain.7 Masyarakat 

internasional kecewa dan prihatin dengan perlakuan terhadap sekitar 750.000 Rohingya – 

dikenal sebagai pemegang “kartu putih”, yang  memilik hak untuk memilih di Myanmar, 

demikian pula calon-calon anggota parlemen etnis Rohingya, yang umumnya beragama  

Islam. Mereka kehilangan haknya, banyak yang gagal untuk memperoleh persyaratan 

mengikuti pemilu, demikian pula kewarganegaraannya.8 Perlakuan yang   kejam  dari negara 

terhadap minoritas Muslim Rohingya, menunjukkan bahwa kelompok minoritas ini 

kemungkinan besar adalah yang paling teraniaya di dunia. Selama lebih dari tiga dasawarsa, 

pemerintah Burma secara sistematis menolak status kewarga-negaraan bagi etnis Rohingya, 

meskipun sebagian besar dari mereka telah tinggal di negara tersebut selama beberapa 

generasi.9 

Sejak rezim militer Than Shwe di Myanmar membatalkan hasil pemilu 1990, rejim ini kemudian 

melakukan segala daya dan upaya untuk tetap menguasai sistem politik Myanmar. Berbagai kekuatan 

oposisi dan pro-demokrasi dilemahkan dengan berbagai cara. Begitu pula tuntutan dari etnis minoritas 

dan gerakan separatis selalu disikapi dengan cara-cara represif. Berbagai langkah dilakukan rejim 

militer seperti menangkap dan memenjarakan para aktivis demokrasi (termasuk tokoh penerima 

Nobel, Aung San Suu Kye), membatasi kemerdekaan berpolitik, melakukan operasi militer terhadap 

etnis minoritas, membatasi kemerdekaan pers, jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip-

prinsip HAM. Berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan rejim militer Jenderal Than Shwe tersebut 

sebenarnya merupakan kelanjutan dari rejim militer terdahulu, Jenderal Ne Win dan Jenderal Saw 

Maung. Di samping Karen (Kristen), yang merupakan salah satu etnik minoritas Myanmar yang 

terkuat dan tertua yang memberontak melawan pemerintah, ada pula etnik minoritas lainnya, yaitu 

Rohingya yang sebagian besar dari mereka adalah Muslim. Perlakuan State Law and Order 

Restoration Council (SLORC) yang sangat buruk terhadap Rohingya menyebabkan SLORC banyak 

mendapatkan protes, terutama dari negara-negara ASEAN. Akibat pelanggaran HAM tersebut, dunia 

internasional memberikan tekanan dan sanksi kepada Myanmar. Selain PBB dan negara-negara Barat, 

ASEAN sebagai organisasi regional negara-negara kawasan Asia Tenggara juga melakukan hal 

serupa, menekan Myanmar. Hanya saja, berbeda dengan negara-negara Barat, ASEAN memilih untuk 

tidak menggunakan cara-cara konfrontatif terhadap Myanmar, karena hal ini akan dianggap 

melanggar prinsip-prinsip ko-eksistensi dan mencampuri kedaulatan negara lain. Sebagai sesama 

                                                           
7 http://www.kompasiana.com/hsusetyo/rohingya-101-sejarah-masalah-kekerasan, diakses 12 desember 

2016, 02:30. 
8Committe on Foreign Affairs House of Representatives, 11. 
9Committe on  Foreign Affairs House of Representatives. Burma ‘s Challenge: Democracy, Human 

Rights, Peace, and the Plight of the Rohingya. One Hundred Fourteent Congress. First Session, October 21, 

2015. Serial No 114-117, p.  2 

http://www.kompasiana.com/hsusetyo/rohingya-101-sejarah-masalah-kekerasan-dan-tuntutan


 

 
 

anggota ASEAN, negara-negara anggota ASEAN lainnya memilih cara-cara persuasif untuk 

mendorong demokratisasi dan penegakan HAM di Myanmar.10 

Beberapa organisasi teroris Islam internasional, regional dan lokal memperdayai Rohingya 

untuk bergabung dan melakukan tugas-tugas berbahaya di medan perang, membersihkan 

ranjau, dan bekerja sebagai kuli. Menurut sumber-sumber intelijen Asia, Rohingya yang 

direkrut dibayar 30.000 taka ($ 525) untuk bergabung dan kemudian dibayar 10.000 taka ($ 

175) per bulan. Apabila keluarga dari Rohingya yang direkrut tewas dalam melaksanakan 

tugas diberikan 100.000 taka ($1750). Mereka yang direkrut sebagian besar diambil dari 

Nepal ke Pakistan, di mana mereka dilatih dan selanjutnya dikirim ke kamp-kamp militer di 

Afghanistan. Rohingya Solidarity Organization (RSO) dan Arakan Rohingya Islamic Front 

(ARIF) keduanya bergabung dan membentuk Rohingya National Alliance (RNA) pada tahun 

1996. Pada tahun 1998, dua faksi RSO dan ARIF bergabung ke dalam Arakan Rohingya 

National Organization (ARNO). Sejumlah besar Rohingya terlibat dalam perdagangan  

senjata di sepanjang perbatasan Bangladesh-Myanmar. Beberapa di antaranya  terhubung 

sebagai pemasok senjata bagi teroris dan sindikat kriminal.11 

Peran masyarakat internasional sejak tahun 1991 sangat menentukan dalam penyelesaian 

krisis pengungsi Rohingya. Selain itu beberapa negara seperti Bangladesh, Myanmar, India, 

Thailand dan Indonesia secara langsung terlibat dengan masalah pengungsi Rohingya dan 

menjadikannya sebagai masalah internasional. Bangladesh telah menjadi tuan rumah 

sejumlah besar Rohingya selama 22 tahun, tetapi Myanmar bersikap pasif di dalam mengatasi 

masalah ini. Komunitas internasional, terdiri dari dua kelompok-pelaku negara dan non-

negara, turut terlibat menghadapi arus pengungsi Rohingya. Bangladesh, Myanmar, Thailand, 

India, Indonesia, Cina, Jepang dan Malaysia di wilayah Asia, Arab Saudi dan Emirat Arab di 

Timur Tengah, Amerika Serikat dan Kanada di Amerika Utara, Inggris dan Jerman di Eropa, 

Australia, Selandia Baru. ASEAN dan South Asian Association for Regional Cooperation  

(SAARC) adalah pelaku negara-negara utama yang terlibat dalam isu pengungsi Rohingya. 

Pelaku non-negara dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok organisasi pemerintah 

internasional (IGO) dan organisasi non-pemerintah internasional (INGOs). UNHCR, USAID 

dan Uni Eropa adalah Intergovernmental Organizations (IGO) yang terlibat dalam masalah 

pengungsi Rohingya.12 Indonesia melalui Menlu RI berusaha secara intensif untuk membantu 

                                                           
10 Adian Firnas et.al. Peranan ASEAN dalam Mendorong Penegakan Hak Asasi Manusia di Myanmar 

(2015) dalam JISI, Jurnal Ilmu Sosial Indonesia, Volume 2 Nomer 1, Maret 2015, 73-74. 
11  Sujit Kumar Datta. Himalaya and Central  Asian Studies Vol. 19, No. 1-2, Januari-Juni 2015, 138 
12  Sujit Kumar Datta. Himalaya and  Central Asia  Studies , 147.  



 

 
 

penyelesaian isu di Rakhine State, dan sangat  concern terhadap perkembangan kemanusiaan 

dan keamanan, terutama terkait minoritas Muslim di Rakhine State. Kunjungan Menlu 

Indonesia tahun 2016 dan 2017 merupakan upaya Indonesia secara bilateral, khususnya 

dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan. Indonesia menekankan pentingnya pembangunan 

secara inklusif, penghormatan HAM dan proteksi semua komunitas. Menlu RI sempat 

bertemu Aung San Suu Kye, Kofi Annan, Menlu Bangladesh, serta melakukan kunjungan ke 

kamp pengungsi di Coxis Bazar, perbatasan Bangladesh-Myanmar.13 

Hal yang sangat memprihatinkan adalah bahwa sebagai negara tetangga terdekat dari 

Arakan, pemerintah Bangladesh telah menutup pintu perbatasannya dengan Myanmar, 

bahkan mengirimkan mereka kembali ke laut. Perdana Menteri Bangladesh Sheik Hasina 

menyebutkan bahwa masalah Rohingya adalah masalah Myanmar, bukan masalah 

Bangladesh. Krisis Rohingya adalah karena konflik etnis dan penyiksaan atas dasar SARA. 

Mereka adalah korban dari kejahatan dan pembantaian yang disponsori oleh negara (state-

sponsored massacre), dengan target utama adalah pembersihan etnis Rohingya.14 

LSM HAM mengharapkan adanya perubahan yang signifikan terhadap Rohingya, namun 

harapan tersebut tidak menjadi kenyataan. Suu Kye tidak menampilkan isu tersebut pada 

kampanye pemilu 2015, dan saat diwawancara mengenai hal tersebut oleh wartawan asing, 

dia berpandangan bahaya dari Muslim dan kekerasan yang terjadi antara Muslim dan Budha 

adalah tanggung jawab ke dua pihak. Diduga bahwa Suu Kye khawatir kehilangan 

pendukung potensialnya yang memusuhi Rohingya, yang diutamakan partainya harus 

berhasil memenangkan pemilu. Namun setelah pemilu, sikapnya tetap dipertanyakan: dia 

gagal untuk mengecam perusakan terhadap dua masjid oleh demonstran Budha. Tekanan 

kepada Suu Kyi semakin kuat untuk mengambil tindakan yang lebih tegas setelah kelompok 

militan bersenjata yang diduga Rohingya menyerang pos polisi perbatasan pada 9 Oktober 

2016 yang mengakibatkan terbunuhnya 9 polisi. Pasukan militer  melancarkan operasi di 

utara negara bagian Rakhine, dan mengakibatkan 102 Rohingya dan 32 tentara tewas. 

Dilaporkan terjadinya perkosaan dan pembakaran rumah-rumah serta pembantaian tersangka 

militan. Wilayah tersebut tertutup bagi wartawan asing. Suu Kyi beranggapan masalah di 

negara bagian Rakhine sangat rumit dan pemerintah dalam menangani isu Rakhine  

memberlakukan prinsip penegakan hukum, serta menghindari penggunaan nama Rohingya, 

                                                           
13   Pernyataan Pers Akhir Tahun Menlu RI, Januari 2017. 
14http://www.kompasiana.com/hsusetyo/rohingya-101-sejarah-masalah-kekerasan, diakses 12 desember 

2016, 02:30.  
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terminologi yang ditentang oleh komunitas Budha, yang menyebut Rohingya ini sebagai  

minoritas “Bengali.”15 

 

Pattani, Thailand 

Pada masa paling awal datangnya Islam ke Thailand Selatan atau Pattani atau Asia Tenggara pada 

umumnya sekitar abad ke-14 sampai abad ke-17, hampir tidak ada konflik antara Muslim di 

Kesultanan Pattani dan umat Budha di sekitarnya. Kalaupun ada konflik dan perang pada saat itu 

adalah untuk saling menaklukkan dan menguasai tetapi masing-masing pihak memiliki kedaulatannya 

sendiri-sendiri.16 Konflik terbentuk secara sistematis baru terjadi pada masa raja Kerajaan Siam, 

Chulalongkorn (1868-1910), yang terpengaruh oleh nasionalisme Barat. Ia memperkenalkan model 

negara-bangsa dengan menerapkan batas wilayah kerajaan secara ketat, di mana kawasan 

Semenanjung Malaya (Malay Peninsula) atau Pattani Raya (Greater Pattani) yang semula dikuasai 

oleh Kesultanan Pattani Islam, dimasukkan ke dalam wilayah Kerajaan Siam.17 

Menurut Gordon P. Means (2009), kelompok minoritas Muslim di Thailand Selatan 

memiliki kesamaan identitas dengan etnis dan agama saudara-saudara mereka yang berada di 

perbatasan dengan Malaysia. Sebagian Muslim menerima kenyataan hidup sebagai minoritas 

di lingkungan Thailand, sedangkan yang lainnya menentang segala upaya untuk membaurkan 

mereka ke dalam sistem politik dan sosial di Thailand.18 Kelompok ini, yang mengalami 

tekanan ekonomi dan politik, memperoleh simpati dari saudara-saudara mereka di Malaysia, 

yang berdiam di sepanjang perbatasan. Lebih dari 4000 orang  telah tewas akibat kekerasan 

yang  berlangsung sejak tahun 2004,  yang  dihawatirkan akan memburuk menjadi perang 

saudara yang berkepanjangan.19 PM Thailand Jenderal Prayuth Chan-ocha berjanji 

menghadirkan perdamaian di Thailand Selatan. Prayuth diyakini telah menghubungi PM 

Malaysia Najib Razak agar bersedia menjadi pihak penengah sebagaimana konflik di Filipina 

Selatan. Sampai saat ini, kekerasan yang terjadi di Thailand Selatan, yang dihuni warga 

                                                           
15Gee, John. Rohingya Issue Creates More Waves in Region. The Washington Report on Middle East 

Affairs; Washington 36.2 (Mar/Apr 2017):43-44.  
16 Gordon P. Means, Political Islam in Southeast Asia (Selangor, Malaysia: Strategic Information and 

Reserach Development Centre, 2009), 149. 
17 Surin Pitsuwan, Islam and the Malay Nationalism: A Case Study of the Malay-Muslims of Southern 

Thailand, Harvard University, 1982, 28-29. Dikutip dari Ahmad Su’adi. Dinamika Minoritas Muslim Mencari 

Jalan Damai. Studi Kasus di Thailand Selatan dan Filipina Selatan, 2012. Jakarta: Sekolah Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. 
18 Gordon P. Means, Political Islam in Southeast Asia 
19 N. Ganesan and Ramses Amer, International Relations in Southeast Asia. Between Bilateralism and 

Multilateralism (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), 152. 



 

 
 

minoritas Muslim, diperkirakan telah menewaskan 5.700 orang.20 Pada tahun 2003, sumber 

resmi menghitung 119 insiden. Sedangkan dalam 11 bulan pertama tahun 2004, sejumlah 

1.253 insiden kekerasan terjadi, yaitu 63 persen dari jumlah keseluruhan  antara tahun  1993 

hingga 2004. Sementara antara Januari hingga 10 November 2004 saja, setidaknya 573 orang 

telah terbunuh dan 524 orang lainnya luka-luka, termasuk warga sipil, polisi, tentara, dan 

pejabat pemerintah lainnya. Antara Januari dan hingga pertengahan April 2005 saja, lebih 

dari 50 kematian terjadi. Pemboman serentak terhadap  bandara, hotel, dan toko kelontong di 

Hat Yai pada awal April 2005 menimbulkan kekhawatiran bahwa kekerasan akan terus 

menyebar melampaui ketiga provinsi Thailand Selatan. Hal tersebut menyebabkan pula 

perpecahan yang serius antara pemerintah, partai oposisi, kekuatan konservatif di lingkungan 

Istana serta faksi-faksi militer, yang kesemuanya memiliki pandangan dan pendapat berbeda 

tentang bagaimana caranya bereaksi paling baik terhadap permasalahan di Selatan.21 

 

Moro (Filipina) 

Selama berabad-abad orang Moro melakukan hubungan politik dan dagang dengan komunitas 

Muslim di luar perbatasan Filipina. Hubungan politik ini memberikan inspirasi bagi orang-orang 

Moro tersebut untuk mencari peluang untuk bergabung dengan saudara-saudaranya seagama yang 

merupakan bagian dari Brunei. Semasa penjajahan, Brunei merupakan bagian dari Borneo Utara 

Inggris. Ketika Malaysia dibentuk tahun 1963, Borneo Utara dimasukkan ke dalam Malaysia sebagai 

negara bagian Sabah. Pada saat bersamaan, Filipina juga mengklaim pemilikan atas Sabah, yang 

didasarkan pada klaim terdahulu dari kesultanan Sulu. Penyelesaian klaim tersebut dibicarakan pada 

Konferensi Manila tahun 1963 antara Malaysia, Filipina dan Indonesia, namun pertikaian tersebut 

tidak pernah bisa diatasi. Tahun 1967, Tun Mustapha bin Harun terpilih sebagai Menteri Besar Sabah. 

Dia berasal dari Sulu, yang pindah ke Sabah dan menjadi pendiri dari Sabah National Organization, 

mewakili komunitas Muslim Sabah. Begitu berkuasa, Tun Mustapha memberikan dukungannya 

terhadap gerakan pembebasan Moro, dengan  membina kamp pelatihan gerilya secara rahasia di 

Sabah. Kegiatan ini secara resmi dikecam oleh Filipina dengan menuduh penguasa Sabah tersebut 

mengijinkan adanya basis pelatihan gerilya di Sabah dan memfasilitasi berlangsungnya pengiriman 

senjata, uang dan perlengkapan untuk mendukung pemberontak Moro.22 

Secara sosial dan politik Moro lebih diikat oleh identitas etnis seperti Tausug, Maugindanau, 

Maranau, Iranun dan sebagainya yang masing-masing diawasi oleh pemimpin lokal yang bersifat 

                                                           
20   Kompas, Thailand Selatan. Janji Pemerintah Militer Disambut Positif. Jakarta: Kompas, 22 

November 2014.  
21Aurel Croissant.Muslim Insurgency, Political Violence, And Democracy in Thailand.  Rouledge, 2007. 
22 Gordon P. Means, Political Islam in Southeast Asia, (Petaling Jaya: SIRD), 197.  



 

 
 

kultural atau sistem datuk tersebut. Baik pada masa penjajahan Spanyol maupun Amerika, melalui 

sistem datuk inilah mereka melakukan perlawanan terhadap penjajahan.23 Nur Misuari, pelopor dan 

pemimpin MNLF adalah anak dari keluarga miskin yang berasal dari suku Tausug di Jolo, 

mendapatkan beasiswa dan di kemudian hari menjadi profesor studi Islam di University of the 

Philippines. Sedangkan Salamat Hasyim adalah kelahiran Cotabato dari suku Manguindanau, pendiri 

dan pemimpin MILF, juga berasal dari keluarga biasa, yang memperoleh beasiswa dari pemerintah 

Mesir untuk melanjutkan kuliah di Universitas Al Azhar, Kairo. Baik Nur Misuari maupun Salamat 

Hasyim, keduanya menjadi aktivis dan pemimpin gerakan mahasiswa di kampusnya masing-masing, 

yang  melakukan perlawanan terhadap penjajahan dan pemerintahan yang tidak adil. Kasus Jabidah 

Massacre dan Ilaga memecut mereka untuk bersatu dan membangkitkan Muslim Mindanau dalam 

perlawanan terhadap pemerintah pusat dengan melihat kenyataan ketidakadilan yang berlangsung di 

daerah asalnya, yaitu Mindanau.24 

Setelah 17 tahun kekerasan dan perundingan berlangsung, pemerintah Filipina dan 

kelompok pemberontak Muslim terbesar (Front Pembebasan Islam Moro/MILF) – sepakat 

untuk mengakhiri konflik pada Oktober 2012, dan persetujuan damai akhirnya ditandatangani 

pada Maret 2014. Kedua belah pihak, sebelum Presiden Benigno Aquino mundur pada tahun 

2016, bersepakat untuk  mendirikan daerah otonom, yang dikenal sebagai "Bangsamoro", di 

wilayah selatan dari negara yang mayoritas beragama Katolik tersebut.25 

Organisasi Konferensi Islam (OKI) menawarkan upaya  untuk mengawal gencatan senjata, 

dan sejumlah negara Muslim menawarkan “jasa-jasa baik”-nya untuk meprakarsai 

penyelesaian politik. Akhirnya, baik MNLF  maupun pemerintah Filipina sepakat untuk 

melangsungkan negosiasi yang dimulai di Jeddah pada bulan Januari dan  diakhiri di Tripoli, 

Libya, pada bulan Desember 1976. Kesepakatan yang  kemudian dikenal sebagai  Perjanjian 

Tripoli tersebut menghasilkan gencatan senjata, dengan MNLF dipimpin oleh  Nur Misuari 

menyepakati agar MNLF meletakkan senjata, dan sebagai imbalannya, pemerintah Filipina 

memberikan pengakuannya. Tiga belas provinsi di Filipina Selatan akan  menjadi wilayah 

otonomi Muslim, dengan persyaratan otonominya ditentukan kemudian melalui konsultasi 

dengan para pemimpin MNLF. Selama berlangsungnya negosiasi Perjanjian Tripoli, 

perpecahan serius terjadi antara pimpinan MNLF mengenai persyaratan yang ditawarkan oleh 

pemerintah Filipina. Kelompok oposisi, yang dipimpin oleh Salamat Hashim, secara tiba-tiba 

mengumumkan “pengambilalihan” MNLF. Kudeta internal tidak pernah terjadi, namun 

                                                           
23 Ahmad Suadi. Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai, 142. 
24 Ahmad Suadi. Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai 145. 
25 http://news.trust.org//spotlight/Philippines-Mindanao-conflict/?tab=briefing,  

http://news.trust.org/spotlight/Philippines-Mindanao-conflict/?tab=briefing


 

 
 

kelompok  pembangkang memisahkan diri dan  membentuk Moro Islamic Liberation Front 

(MILF).26 

 

Instrumen ASEAN menangani kasus HAM 

Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu prinsip yang paling penting dan utama 

diakui oleh ASEAN, sebagaimana  tercantum dalam Piagam ASEAN. Piagam ASEAN, baik Pasal 1 

tentang Tujuan maupun Pasal 2 tentang Prinsip mencantumkan mengenai “memajukan serta 

melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dengan memperhatikan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN” serta “menghormati kebebasan 

fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia”.27 

Pasal 1 Kerangka Acuan AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human 

Rights) menjelaskan bahwa tujuan AICHR adalah untuk "memajukan dan melindungi HAM 

dan kebebasan dasar dari bangsa-bangsa ASEAN.” Namun, sesungguhnya, bobot  utama 

keberadaan AICHR adalah dalam rangka memajukan stabilitas dan harmoni di kawasan 

ASEAN, tanpa mengabaikan ciri khas masing-masing, baik dilihat dari sisi nasional maupun 

regional, di samping upaya untuk tetap saling menghormati perbedaan-perbedaan latar 

belakang sejarah, budaya dan agama, dan dengan tetap memperhitungkan keseimbangan 

antara hak dan kewajiban masing-masing.28 

Sistem HAM internasional sejak Perang Dunia ke II telah meletakkan sejumlah langkah 

serius untuk melaksanakan Piagam PBB, dengan  tidak menyebutkan “perlindungan” HAM 

(protection), tetapi hanya “pemajuan” (promotion) saja. Pemilihan pemajuan, bukan 

perlindungan, dilakukan secara cermat karena langkah-langkah internasional untuk 

perlindungan HAM kemungkinan dianggap sebagai campur tangan terhadap kedaulatan 

nasional. Istilah perlindungan HAM hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus di mana badan-

badan internasional (badan-badan politik, badan-badan pakar, atau pengadilan-pengadilan 

internasional) diberikan hak untuk memantau pemenuhan dari kewajiban-kewajiban 

internasionalnya.29 

                                                           
26 Gordon P.Means. Political Islam in South East Asia. (Petaling Jaya: SIRD), 2009, 201. 
27 Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN.  ASEAN Charter, PIAGAM ASEAN  (Jakarta: Kementerian 

Luar Negeri, 2007),  4,7.  
28 Ciorciari. Human Rights in South East Asia, 714.  
29 Manfred Nowak. Pengantar pada Rezim HAM Internasional. Pustaka Hak Asasi Manusia. Raoul 

Wallenberg Institute, p. 29 



 

 
 

Statistik di bawah ini menunjukkan bahwa dari 5 negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, 

Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand, tidak sepenuhnya bebas (freedom), umumnya 

memiliki hanya sebagian kebebasan (partly free). Termasuk dalam kelompok ini negara yang 

belum bergabung dengan ASEAN, yaitu Timor Leste. Indonesia sendiri termasuk negara 

penting di Asia Tenggara yang berhasil melaksanakan demokrasi dan menegakkan HAM, 

setelah Presiden Suharto yang selama 32 tahun memerintah secara otoriter, pada tahun 1998  

digantikan oleh Presiden Habibie, yang menciptakan reformasi di berbagai bidang, termasuk 

melaksanakan pemilihan presiden (tahun 1999) serta meratifikasi berbagai konvensi 

internasional tentang HAM. Namun kebebasan pers di Indonesia agak sulit (difficult) 

diterapkan, ada kalanya masih menghadapi kendala. Sedangkan negara-negara CLMV 

(Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam) serta Brunei Darussalam,  umumnya dikategorikan 

sebagai  negara yang tidak bebas (not free).     

 

Tabel 2: Status of Human Rights Protection 

Country Freedom 

Ranking* 

Human 

Development 

Index** 

Press 

Freedom 

Ranking 

*** 

Human 

Rights 

Ratifications 

Brunei Not Free Very High Difficult 3/22 

Cambodia Not Free Medium Difficult 11/22 

Timor  

Leste 

Partly 

Free 

Medium Satisfactory 
11/22 

Indonesia Partly 

Free 

Medium Difficult 
11/22 

Laos Not Free Medium Very 

Serious 
9/22 

Malaysia Partly 

Free 

High Difficult 
5/22 



 

 
 

 

 

 

 

      *     

Freedom House’s 2014 ranking of Freedom in the World. Three ranking are awarded : Free, Partly Free or Not Free  

**  From the UNDP’s 2014 Human Development Index, States can have very high, high, medium or low human development 

***  From Reporters Without Borders’2014 World Press Freedom Index. The situation can be good, satisfactory, noticeable problems, difficult, or very 

serious 

 

AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights) lebih banyak 

disibukkan dengan upaya merumuskan Aturan Main AICHR, belum menyentuh masalah 

substansi. Ketika muncul masalah Rohingya, timbul perbedaan pandangan tentang apakah isu 

ini bisa dimasukkan sebagai agenda AICHR, mengingat belum ada kesepahaman dari para 

Komisioner tentang jangkauan dari suatu promotion ataupun protection dari HAM. 

Seyogyanya apapun upaya pemajuan HAM diharapkan akan menopang upaya perlindungan 

HAM.30 

Konsep “Tanggung Jawab Untuk Melindungi” (Responsibility to Protect) menyatu dengan 

visi ASEAN untuk terbentuknya Komunitas yang damai, adil, demokratis, berorientasi 

masyarakat dan peduli di Asia Tenggara. Dengan demikian, Responsibility to Protect 

memberikan ASEAN suatu jalur utama dalam mewujudkan visi Komunitas yang peduli dan 

berbagi di Asia Tenggara dan mendukung tanggung jawab ASEAN untuk menjaga 

perlindungan bagi rakyatnya sendiri.31  

                                                           
30Penjelasan Dinna Wisnu, Komisioner yang mewakili Indonesia dalam AICHR, disampaikan  kepada 

penulis, 27 Juli 2017.  
31 Michael Heng. Advancing Community Building for ASEAN. 434  

Myanmar Not Free Low Difficult 4/22 

Philippines Partly 

Free 

Medium Difficult 
14/22 

Singapore Partly 

Free 

Very High Difficult 
3/22 

Thailand Partly 

Free 

High Difficult 
11/22 

Vietnam Not Free Medium Very 

Serious 
7/22 



 

 
 

 

Kasus Khmer Merah di Kamboja (1975-1979) 

Sebelum rezim Khmer Merah berkuasa, pada tahun 1970-1975 di Kamboja berkuasa Presiden Lon 

Nol (Republik Khmer), seorang yang beraliran kapitalis pro-AS dan menjadikan Kamboja berada di 

bawah hegemoni AS. Amerika Serikat dengan mengerahkan Angkatan Darat dan Angkatan Udara 

telah menjadikan Kamboja sebagai arena pertempuran melawan Komunis Vietnam Utara. 

Diperkirakan 100.000 penduduk sipil Kamboja tewas akibat petaka yang dijatuhkan pesawat pembom 

Amerika B-52.32 Intervensi Vietnam di Kamboja menimbulkan sejumlah isu-isu penting, dikaitkan 

dengan pengertian humanitarian intervention dalam kasus genosida, penggunaan kekerasan dalam 

hubungan antar negara,  dan pentingnya untuk mematuhi hukum internasional. ASEAN berpendapat 

bahwa intervensi Vietnam di Kamboja adalah pelanggaran terhadap hukum internasional dan 

kedaulatan Kamboja. Karenanya, ASEAN menyerukan agar Vietnam menarik pasukannya keluar dari 

negara tersebut. Sebaliknya, Vietnam berpendapat intervensi itu adalah untuk membebaskan rakyat 

Kamboja dari rejim genosida Democratic Kampuchea, atau  lebih dikenal dengan nama  Khmer 

Merah.33 

PBB merupakan bagian dari masalah dan solusi bagi tragedi Kamboja. Tumbangnya rejim 

genosida Khmer Merah oleh tentara Vietnam dan pasukan pemberontak Kamboja pada 

Januari 1979 tidak mengakhiri tragedi tersebut. PBB, Cina dan ASEAN dengan menuduh 

Vietnam melakukan invasi ke Kamboja, setiap tahun telah mempelopori dikeluarkannya 

Resolusi PBB yang tetap mengakui rejim Khmer Merah sebagai wakil Kamboja dan 

kemudian merupakan pemerintah de facto di Kamboja, dan bukan People’s Republic of 

Kampuchea yang didirikan oleh para pemberontak Kamboja. Situasi buntu ini terus berlanjut 

hingga 1980-an saat Kamboja diperlakukan sebagai negara paria dengan pihak Barat 

melarang segala bantuan ke Kamboja – hingga memperpanjang penderitaan rakyat Kamboja 

untuk dasawarsa berikutnya. Hal tersebut hanya bisa diatasi dengan ditandatanganinya 

Perjanjian Perdamaian Paris pada 23 Oktober 1991, yang menetapkan bahwa PBB lah yang 

mengawasi pemerintahan di Kamboja hingga dilaksanakannya pemilihan umum. The United 

Nations Transitional Authority on Cambodia (UNTAC) dibentuk untuk melaksanakan 

Perjanjian Paris.34 

                                                           
32 http://www.kompasiana.com/nuzululdina/konflik-kamboja-rezim-pol-pot-khmer-

merah_550d6af7a333119f1e2e3d2f, diakses 20 Mei 2014, 06:10. 
33 Kao Kim Hourn, ASEAN’s Non-Interference Policy: principles under pressure, ASEAN Academic 

Press, London, 2000, 53-54.  
34 Benny Widyono, Dancing in Shadows, Rowman & Littlefield Publishers, Inc, New York, 2008, 4. 

http://www.kompasiana.com/nuzululdina/konflik-kamboja-rezim-pol-pot-khmer-merah_550d6af7a333119f1e2e3d2f
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Museum Killing Fields didirikan di Choeung Ek, di luar kota Phnom Penh, di atas sebuah  

lapangan terbuka dimana rejim Pol Pot melakukan pembantaian terhadap 17.000 orang 

korban. Tengkorak kepala dari korban-korban pembantaian itu disusun secara bertingkat 

dalam bangunan berkaca, mulai rak paling bawah hingga rak paling atas. Tengkorak yang 

terkumpul pada penggalian kuburan massal itu membuktikan betapa banyaknya korban yang 

dibantai oleh rejim Pol Pot.35 

Museum lainnya disebut sebagai Tuol  Sleng Museum of Genocide.  Museum ditata dalam 

sebuah bangunan di pusat kota Phnom Penh,  yang semula adalah sebuah Sekolah Menengah. 

Semasa Pemerintahan Lon Nol nama sekolah itu adalah Tuol Svay Prey School. Bangunan 

tiga lantai yang terdiri dari ruang-ruang kelas itu, oleh rejim Pol Pot dirubah menjadi sebuah 

rumah penahanan dan penyiksaan terkeji dan paling biadab dalam sejarah kemanusiaan. 

Disebut sebagai Security Office-21 (S-21), Museum Kejahatan Genosida Tuol Sleng ini 

menampilkan  pameran foto dan koleksi alat-alat yang digunakan untuk penyiksaan, termasuk 

foto wajah-wajah tahanan yang pernah diinterogasi dan ditahan oleh rejim Khmer Merah.  

Sesudah melewati penyiksaan di Toel Sleng, tawanan dibawa ke Choeung EkKilling Field 

untuk dimakamkan pada kuburan massal di sana.  

Sebagai bagian dari kebijakan Perang Dingin, pemerintahan Carter dan Reagan di 

Amerika Serikat dan pemerintahan Thatcher di Inggris, bersama-sama dengan Malaysia dan 

Singapura, mendukung rejim Pol Pot serta melindungi Khmer Merah dari upaya peradilan 

maupun pertanggungjawaban. Dukungan internasional dan perlindungan terhadap Khmer 

Merah telah mengakibatkan berlanjutnya perang dan kehancuran ekonomi bagi rakyat 

Kamboja, sementara Khmer Merah telah melanjutkan kekejaman di hutan-hutan selama lebih 

dari dua dasawarsa. Di sisi lain, rejim PRK yang didukung Vietnam, yang berkuasa dari 1979 

– 1993, terus menerus melanggar hak-hak dasar dari rakyat Kamboja.  PBB mencatat ratusan 

pembunuhan di luar pengadilan maupun pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh rejim  Hun 

Sen,  kata Human Rights Watch.36 

Bulan April selalu diperingati sebagai "bulan neraka," karena pada tanggal 7 April 1975, 

rejim Pol Pot melakukan pembantaian besar-besaran. Saat itu, Pol Pot mendeklarasikan 

Kamboja sebagai sebuah negara baru. Menyebutkan tahun 1975 tersebut sebagai “Year 

Zero”.  

                                                           
35http://www.killingfieldsmuseum.com/diakses 11 Oktober 2016, 22:45. 
36 https://www.hrw.org/news/2011/06/24/cambodia-khmer-rouge-trial-justice-delayed, diakses 27 Mei 

2017, 14:49.  
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Rakyat Kamboja menyebut peristiwa tersebut sebagai “hari kelabu” dalam sejarah perjalanan 

Kamboja.37Ada sekitar 343 “ladang pembantaian” tersebar luas di seluruh wilayah Kamboja. Choeung 

Ekdikenal sebagai lokasi untuk  “pembantaian” paling terkenal. Sebelum para korban dibunuh, 

terlebih dahulu mereka didata dan diinterogasi  di Kamp penyiksaan Tuol Sleng.38 

Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Sub Komisi untuk Pencegahan Diskriminasi dan 

Perlindungan Minoritas beranggapan bahwa catatan hak asasi manusia Kamboja pada bulan 

Maret 1979, yang menggambarkan kejadian antara tahun 1975 dan 1979 sebagai 

"pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius" yang pernah terjadi di manapun di dunia 

ini sejak nazisme, dengan menyimpulkan bahwa hal tersebut tidak kurang dari 

“autogenocide."39 Pada 6 Juni 2003, akhirnya disepakati Agreement antara Pemerintah 

Kamboja dan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pembentukan suatu Peradilan Hak-Hak 

Asasi Manusia terhadap tokoh-tokoh yang bertanggung jawab semasa rejim Pol Pot berkuasa  

(“Agreement between the United Nations and the Royal Government of Cambodia 

Concerning the Prosecution under Cambodian Law of Crimes Committed during the Period 

of Democratic Kampuchea”), ditandatangani oleh Wakil PM Kamboja Sok An dan Wakil 

Sekretaris Jenderal PBB Hans Corell di Phnom Penh. Dijelaskan  bahwa yang termasuk 

yurisdiksi Peradilan tersebut adalah “genocide” sebagaimana ditentukan oleh Konvensi 

Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948, Kejahatan terhadap Kemanusiaan 

(crimes against humanity) seperti yang diatur oleh Statuta Roma Tentang Peradilan Pidana 

Internasional dan pelanggaran berat dari Konvensi Jenewa 1949 maupun kejahatan-kejahatan 

lainnya yang ditentukan oleh Bab II Hukum pembentukan Extraordinary Chambers yang 

diundangkan 10 Agustus 2001. Penggelaran Peradilan Khmer Merah tersebut diharapkan 

dapat mengungkap kebenaran dan sekaligus memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban 

kejahatan Khmer Merah serta menutup lembaran hitam Kamboja masa lalu yang terlihat 

dalam bukti sejarah: “Killing Fields”. Menurut Hun Sen, pengakuan "siapa yang tidak 

bersalah" dan "siapa yang bersalah", serahkan saja kepada pengadilan untuk  memutuskan 

kasusnya. Kita tidak boleh  merubah kasus hokum ke dalam urusan politik”.40 
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Peradilan Khmer Merah (Khmer Rouge Tribunal) dalam persidangannya selama beberapa  

tahun terakhir  telah mengadili empat kasus besar: Pertama, Kasus 001 terdakwa Kaing Guek 

Eav (lebih dikenal dengan nama Kamerad Duch), mantan Kepala Penjara S-21 di Phnom 

Penh, dihukum penjara seumur hidup karena bersalah melakukan kejahatan terhadap 

kemanusiaan berkaitan dengan lebih dari 15.000 pembunuhan. Dia saat ini menjalani 

hukumannya. Kedua, Kasus 002 dengan empat orang terdakwa: (a) Nuon Chea (87 tahun),  

tangan kanan Pol Pot dan dikenal sebagai "saudara nomor 2”, (b) Khieu Samphan (82 tahun),  

mantan Kepala Negara, (c) Ieng Sary, mantan Menteri Luar Negeri, namun  meninggal dunia 

di dalam penjara hingga proses hukumnya tidak dilanjutkan, (d) Ieng Thirit (isteri Ieng Sary),  

salah seorang tokoh senior rezim Pol Pot, dinyatakan secara mental tidak layak untuk diadili. 

Ketiga, Kasus 003 dan 004, tidak pernah diungkapkan, meskipun nama-nama terdakwa 

tersebut sempat beredar.41 

Peradilan Khmer Merah mencerminkan bahwa Kamboja terpanggil untuk turut 

melaksanakan Piagam ASEAN berkenaan dengan prinsip-prinsip penting dalam Piagam, 

yaitu prinsip HAM, demokrasi, rule of law, good governance dan upaya ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu  model bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk melakukan 

penegakan HAM di Asia Tenggara. Di sisi lain, terdapat kesan bahwa penegakan HAM 

tersebut dilakukan oleh rejim Hun Sen yang berkuasa sebagai pencitraan demi 

melanggengkan kekuasaannya. Selain itu, stabilitas, perdamaian dan harmoni di Asia 

Tenggara, sebagai persyaratan untuk terwujudnya Komunitas ASEAN 2015, tidak akan 

mungkin terlaksana apabila negara-negara anggota ASEAN tidak secara konsekuen 

mengatasi berbagai konflik etnis, konflik agama, konflik sosial, ekonomi dan lain-lain yang 

merupakan pelanggaran HAM tetap berlangsung di Asia Tenggara. 

Bila dikaitkan dengan  prinsip Universalitas HAM maupun teori Regionalisme, kesediaan 

Kamboja  bekerjasama dengan PBB untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di 

Kamboja pada masa berkuasanya rejim Pol Pot (1975-1979) tersebut mencerminkan dua hal: 

Pertama, penerapan EECC (Khmer Merah Tribunal) merupakan upaya untuk melaksanakan 

prinsip Universalitas HAM secara konsekuen. Kedua, sejalan dengan langkah-langkah  

ASEAN di dalam rangka tanggungjawab regionalnya dan sesuai dengan prinsip 

Regionalisme, yaitu mewujudkan Piagam ASEAN dan Komunitas ASEAN 2015,  yang mana 

Kamboja adalah salah satu negara anggotanya. Ketiga, pemerintah Kamboja menerapkan 

juga Tanggung Jawab Untuk Melindungi (Responsibility to Protect), sesuai dengan 
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Konvensi-konvensi internasional tentang HAM maupun ketentuan hukum internasional 

lainnya yang berlaku.  

 

Kasus Timor Timur, Indonesia (1999) 

Pada 7 Desember 1975, Indonesia memasuki Timor Timur (Timtim) pada saat wilayah 

tersebut berada di bawah kekuasaan Portugal. Masuknya Indonesia ke Timtim  tersebut 

diawali oleh dicetuskannya Deklarasi Balibo pada 25 November 1975 yang menyatakan 

hasrat rakyat Timtim untuk berintegrasi dengan Indonesia. Pertimbangan lainnya bagi 

Indonesia adalah kekhawatiran bahwa Timtim akan jatuh ke tangan komunis, mengingat 

Fretilin sebagai partai kiri (komunis) merupakan partai terkuat di Timtim. Namun, Dewan 

Keamanan PBB pada 23 Desember 1975 mengeluarkan resolusi yang menyerukan agar 

Indonesia menarik diri dari Timtim, mengingat PBB memberikan hak menentukan 

pemerintahan sendiri (self-determination) bagi Timtim. Sebaliknya, Indonesia menolak 

resolusi tersebut dan pada 17 Juli 1976, Presiden Soeharto secara resmi menetapkan Timtim 

sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, pada 17 November 

1976 SMU PBB menolak “annexation” terhadap Timtim oleh Indonesia. Sejak saat tersebut, 

masalah Timtim selalu menjadi agenda yang diperdebatkan secara hangat oleh PBB.42  

Salah satu kerusuhan terbesar di Timor Timur semasa Indonesia menguasai Timor Timur  

(1975-1999)  adalah,  insiden Santa Cruz pada 12 Juli 1991. Insiden ini dipicu oleh militer 

Indonesia yang menembaki penduduk sipil Timor-Leste yang sedang berbaris menuju 

pemakaman umum untuk menyampaikan belasungkawa mereka kepada Sebastio Gomes, 

seorang pemuda yang telah terbunuh oleh tentara Indonesia. Insiden Santa Cruz telah  

mengakibatkan ratusan orang Timor-Leste terbunuh, serta  mendatangkan  kecaman 

internasional terhadap Indonesia dan memberikan peluang bagi Portugal dan pihak-pihak lain 

untuk meluncurkan kampanye internasional melawan kekuasaan Indonesia di Timor 

Lorosa'e.43 Penyelesaian masalah Timtim melalui Dialog Segitiga Indonesia-Portugal-PBB 

mengalami setback dengan terjadinya Peristiwa Dili, 12 November 1991 tersebut. Petugas 

keamanan menembaki para demonstran, 50 orang meninggal, 91 luka-luka dan 90 orang 

dinyatakan hilang. Pada saat bersamaan dengan kejadian tersebut, Pelapor Khusus  Bidang 
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Penyiksaan dari PBB, Mr. Peter Koymaans sedang melakukan kunjungan ke Dili. Pemerintah 

RI tanggal 14 November 1991 membentuk Komisi Nasional Penyelidik di bawah pimpinan 

Wakil Ketua BAKIN Arie Sudewo.44 Perkembangan yang signifikan mengenai isu Timtim di 

PBB muncul berupa “Second Opinion” yang diajukan oleh PM Australia John Howard dalam 

suratnya tertanggal 19 Desember 1998 yang ditujukan kepada Presiden B.J. Habibie. John 

Howard menghargai tawaran Presiden Habibie untuk memberikan otonomi bagi Timtim yang 

disebutnya sebagai “a bold and clear-sighted step” yang akan membuka peluang untuk 

mencapai suatu penyelesaian damai di Timtim. Howard mengusulkan dua hal, pertama 

melakukan perundingan langsung dengan pemimpin-pemimpin dari Timtim, termasuk dua 

uskup Timtim dan Xanana Gusmao. Kedua,  Indonesia mempertimbangkan keinginan rakyat 

Timtim untuk suatu “act of self-determination” bagi masa depan Timtim sejalan dengan 

“Matignon Accords” di Kaledonia Baru (perjanjian antara Perancis dengan gerakan 

kemerdekaan Kaledonia Baru yang menawarkan penyelesaian melalui referendum terhadap 

status akhir dari Kaledonia Baru ditunda sekurangnya untuk 10 tahun). Alasan Howard 

dengan pengaturan tersebut akan memberikan waktu guna meyakinkan rakyat Timtim tentang 

manfaat otonomi di dalam RI, dan usulnya bertujuan untuk “minimize” kemungkinan Timtim 

memisahkan diri dari RI. 45 

Bergulirnya Reformasi di Indonesia telah  memiliki implikasi praktis terhadap semua 

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta membuka jalan bagi munculnya berbagai 

aspirasi rakyat. Perubahan politik Indonesia telah memungkinkan gerakan kemerdekaan di 

Timor Timur lebih terbuka menuntut penyelenggaraan referendum dan kemerdekaan.46 Pada 

30 Agustus 1999, dilaksanakan Jajak Pendapat di Timtim oleh PBB. Hasil Jajak Pendapat 

diumumkan 4 September 1999, yaitu: 94.388 atau 21.5 persen mendukung otonomi khusus, 

sedangkan 344.580 suara atau 78.5 persen rakyat Timtim menentang otonomi khusus, artinya 

mayoritas bersikap anti-integrasi. Selanjutnya, pada 20 September 1999, PBB secara resmi 

membentuk Pasukan Multinasional INTERFET (Interim Force for East Timor) yang bertugas 

mendampingi UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor) yang 
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dibentuk oleh PBB pada 4 Oktober 1999.47 Setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat bagi 

rakyat Timor Timur (September 1999 ) tersebut,  berbagai kasus pelanggaran HAM 

berlangsung di Timor Timur. Terjadi kekerasan, pembunuhan massal, kerusakan terhadap 

pemukiman penduduk dalam skala besar. Hal tersebut ditengarai adanya campur tangan 

pemerintah Indonesia sebagai bentuk kekecewaan terhadap lepasnya salah satu wilayah 

(provinsi) dari Indonesia tersebut. Kecurigaan tersebut  dibenarkan berdasarkan hasil 

investigasi salah satu badan yang dibentuk oleh PBB yaitu United Nations Transitional 

Administration in East Timor (UNTAET) melalui lembaga bentukannya, yaitu Serious 

Crimes Unit (SCU). Pada tanggal 9 Maret 2004 diumumkan  bahwa dari 369 tersangka, 

sejumlah 281 orang diantaranya adalah oknum dari luar Timor Leste, termasuk 37 anggota 

dan komandan militer dari TNI, 4 kepala kepolisian dari Indonesia, 60 orang anggota TNI 

asal Timor Leste, mantan Gubernur Timor Timur dan lima orang mantan Bupati. Namun, 

pelaku yang diadili adalah  orang Timor Leste dan sebagian besar anggota milisi. Menurut 

Rebecca,48 pada Oktober 1999 PBB membentuk International Commission of Inquiry untuk 

mengumpulkan/mendokumentasikan informasi terhadap tindakan yang terjadi tahun 1999 

yang kemungkinan dianggap melanggar hukum humaniter internasional. Sekjen PBB Kofi 

Annan menekankan tanggung jawab  komunitas internasional di dalam melakukan investigasi 

dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM. Laporan Komisi 

Penyelidik, yang dikeluarkan pada bulan Januari 2000, merekomendasikan pembentukan 

sebuah pengadilan internasional, mengingat adanya kemungkinan keterlibatan pejabat senior 

TNI. Namun, Timor-Leste tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk 

mengoperasionalkan  pengadilan  seperti itu secara ekstensif, dan juga  tidak bisa memastikan 

bahwa kejahatan tersebut akan dapat diwujudkan pada peradilan Indonesia. Indonesia 

menolak gagasan pembentukan suatu pengadilan internasional, namun menjamin masyarakat 

internasional dengan menandatangani MOU dengan UNTAET bulan April 2000, meskipun  

Indonesia lebih terikat untuk membentuk pengadilan HAM-nya sendiri guna menyelidiki dan 

mengadili kejahatan yang dilakukan di Timtim.49 Sejak referendum kemerdekaan tahun 1999, 

Timor-Leste (Timor Timur) telah berjuang untuk mencapai keadilan substantif atas 

kekejaman HAM yang dilakukan oleh aparat Indonesia selama  25 tahun berkuasa secara de 

facto dari tahun 1975 sampai 1999. Khususnya, upaya difokuskan  pada pelanggaran yang 
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dilakukan sebelum dan setelah berlangsungnya referendum tahun 1999, termasuk saat 

berlangsungnya kampanye "bumi hangus" selama tiga minggu yang secara aktif didorong 

oleh militer Indonesia. Selama kurun waktu tersebut, diperkirakan sejumlah 2.000 orang 

dibunuh, sekitar 60-80 persen infrastruktur fisik di sepanjang  wilayah Timor Timur dirusak 

serta 400.000 orang terpaksa mengungsi.50 

Menghadapi berbagai pelanggaran HAM menjelang dan segera setelah Penentuan Pendapat tahun 

1999 di Timor Timur, Indonesia dan Timor Leste  telah memulai berbagai proses hukum dengan 

membentuk komisi-komisi penyelidik. Di Indonesia dibentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak 

Asasi Manusia di Timor Timur (KPP HAM) dan  Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada bulan 

September 1999. Sedangkan di Timor Leste telah dibentuk Komisi Penerimaan, Kebenaran dan 

Rekonsiliasi (Commissao de  Acolhimento, Verdade e Recconciliacao, CAVR) dan pengadilan oleh 

Panel Khusus untuk Kejahatan Berat (Special Panels for Serious Crimes, SPSC) pada Pengadilan 

Distrik Dili, Timor-Leste. Keempat lembaga tersebut telah menghasilkan kesimpulan dan keputusan 

sesuai dengan mandat, proses dan prosedurnya masing-masing. Peristiwa kekerasan yang terjadi 

menjelang dan segera setelah Jajak Pendapat di Timor Timur pada tahun 1999 merupakan 

“pengalaman kemanusiaan teramat buruk” yang patut disesali, serta dalam sejarah tercatat sebagai 

beban bersama bagi ke dua bangsa dan negara, Indonesia dan Timor Leste, walaupun sudah dilakukan 

berbagai proses yudisial maupun non-yudisial. Terdapat kesadaran yang mendalam di antara 

pimpinan kedua bangsa dan negara bahwa mewariskan masalah pelik ini kepada generasi mendatang 

akan meninggalkan potensi bagi berkembangnya instabilitas, kebencian dan bahkan konflik antara 

kedua bangsa juga kedua rakyatnya. Karenanya, Indonesia dan Timur Leste berketetapan untuk tidak 

membiarkan beban tersebut menjadi beban sejarah bagi generasi mendatang. Bagi Indonesia dan 

Timor Leste, dibutuhkan suatu kondisi yang kondusif bagi “perdamaian” dan “pembangunan”, 

termasuk hubungan yang harmonis antara kedua negara, berdasarkan prinsip “saling menghormati” 

dan “saling menguntungkan”. Kedua negara bertekad untuk berupaya maksimal mengembangkan 

hubungan bertetangga yang harmonis, dinamis, bersahabat dan saling menguntungkan. Dalam 

semangat inilah serta didorong oleh keinginan kuat untuk menuju masa depan hubungan kedua negara 

yang lebih baik, para pemimpin Indonesia dan Timor Leste bertemu di Bali pada tanggal 14 

Desember 2004 dan menandatangani sebuah Pernyataan Bersama dan Nota Kesepahaman. Salah satu 

keputusan penting dalam pertemuan di Bali tersebut adalah kesepakatan membentuk Komisi 

Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste (KPP RI-RDTL). Keputusan penting yang lain 

                                                           
50 Rebecca Strating. Contemporary Southeast Asia, 232  



 

 
 

adalah bahwa Komisi dimandatkan untuk mengungkap kebenaran konklusif mengenai pelanggaran 

HAM yang dilaporkan terjadi di Timor Timur pada tahun 1999.51 

Pada tanggal 9 Maret 2005, Pemerintah RI diwakili oleh Presiden DR. Susilo Bambang 

Yudhoyono dan Pemerintah RDTL diwakili oleh Presiden Kay Rala Xanana Gusmao dan Perdana 

Menteri Dr. Mari Alkatiri telah menyepakati Kerangka Acuan (Terms of Reference) Komisi 

Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI-RDTL sebagai landasan kerja Komisi. Berdasarkan Kerangka 

Acuan, butir 14, disebutkan bahwa Mandat dari Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor 

Leste adalah: “Mengungkapkan fakta kebenaran tentang hakikat, penyebab dan cakupan pelanggaran 

HAM yang dilaporkan, yang terjadi dalam periode menjelang dan segera setelah Jajak Pendapat di 

Timor Timur bulan Agustus 1999". Kebenaran tersebut diungkapkan dengan memeriksa semua bahan 

yang disiapkan oleh Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur tahun 

1999 (KPP HAM) dan Pengadilan Ad-hoc Hak Asasi Manusia tentang Timor Timur.52 CTF adalah 

mekanisme politik yang didesain untuk memperkuat hubungan internasional antara Indonesia dan 

Timor Leste daripada suatu upaya serius untuk menindak-lanjuti bentuk keadilan secara substantif. 

Kegagalan Timor Leste dan Indonesia untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan mencederai 

penegakan hukum dan akuntabilitas institusi, khususnya tidak terlaksananya harapan rakyat untuk 

mengadili “para pelanggar tingkat tinggi”.53 

 

Perbedaan Penyelesaian Kasus  Khmer Merah di Kamboja dan Kasus  Timor Timur di 

Indonesia 

 Terdapat perbedaan cara penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM berat di 

Kamboja yang dilakukan oleh Khmer Merah dengan kasus pelanggaran HAM berat di Timor 

Timur yang dilakukan oleh aparat Indonesia dan milisi yang dapat digambarkan dengan tabel 

berikut ini: 

Tabel 4. Perbandingan antara Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di 

Kamboja dan di Indonesia 

Khmer Merah, Kamboja

  

Timor Timur, Indonesia 

1. Adanya “political will” dari 1. Adanya “political will” dari 
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Pemerintah Kamboja dan PBB 

(kesepakatan internasional) 

Pemerintah RI dan Timor Leste 

(kesepakatan bilateral) 

2. Adanya “pressure” dari eksternal 2. Adanya “pressure”, baik dari 

domestik maupun  eksternal 

3. Diproses secara “yudisial” 

(dibentuk suatu Tribunal, 

disepakati oleh  Kamboja dan 

PBB) 

3. Diproses secara “non-yudisial” 

(dibentuk Komisi Bersama, 

disepakati oleh Indonesia dan Timor 

Leste) 

4. Tidak ada ganti rugi (Remedy) 4.   Tidak ada ganti rugi (Remedy) 

5. Tidak berulang lagi (non 

Recurrent) 

5.   Tidak berulang lagi (non Recurrent) 

 

Dengan mencermati tabel di atas, ada persamaan dan perbedaan antara kasus Khmer 

Merah (Kamboja) dan kasus Timor Timur (Indonesia). Persamaan pertama, terdapat 

“kemauan politik” baik dari Kamboja maupun Indonesia untuk menyelesaikan kasus 

pelanggaran HAM berat yang dihadapi ke dua negara. Perbedaannya, Kamboja bersedia 

menyelesaikannya secara internasional dengan pihak PBB. Sedangkan Indonesia  cenderung 

menyelesaikannya secara bilateral dengan pihak Timor Leste. 

Persamaan kedua, baik Kamboja maupun Indonesia, terdorong untuk menyelesaikan kasus 

pelanggaran HAM yang dihadapi mengingat adanya tekanan (“pressure”) terhadap 

pemerintah. Perbedaannya, dalam kasus Kamboja, tekanan  lebih banyak dilakukan  oleh 

pihak eksternal, dalam hal ini PBB. Sedangkan dalam kasus Timor Timur, tekanan dilakukan 

baik yang berasal dari kalangan eksternal (masyarakat internasional) maupun yang berasal 

dari lingkungan internal (domestik) yaitu kalangan LSM, media maupun para korban 

pelanggaran HAM itu sendiri. 

Persamaan ketiga dan keempat, baik dalam kasus Khmer Merah maupun dalam kasus 

Timor Timur, tidak ada diberikan kompensasi (ganti rugi) dan kedua kasus tersebut tidak 

pernah berulang (terjadi lagi). Perbedaan lain yang cukup substansial antara kasus 

pelanggaran HAM berat di Kamboja dan di Timor Timur adalah, dalam kasus Khmer Merah, 

baik Kamboja maupun PBB sepakat untuk menyelesaikannya secara yudisial (hukum), yaitu 

dengan membentuk peradilan Khmer Rouge Tribunal (EECC), sedangkan dalam kasus Timor 

Timur disepakati secara non-yudisial, yaitu berdasarkan kepentingan politik kedua negara 



 

 
 

dengan melupakan peristiwa kelam masa lalu dan menjalin hubungan bertetangga baik, yaitu 

dengan membentuk Commission of Truth and Friendship.              

Dapat disimpulkan bahwa dalam kasus Khmer Merah yang penyelesaiannya ditempuh 

secara hukum (yudisial) maupun dalam kasus Timor Timur yang diatasi secara politik (non-

yudisial), kedua kasus ini merupakan model-model penyelesaian pelanggaran HAM yang 

ditempuh oleh ASEAN demi terciptanya kestabilan politik, kepastian hukum serta terjalinnya 

hubungan internasional.   

 

Kesimpulan 

Berbagai pelanggaran HAM di Asia Tenggara umumnya disebabkan oleh, pertama, sikap 

penguasa yang membiarkan terjadinya pelanggaran hukum (HAM), bukan penegakan HAM; 

kedua, perlakuan politik yang berbeda terhadap berbagai golongan/kelompok di lingkungan 

komunitas; ketiga, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Terdapat 

perbedaan peringkat HAM di lingkungan ASEAN disebabkan perbedaan komitmen negara-

negara anggota ASEAN untuk memberlakukan atau tidak memberlakukan sejumlah 

instrumen HAM yang diakui oleh dunia internasional.  

Meskipun negara-negara anggota ASEAN menyadari pentingnya pemajuan HAM (human 

rights promotion), namun terdapat perbedaan di dalam upaya mewujudkan penegakan HAM 

ataupun perlindungan HAM (human rights protection), yang tercermin di dalam jumlah 

negara anggota ASEAN yang sudah memiliki Komisi Nasional (Komnas) HAM maupun 

dalam kesungguhan mereka melaksanakan tujuan/mandat dari  Komisi Regional ASEAN 

tentang HAM (AICHR). Selain itu, belum adanya keseragaman  anggota di dalam  

melaksanakan secara konsekuen isi Piagam ASEAN maupun Komunitas ASEAN 2015, 

sehingga dapat mengganggu upaya perdamaian, stabilitas dan harmoni di Asia Tenggara. 

Tidak ada satu pun negara anggota ASEAN yang luput dari tindakan pelanggaran HAM, 

baik pelanggaran HAM  berat (gross violation of human rights) ataupun HAM biasa 

(ordinary violation of human rights). Di dalam rangka penegakan HAM di lingkungan Asia 

Tenggara, negara-negara anggota ASEAN perlu melaksanakan teori/konsep tentang HAM, 

yaitu teori Hak Kodrati dari John Locke, yang mengakui adanya dua kelompok dalam 

masyarakat, yaitu kelompok minoritas (penguasa) dan kelompok mayoritas (rakyat); teori 

Universalitas HAM dari Dennis Driscoll yang mengakui bahwa HAM berlaku di manapun, 

kapanpun dan bagi siapapun; konsep Responsibility to Protect dari Francis Deng yang 



 

 
 

mengatur tanggungjawab negara untuk mencegah berlangsungnya pelanggaran HAM berat 

berupa genosida, kejahatan perang, pembantaian etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan; 

teori Regionalisme tentang integrasi kawasan, yang menjadi perekat bagi negara-negara 

anggota ASEAN di Asia Tenggara untuk berhimpun dan mengikatkan diri.    

Dua kasus pelanggaran HAM di Asia Tenggara, yaitu di Kamboja di bawah rejim Khmer 

Merah (1975-1979) berupa genosida maupun di Timor Timur (1999) berupa kejahatan 

terhadap kemanusiaan telah ditangani/diselesaikan secara berbeda oleh Kamboja dan 

Indonesia. Kamboja bekerjasama dengan badan internasional (PBB) menyelesaikannya 

secara yudisial dengan membentuk Khmer Rouge Tribunal atau Extraordinary Chambers in 

the Courts of Cambodia (ECCC). Indonesia bersama Timor Leste mengatasinya secara non-

yudisial dengan membentuk Commission of Truth and Friendship (CTF) sebagai kesepakatan 

bilateral. Keikutsertaan Indonesia sebagai interlocutor dan peace-maker dalam penyelesaian 

kasus  Kamboja (1970-1991), yang telah menelan korban 1,7 juta jiwa, telah memberikan 

rapor biru kepada Indonesia; sedangkan keterlibatan Indonesia dalam kasus Timor Timur 

telah mengakibatkan Indonesia memperoleh rapor merah, karena dikecam oleh dunia 

internasional. 
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I. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merdeka sejak 1945, terdiri dari lebih dari 12.000 pulau dan berpenduduk  

lebih dari 250 juta jiwa dengan lebih dari 250 suku bangsa. Melewati usia lebih dari 70 

tahun, Indonesia telah mengalami berbagai tantangan yang mengancam  integrasi bangsa, 

khususnya separatisme dan irredentisme. Separatisme adalah gerakan untuk melepaskan 

diri dari negara induk dan menjadi satuan politik baru. Sedangkan, irredentisme adalah 

gerakan untuk melepaskan diri dari sebuah negara induk dan bergabung ke negara induk 

lain. Misalnya, pada tahun 1999 Indonesia kehilangan Provinsi Timor Leste yang setelah 

menjalani referendum mayoritas penduduknya memilih merdeka. Pada tahun 2002 

Indonesia juga harus kehilangan Pulau Ligitan dan Sipadan setelah Mahkamah 

Internasional memutuskan kedua pulau yang disengketakan tersebut masuk ke wilayah 

Malaysia. 

Selain itu, Indonesia juga mengalami berbagai gerakan separatisme yang melakukan 

perlawanan bersenjata berpuluh-puluh tahun di wilayah paling barat yaitu provinsi Aceh;  

dan paling timur yaitu Papua. Pada tahun 2015, di provinsi Yogyakarta juga muncul 

ancaman untuk menuntut referendum jika pemerintah pusat tidak segera mengesahkan UU 

Keistimewaan terhadap Yogyakarta. Di tahun 2010-an di berbagai desa di Pulau 

Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia juga muncul berbagai slogan “Garuda di 

Dadaku, Malaysia di Perutku!” yang diserukan oleh para penduduk yang selama ini 

merasa terabaikan hak-hak ekonominya. Mereka mengancam untuk bergabung dengan 

Malaysia jika pemerintah pusat tidak segera melakukan berbagai langkah nyata untuk 

membangun perekonomian wilayah perbatasan tersebut. 

Hal serupa juga terjadi pada warga Pulau Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan 

dengan Philipina. Kondisi yang berdekatan dan seringnya interaksi dengan penduduk di 

wilayah Filipina membuat perkawinan dengan warga Filipina tidak bisa dihindarkan 

(faktor jarak), dan mata uang yang sering digunakan adalah Peso (mata uang resmi 

Filipina). Di tahun 2010-an pula, pemerintah Indonesia disadarkan oleh kenyataan adanya 
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lebih dari 8.000 penduduk asal Pulau Miangas, Sulawesi Utara yang bermigrasi ke Davao, 

Philipina Selatan dan memilih menjadi warga negara Philipina. 

II. Rumusan Masalah 

Bagaimana dinamika strategi pemerintah Indonesia mengatasi isu separatisme dan 

irredentisme ? 

III. Landasan Teoritik 

Bahasan ini antara lain dapat ditelaah melalui penjelasan mengenai  konsep Integrasi 

Nasional; Desentralisasi dan Desentralisasi Asimetris. Secara etimologis, integrasi 

merupakan kata serapan dari bahasa Inggris–integrate;integration-yang kemudian 

diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi integrasi yang berarti menyatu-padukan; 

penggabungan atau penyatuan menjadi satu kesatuan yang utuh; pemaduan. Adapun 

secara terminologis, integrasi adalah pemaduan antara yang terpisah menjadi satu 

kepaduan, dalam hal ini penyatuan yang bercorak agama dengan yang bersifat umum. 

Sedangkan kata nation secara etimologis, berasal dari kata Bahasa Latin yakni natio. 

Kata nation sendiri memiliki akar kata nasci, yang dalam penggunaan klasiknya 

cenderung memiliki makna negatif (peyoratif). Ini karena kata nasci digunakan 

masyarakat Romawi Kuno untuk menyebut ras, suku, atau keturunan dari orang yang 

dianggap kasar atau yang tidak tahu adat menurut standar atau patokan moralitas Romawi. 

Padanan dengan bahasa Indonesia sekarang adalah tidak beradab, kampungan, kedaerahan, 

dan sejenisnya. Kata nation dari Bahasa Latin ini kemudian diadopsi oleh bahasa-bahasa 

turunan Latin seperti Perancis yang menerjemahkannya sebagai nation, yang artinya 

bangsa atau tanah air. Juga Bahasa Italia yang memakai kata nascere yang artinya “tanah 

kelahiran”. Bahasa Inggris pun menggunakan kata nation untuk menyebut “sekelompok 

orang yang dikenal atau diidentifikasi sebagai entitas berdasarkan aspek sejarah, bahasa, 

atau etnis yang dimiliki oleh mereka”. Sedangkan Coulumbis & Wolfe  mengartikan 

integrasi nasional sebagai :   

“ ... national integration describes the togethernesss or oneness felt by by  citizens of a 

country with regard to citizenship. When individuals area nationally inegrated, they 

may feel a sense of pride or patriotism....national integration isn’t only about spirit. It 

involve a feeling that bring peoples from all areas, dialects and beliefs together in a 



 

 
 

common endeavor. When national integration occurs, individuals are likely to work 

together to build system that enhance the properity of nation and its people..” 

Bahasan mengenai desentralisasi dan desentralisasi-asimetris, tidak bisa dilepaskan dari 

bahasan mengenai sentralisasi, yang menurut DN Marbun diartikan sebagai ‘pola 

kenegaraan yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan politik ekonomi, sosial di 

satu pusat. Jadi, Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat. 

Sentralisasi memiliki kelemahan antara lain karena seluruh keputusan dan kebijakan di 

daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang 

diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. 

Sedangkan desentralisasi adalah “penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan 

prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya (dalam kerangka negara kesatuan Republik 

Indonesia).” Kelebihan otonomi, sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di 

daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya (banyak) campur tangan dari 

pemerintahan di pusat. 

Desentrallisasi asimetris adalah desentralisasi perlakukan khusus yang hanya 

diberlakukan  pada daerah-daerah tertentu yang berbeda dengan dengan daerah lain pada 

umumnya. Misalnya, Otonomi Khusus untuk Nangroe Aceh Darussalam yang menerapkan 

hukum syareat, parpol lokal dan anggaran khusus keistimewaan Aceh. Sedangkan   Papua 

dan  Papua Barat memiliki Majelis Adat Papua, perwakilan kepala suku anggaran khusus 

bagi Papua dan Papua Barat. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), memiliki kekhususan 

dalam hal pengisian jabatan gubernur, pertanahan, kebudayaan, dan sebagainya. 

IV. Metode Penelitian   

Pengumpulan data, mula pertama dilakukan dengan melakukan kajian pustaka. Selain 

itu juga melalui wawancara dengan para mahasiswa dan dosen yang melakukan KKN 

Tematik ke Davao Philipina Selatan 2016 dan KKN Tematik ke Tawau, Sabah Malaysia 

tahun 2017. Kajian difokuskan pada kebijakan Pemerintahan Joko Widodo mulai tahun 

2014 hingga berbagai peristiwa yang terjadi pada pertengahan tahun 2017 dimana 

mahasiswa KKN UMY menyelesaikan pangabdiannya di Tawau, Sabah, Malaysia. 

 



 

 
 

V. Pembahasan 

Tulisan ini berfokus pada perubahan strategi Pemerintah Indonesia dalam menjaga 

integrasi nasional dari ancaman separatisme dan irredentisme yang bergeser dari 

pendekatan keamanan di era Soekarno (1945 – 1967) dan Soeharto (1967 – 1998); 

menjadi lebih  mengutamakan  pendekatan kesejahteraan di era Reformasi 1998.  Bahasan 

lebih diutamakan terhadap berbagai pelaksanaan kebijakan yang dilakukan di era Presiden 

Joko Widodo sejak 2014, antara lain pelaksanaan kebijakan  desentrasi-asimetris terhadap 

Aceh; Papua dan DI. Yogyakarta; percepatan pembangunan kawasan perbatasan; dan  

pembinaan nasionalisme warga negara Indonesia  yang tinggal di negara yang  berbatasan 

langsung dengan Indonesia (khususnya Malaysia dan Philipina). 

A. Desentrasi Asimetris terhadap  Yogyakarta,  Aceh dan Papua 

Kebijakan desentralisasi-asimetris adalah desentralisasi perlakuan khusus yang 

hanya diberlakukan  pada daerah-daerah tertentu yang berbeda dengan daerah lain pada 

umumnya. Hal ini merupakan pelaksanaan dari UUD 1945 yang mengakomodir 

keistimewaan atau kekhususan atau  perkecualian bagi daerah-daerah yang secara 

kesejarahan ataupun pertimbangan politik dipandang memenuhi syarat. Hal itu telah 

tertuang pada Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan : 

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk 

susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang 

dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan 

hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.” 

Bahkan sesudah amandemen ke-2 UUD 1945 rumusan Pasal 18 lebih dipertegas 

dalam Pasal 18A dan Pasal 18B. Pasal 18A ayat (1) menyatakan : 

“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan 

undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. 

Sementara itu dalam Pasal 18B ayat (1) yang menyatakan: “Negara mengakui dan 

menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat 

istimewa yang diatur dengan UU”.  

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), keberadaannya antara lain diatur melalui 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa 



 

 
 

Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3. Misalnya, Pasal 1)  

berbunyi : 

“Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah Provinsi yang sebelumnya adalah 

wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang bergabung 

dengan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Amanat Sri Sultan 

Hamengkubuwono IX tanggal 5 September 1945, merupakan kesatuan masyarakat 

hukum yang bersifat istimewa dan memperoleh pengakuan negara sebagai daerah 

istimewa sesuai hak-hak dan asal usul daerah dan diberi kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.” 

Keistimewaan Yogyakarta diakui oleh pemerintah pusat, antara lain didasarkan atas 

dua pertimbangan. Pertama, Kasultanan dan Pakualaman adalah realitas politik yang 

sudah ada sebelum hadirnya Republik Indonesia; yang kemudian melalui Ijab-Qobul 

September 1945, Sultan dan Pakualaman menyatakan diri bergabung dengan Republik 

Indonesia yang saat itu baru berdiri. Selain itu, Yogyakarta memiliki jasa yang luar 

biasa karena menyediakan tempat bagi ibukota Republik Indonesia setelah Jakarta 

dikuasai oleh Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. 

Saat ini  Yogyakarta memiliki kekhususan, antara lain  dalam hal pengisian jabatan 

gubernur / wakil gubernur yang secara otomatis dijabat oleh siapapun yang sedang  

menduduki posisi Sultan dan Pakualam. Namun, sebagai kompromi dengan sistem 

demokrasi, setiap 5 tahun DPRD tingkat provinsi harus mengajukan proses pengajuan 

nama calon gubernur dan wakil gubernur kepada pemerintah pusat untuk kemudian 

dilakukan pelantikan seperti layaknya gubernur dan wakil gubernur di propinsi lain di 

Indonesia. Di bidang pertanahan pemerintah pusat mengakui keberadaan dan 

kepemilikan tanah-tanah yang dimiliki oleh Kraton (Sultan Ground=SG) dan 

Pakualaman (PA Ground). Di bidang  kebudayaan, pemerintah pusat setiap tahunnya 

memberikan dana keistimewaan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Otonomi Khusus untuk Nangroe Aceh Darussalam antara lain diatur oleh  Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 122  menyatakan:  

“Keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 



 

 
 

Tahun 1974, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan 

Provinsi Istimewa Aceh dan Provinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan pada 

undang-undang ini.” 

Keistimewaan Aceh dipertegas keberadaannya oleh pemerintah pusat  selain   karena 

alasan memang sudah diatur oleh Undang-Undang; karena pemerintah pusat ingin 

meredam gerakan separatisme di Aceh yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun dan 

menimbulkan banyak kerugian di kedua belah pihak. Konflik panjang tersebut akhirnya 

diakhiri melalui Perjanjian Helsinki 2007 yang antara lain dalam hal penerapan syareat 

/ hukum Islam; keberadaan partai politik lokal dan anggaran khusus keistimewaan 

Aceh. 

Papua yang kemudian berkembang menjadi dua provinsi yaitu  Papua dan  Papua 

Barat; mendapatkan pengakuan Otonomi Khusus oleh pemerintah pusat. 

Pertimbangannya antara lain bahwa Papua adalah wilayah yang paling terakhir 

bergabung dengan Republik Indonesia (1961) dan mengalami pergolakan separatisme 

yang panjang. Pemerintah Pusat mengakui kekhususan Papua dalam hal antara lain 

Papua memiliki Majelis Adat Papua yang anggotanya merupakan  perwakilan kepala 

suku. Selain itu Papua dan Papua Barat juga mendapatkan dana khusus keistimewaan. 

B. Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan 

Berbagai kawasan perbatasan Indonesia selama ini banyak yang dalam kondisi jauh 

tertinggal dan terisolasi karena minimnya pelayanan publik oleh negara, tidak 

memadainya infrastruktur serta sarana dan prasarana. Akibatnya, banyak warga negara 

perbatasan yang memiliki aspirasi bergabung kewarganegaraan ke negara tetangga.  

Pemerintah Indonesia mencoba mengatasi berbagai permasalahan tersebut dengan 

melalukan berbagai langkah antara lain : 

1. Perubahan paradigma dari perbatasan yang terkesan jauh atau halaman belakang sehingga 

kurang diperhatikan menjadi istilah ‘terdepan, terluar’  yang terkesan jadi halaman muka 

sehingga perlu diprioritaskan pembenahannya. Hal itu antara lain tercermin pada UU. no. 24 

tahun 1992 tentang Penataan Ruang membahas kawasan perbatasan sebagai bentuk kawasan 

tertentu, yaitu kawasan yang ditetapkan secara nasional yang penataan ruangnya 

diprioritaskan. Adanya penataan perbatasan untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan 

perwujudan kawasan sebagai beranda  depan negara. 



 

 
 

2. Pembangunan infrastruktur. Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan melalui upaya 

pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi dan keterisolasian wilayah, dengan tetap 

menjaga kelestarian lingkungan dan sosial budaya setempat; serta mendorong kerjasama 

ekonomi sub regional secara sinergis  dan seimbang dengan menganut keserasian antara 

pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan masyarakat. 

3. Pemekaran Administrasi dengan pemekaran wilayah administrasi provinsi dan kabupaten di 

kawasan perbatasan; dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali administratif. 

Misalnya, Kalimantan Timur bagian utara dipecah menjadi Kalimantan Utara. Termasuk 

didalamnya adalah wacana pemindahan ibukota politik ke luar Jawa, dimana Palangkaraya, 

Kalimantan Tengah muncul sebagai wacana yang paling kuat. 

C. Pembinaan Nasionalisme Warga Indonesia di Luar Negeri 

1. Pembinaan Nasionalisme dan  Pendidikan Anak TKI di Malaysia 

Pembinaan nasionalisme dan pendidikan anak TKI di Malaysia, khususnya 

dilakukan di daerah Tawau, Kinabalu (Sabah), Kuching (Serawak) dan Johor 

(Semenanjung Malaya). Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi 

mengatakan, jumlah tenaga kerja asal Indonesia masih menjadi pekerja asing terbesar 

di negara itu. Ahmad Zahid mengatakan, ada 792.571 warga Indonesia yang 

memperoleh izin kerja di Malaysia sampai 29 Februari 2016. Peringkat kedua disusul 

pekerja Nepal yang mencapai 455.952 orang. Adapun secara total jumlah pekera asing 

di Malaysia mencapai 1.978.948. Selain dari Indonesia terdapat pula pekerja dari 

Bangladesh dan Myanmar yang memberikan sumbangsih cukup besar. Secara 

keseluruhan ada sekitar 500 ribu diantaranya berada di negara bagian Sabah, 

Malaysia. Mereka  mayoritas bekerja di 400 perusahaan perkebunan kelapa sawit. 

Misalnya Konsulat RI di Tawau Sabah, Malaysia Timur, mensinyalir 50.000  anak 

TKI yang bekerja di Negara Bagian Sabah, Malaysia, tak memiliki identitas. Konsulat 

RI di Tawau Malaysia, Krisna Djaelani mengatakan, ribuan anak TKI tak beridentitas 

tersebut merupakan hasil dari perkawinan TKI di tempat mereka bekerja karena 

pemerintah Malaysia melarang TKI yang mau bekerja di negaranya membawa serta 

keluarga mereka. Aturan imigrasi maupun tenaga kerja Malaysia  tidak membolehkan 

pekerja asing kasar membawa keluarga. Awalnya mereka datang sendiri, bertemu 

jodoh lalu menikah dan punya anak di Malaysia. Konsulat mengaku kesulitan 

memberikan dokumen bagi anak-anak TKI yang tidak beridentitas karena orangtua 



 

 
 

mereka selain enggan melapor juga enggan mengurus dokumen untuk anak mereka. 

Selain kesulitan mendapatkan kartu, anak-anak TKI tersebut mayoritas tak 

mengenyam pendidikan. 

Sebelum Tahun 2002, para TKI masih bebas bekerja dan menyekolahkan anaknya 

tanpa dokumen. Tetapi setelah dikeluarkan Akta Perburuhan Tahun 2001 dan Akta 

Pendidikan Tahun 2001, kegiatan mereka dibatasi. Semua pekerja asing harus 

memiliki dokumen lengkap dan semua pelajar asing juga harus memiliki dokumen 

lengkap. 

Pada prinsipnya, Pemerintah Malaysia dapat menerima pelajar asing yang akan 

belajar di sekolah-sekolah Malaysia baik sekolah Kerajaan (Sekolah Negeri) maupun 

sekolah swasta sepanjang dapat memenuhi ketentuan persyaratan yang telah 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. 

Beberapa persoalan yang kadang-kadang sulit dipenuhi oleh pelajar warganegara 

Indonesia untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, antara lain dokumen pribadi 

anak, status keimigrasian orang tua, tempat tinggal dan ketersediaan tempat. 

Pada umumnya, anak-anak warganegara Indonesia yang tinggal di ladang-ladang 

perkebunan kelapa sawit, perkebunan teh, dan pabrik-pabrik tidak memiliki dokumen 

perjalanan yang sah seperti paspor, visa masuk, dan ijin tinggal. Status keimigrasian 

orang tua kebanyakan unskilled workers. Tempat tinggal mereka berubah-ubah dan 

tidak mempunyai alamat yang tetap. Di samping itu tempat tinggal mereka berada 

jauh dari tempat sekolah; jarak tempuh dari tempat tinggal ke sekolah memerlukan 

waktu dua atau tiga jam; transportasi umum sangat jarang; dan tidak mampu 

membayar biaya transport. Ketersediaan tempat sekolah juga menjadi persoalan bagi 

pelajar warganegara Indonesia. 

Selain itu, sikap para orang tua yang kurang menyadari arti penting dan manfaat 

pendidikan bagi anak-anaknya juga sering menjadi kendala. Persoalan-persoalan 

tersebut tidak dapat diselesaikan oleh para murid dan orang tuanya. Inilah yang 

menyebabkan anak-anak warganegara Indonesia tidak memperoleh pelayananan 

pendidikan. Akibatnya, dari 50.000-an anak yang ada, 36.000 diantaranya terancam 

buta huruf. 



 

 
 

Pemerintah Indonesia mengatasi masalah ini antara lain dengan cara medirikan 

sekolah berkurikulum Indonesia di berbagai tempat dengan nama Community 

Learning Center (CLC); mengirim guru dari Indonesia; bekerjasama dengan 

Perguruan Tinggi Indonesia; CSR perusahaan di Indonesia dan Malaysia serta tentu 

saja dengan pemerintah pusat Malaysia. 

2. Keturunan Indonesia di Philipina 

Menurut sensus Filipina pada tahun 2000, terdapat 43.871 WNI di seluruh Filipina yang 

merupakan kelompok pendatang dari negara asing terbesar di Filipina. Beberapa WNI datang 

ke Mindanao pada awal 1970, menetap dan menikah dengan wanita lokal. Tetapi pada awal 

1980 status WNI mulai menjadi ilegal, mereka diantaranya adalah nelayan dan pedagang 

kecil-kecilan. Para pendatang ini tetap mempertahankan identitas mereka, sehingga 

pemerintah Filipina pada awal 1999 mencoba membantu menyelesaikan masalah ini. Pada 

tahun berikutnya atau pada tahun 2001, WNI yang ada di Mindanao Selatan terhitung 

berjumlah 7.200 orang tinggal atau menetap sebagai WNI ilegal. Dimana ditemukan hasil 

beberapa ingin melakukan naturalisasi menjadi warga negara Filipina tetapi terdapat 30% - 

35% yang berharap dapat dipulangkan ke Indonesia atau menjadi WNI yang legal. 

Pada tahun 2004 jumlah WNI yang berasal dari Sangir Dan Talaud yang ada di Mindanao 

Selatan ini berkisar 7.946 orang. Para WNI ini tersebar wilayah pantai dan pulau, tetapi dari 

jumlah tersebut tidak seluruhnya masih asli Sangir dan Talaud, sebagian adalah keturunan 

campuran sebagai hasil perkawinan dengan warga negara Filipina, baik laki-laki maupun 

perempuan. Keberadaan masyarakat Indonesia asal Sangir dan Talaud di Mindanao, Filipina 

Selatan telah berlangsung lama sebelum Perang Dunia II sehingga diperkirakan saat ini sudah 

generasi ketiga. Dari total jumlah masyarakat Indonesia yang berdarah Sangir dan Talaud, 

menurut tempat  kelahiran didapatkan data bahwa 897 orang lahir di Indonesia, sedangkan 

yang 7.049 lahir di Filipina. Di Tahun 2017, diperkirakan jumlah orang berdarah Indonesia di 

Mindanao saja sudah lebih dari  8.000 orang. Yang menarik, sebagian besar di antara yang 

memilih tetap di Philipina adalah beralasan bahwa walau mereka di Philipina pada umumnya 

hidup miskin tetapi fasilitas penunjang kehidupan dirasa lebih memadai dibanding jika 

kembali ke Indonesia.  

  

VI. Kesimpulan 

Makalah ini memaparkan perubahan pendekatan yang ditempuh oleh pemerintah 

Indonesia untuk mengatasi berbagai isu separatisme dan irredentisme. Di masa 60  tahun 



 

 
 

pertama kemerdekaannya (era Soekarno 1945-1967 dan Soeharto 1967-1998), pemerintah 

pusat Indonesia banyak melakukan pendekatan militer untuk memadamkan berbagai 

gejolak separatisme yang muncul. 

Di era Reformasi Pasca Soeharto (1998), khususnya era Presiden Jokowidodo (sejak 

2014) pemerintah pusat Indonesia merubah taktik dengan lebih mengedepankan cara-cara 

non-militer untuk menyelesaikan berbagai isu separatisme dan irredentisme yang muncul. 

Antara lain, memberikan desentralisasi asimetris kepada provinsi Aceh, Papua dan 

Yogyakarta. Selain itu pemerintah pusat Indonesia juga memfokuskan pembangunan 

kepada kawasan terdepan dan terluar Indonesia yang berbatasan langsung maupun tidak 

langsung dengan negara tetangga. Misalnya, pembangunan infrastruktur dengan 

pemekaran wilayah administrasi provinsi dan kabupaten. Di bidang struktur pemerintah 

pusat membangun sarana transportasi-komunikasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan 

berbagai pusat ekonomi baru, termasuk kebijakan penyetaraan harga bahan bakar di 

seluruh negeri. 

Selain itu, pemerintah Indonesia juga mekakukan kerjasama bilateral maupun trilateral 

dengan negara tetangga dalam penanganan perbatasan. Misalnya pengelolaan batas 

wilayah, forum Joint Management Comitte (JCM), Joint Border Commitee (JBC). Ada 

juga forum technical-commitee pemeliharaan tugu dan garis batas, pemetaan sepanjang 

koridor perbatasan, pembangunan Pos Lintas Batas (PLB), Pos Pemeriksaan Lintas Batas 

(PPLB), patroli perbatasan bersama, pasar perbatasan, penangan kejahatan lintas batas, 

survei demarkasi dan hidrografi bersama. Berbagai kerjasama antar negara tersebut itu 

selama ini berjalan relatif lancar karena Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang 

erat, khususnya  dalam kerangka ASEAN. 

Semua langkah tersebut akan efektif apabila pemerintah melakukan perencanaan yang 

matang dan komprehensif. Pemerintah Indonesia juga perlu melakukan diplomasi total, 

yaitu pemberdayaan seluruh aktor hubungan dan kerjasama luar negeri yang menandang 

substansi permasalahan secara  integratif dan melibatkan semua komponen bangsa dalam 

suatu sinergi. 
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Abstrak 

Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung 

dengan negara lain (UU No. 43 Tahun 2008). Menurut pasal 10 ayat 3 UU No. 24 tahun 

1992, wilayah perbatasan juga merupakan salah satu kawasan strategis, yaitu kawasan yang 

secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan 

politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan pertahanan keamanan. Namun pada 

umumnya daerah perbatasan belum mendapatkan perhatian secara proporsional. 

Saat ini pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia dihadapkan pada dua isu strategis 

dengan variasi permasalahan yang menonjol di dalamnya, yaitu isu pengelolaan batas 

wilayah negara dan isu pengelolaan kawasan perbatasan. Belum optimalnya pengembangan, 

pemanfaatan potensi dan kurang tersedianya sarana/prasarana dasar di kawasan perbatasan, 

merupakan permasalahan umum yang terjadi dan dihadapi hampir di semua kawasan 

perbatasan wilayah negara Indonesia (BNPP, 2013). 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer dan 

memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun 

laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-

negara Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut Indonesia 

berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, 

Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Wilayah perbatasan laut pada 

umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau 

kecil. 

Masalah perbatasan wilayah Indonesia bukan lagi menjadi hal baru saat ini. Sejak 

Indonesia menjadi negara yang berdaulat, perbatasan sudah menjadi masalah yang bahkan 

belum menemukan titik terang sampai saat ini. Permasalahan yang paling sering muncul 

adalah sengketa perbatasan dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan 



 

 
 

wilayah darat maupun wilayah laut Indonesia. Selain itu, masalah kesejahteraan masyarakat 

yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan juga perlu diperhatikan. 

Daerah perbatasan merupakan pintu masuk suatu negara, oleh sebab itu diperlukan 

perhatian lebih. Pembangunan dan juga fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, 

informasi dan sebagainya harus memadai. Masyarakat di daerah perbatasan harus lebih 

diperhatikan kebutuhannya, sehingga mereka tidak terisolir dari dunia luar. Namun, 

kenyataan di lapangan tidaklah sesuai dengan yang seharusnya. Berbagai masalah timbul 

karena kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap daerah perbatasan yang menjadikannya 

seolah dianaktirikan. 

Banyak permasalahan yang timbul di daerah perbatasan, terutama pada bidang-bidang 

kesehatan, pendidikan, transportasi, informasi & komunikasi, dan ekonomi. Kesehatan dan 

pendidikan di daerah perbatasan ini terbilang rendah karena kurang terfasilitasi, kurangnya 

kesadaran masyarakat akan pendidikan sebagai bekal untuk masa depan. Mereka masih 

beranggapan lebih baik bekerja untuk menghidupi kebutuhan sekarang daripada memikirkan 

pola hidup sehat dan sekolah untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Transportasi 

juga menjadi masalah yang perlu dipecahkan dengan segera. Akses jalan dengan medan yang 

sulit dan jauh dari jangkauan merupakan masalah yang belum juga diselesaikan. Dengan 

akses jalan seperti itu, tidak heran daerah perbatasan tersebut menjadi terisolir. Sulitnya 

medan yang harus ditempuh dan kurangnya fasilitas transportasi menyebabkan daerah 

tersebut seolah terputus dari dunia luar, dan berdampak pada masalah ekonomi bersklala 

kecil dan berbiaya mahal. Informasi merupakan hal penting untuk mengetahui apa yang 

sedang terjadi di dunia luar. Informasi dan komunikasi dibutuhkan agar warga di daerah 

perbatasan yang terisolir mendapatkan informasi dan dapat berkomunikasi dengan dunia luar. 

Permasalahan tersebut diatas berujung pada masalah ekonomi daerah perbatasan yang masih 

lemah dan tertinggal dibanding wilayah Indonesia lainnya. 

Pemerintah sudah seharusnya lebih memperhatikan daerah perbatasannya jika tidak ingin 

wilayahnya diklaim oleh negara tetangga. Selama ini pemerintah bersikap kurang peduli 

terhadap daerah perbatasan, namun jika wilayahnya sudah diklaim oleh negara lain mereka 

baru sadar dan berusaha merebut kembali. Untuk menanggulanginya memang bukan perkara 

mudah, diperlukan kerja keras dan waktu yang tidak sebentar. Perlu membangun kesadaran 

masyarakat, membangun infrastruktur dan memberikan pembinaan dan pendampingan dari 

departemen terkait bersama pemerintah daerah. 



 

 
 

Pendekatan keamanan (security approach) yang bersinergi dengan pendekatan 

kesejahteraan (prosperity approach) serta pendekatan lingkungan (environmental approach) 

akhirnya merupakan pendekatan kebijakan yang utuh tanpa lebih mengedepankan salah 

satunya. Seluruh program selayaknya bermuatan keduanya agar lebih komprehensif dan 

simultan baik dalam perencanaan proses kegiatan evaluasi maupun umpan balik yang 

diharapkan sebagai poin korektif dalam penetapan perencanaan baru. Pendekatan sistemik 

seperti itu diharapkan akan menghasilkan keluaran (output) optimal dengan partisipasi 

masyarakat yang tinggi. 

IKM (industri kecil dan menengah) sebagai potensi partisipasi masyarakat di bidang 

ekonomi pada daerah perbatasan dan pulau terluar Indonesia merupakan salah satu isu 

strategis untuk diperhatikan. Pemberdayaan IKM akan memberikan dampak luas, bukan 

hanya bagi keberlangsungan dan peningkatanan IKM itu sendiri, namun juga berimbas pada 

pengembangan perekonomian, pengembangan sumber insani, dan penguatan ketahanan 

masyarakat didaerah perbatasan. 

Bentuk penelitian yang langsung berdampingan dengan pelaku IKM di daerah Natuna, 

Nunukan dan Sabu Raijua untuk mendapatkan gambaran primer yang terjadi di daerah secara 

langsung. Penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif digunakan untuk mendapatkan hasil 

yang mendekati kenyataan yang dialami oleh mayarakat perbatasan. 

Hasil yang didapat merupakan capaian-capaian yang diperoleh dari program-program 

kolaboratif pemerintah dan masyarakat, kendala-kendala yang dihadapi (internal maupun 

eksternal), potensi-potensi yang seharusnya bisa dikembangkan lebih lanjut dan juga 

identifikasi kerentanan-kerentanan masyarakat dibidang diplomasi ekonomi. 

 

Kata kunci: daerah perbatasan, diplomasi ekonomi, industri kecil dan menengah (IKM), 

                    security approach, prosperity approach, environmental approach 

 

LATAR BELAKANG 

Perhatian terhadap Daerah Tertinggal, Kepulauan dan Perbatasan 

Pembangunan daerah-daerah yang bercirikan daerah tertinggal, kepulauan dan perbatasan 

kurang mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah selama ini. Pembangunan di 



 

 
 

daerah tersebut, secara umum boleh dikatakan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan 

daerah lain di Indonesia. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh daerah tertinggal, 

kepulauan dan perbatasan di Indonesia, mulai dari kurangnya infrastruktur primer untuk 

masyarakat khususnya sarana pendidikan, kesehatan dan pangan, aktifitas ekonomi yang 

terbatas dalam mengolah potensi daerah, masih rawannya keamanan khususnya daerah 

kepulauan yang memiliki akses sebagai pulau-pulau terluar atau perbatasan sehingga dengan 

mudah diklaim sebagai bagian dari wilayah negara tetangga, dan yang lebih memprihatinkan 

adalah minimnya anggaran APBN yang disalurkan kepada daerah kepulauan selama ini. 

Lahirnya Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 khususnya Bab V, tidak bisa 

dilepaskan dari keinginan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap daerah yang 

bercirikan kepulauan. Dalam UU No. 23 tahun 2014 bab V, daerah yang bercirikan 

kepulauan diberikan semacam insentif dan perlakuan secara khusus seperti yang tercantum 

dalam pasal 28 hingga 30. Harapannya, hal ini sebagai bentuk komitmen dan keinginan yang 

ditunjukkan oleh pemerintah pusat dalam membangun daerah yang bercirikan kepulauan. 

Tentulah, dalam menjalankan komitmen tersebut, pemerintah perlu menjalankan amanat 

konstitusi tersebut secara konsekuen, konsisten dan perlu mendapatkan pengawasan yang 

ketat dari parlemen khususnya oleh DPR dan DPD, agar amanat UU tersebut bisa berjalan 

dengan baik, guna memberikan kesejahteraan bagi daerah yang bercirikan kepulauan. 

Dalam RAPBN 2016, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa mencapai angka Rp. 782,2 trilliun. Dana Transfer Khusus yang terdiri atas Dana 

Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik direncanakan sebesar Rp. 215,3 

triliun. Perubahan postur Transfer Daerah dan Dana Desa, banyak merubah postur DAK, 

sesuai dengan nomenklatur baru yang disampaikan oleh pemerintah, terdapat beberapa jenis 

DAK yang disesuaikan dengan peruntukannya, salah satunya adalah DAK Fisik. Dalam 

RAPBN 2016 direncanakan sebesar Rp. 91,8 trilliun. Alokasi DAK fisik terdiri dari DAK 

regular sebesaar Rp. 57,6 triliun yang dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota. 

DAK Infrastruktur Publik Daerah sebesar Rp. 31,4 triliun yang dialokasikan kepada provinsi, 

Kabupaten/kota dan DAK afirmasi sebesar Rp. 2,8 triliun yang dialokasikan bagi daerah 

tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Khusus untuk DAK afirmasi, merupakan perwujudan 

dari amant konstitusi untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, perbatasan dan 

kepulauan. 

Besarnya alokasi anggaran yang akan diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 

Daerah, diharapkan bisa menjadi stimulus dan pemicu bagi pemerintah daerah, khususnya 



 

 
 

daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan untuk bisa lebih maju dan berkembang, mengejar 

ketertinggalannya dengan daerah lain di Indonesia. Daerah-daerah tersebut harus bisa 

memunculkan potensi ekonomi yang dimilikinya untuk bisa dikembangkan, sehingga bisa 

menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, basis perekonomian daerah-daerah 

tersebut, tidak lagi hanya sekedar mengandalkan produksi bahan mentah, seperti: batu bara, 

karet, kelapa sawit, emas, minyak bumi dan gas dan bahan tambang lainnya, tetapi sudah 

mampu mengolah menjadi produk turunan dari bahan mentah tersebut diatas. Oleh sebab itu, 

pengembangan industri pengolahan yang berbasis Industri Kecil dan Menengah (IKM), 

menjadi sangat strategis dan perlu terus didorong untuk dikembangkan. 

 

Peran Industri Kecil Menengah dalam pengembangan ekonomi Daerah Tertinggal, 

Kepulauan dan Perbatasan 

IKM merupakan  bagian  dari  penyumbang utama  sektor  Industri  pengolahan  di  

Indonesia  karena  keunggulannya  sebagai  subsektor  Industri  padat  karya  dan  telah  

memasok kebutuhan pasar  domestik.  Kedua  hal tersebut  telah  berdampak  positif  

terhadap  kesempatan  berusaha  dan  kesempatan kerja  bagi  masyarakat  Indonesia.  Data  

statistik  tahun  2012  menunjukkan  bahwa terdapat  kurang  lebih  2,7  juta  IKM  (sumber: 

BPS,  diolah  Direktorat  Jenderal  IKM Kementerian Perindustrian) yang  tersebar  di  

wilayah  Indonesia  serta  menyumbang  sekitar  34,09%  terhadap Produk  Domestik  Bruto  

(PDB)  Industri. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa, IKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas 

lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dapat 

berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu IKM 

merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan 

utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud 

keberpihakan yang tegas pada kelompok usaha ekonomi rakyat. 

IKM juga merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang mempunyai 

kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan nasional. Mengingat peranannya dalam pembangunan begitu besar, maka 

usaha kecil harus terus dikembangkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran yang sebesar-

besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, IKM harus 



 

 
 

ditingkatkan lagi agar menjadi lebih baik lagi dengan menjalin kerjasama yang baik antara 

pemerintah dan masyarakat. 

Selain aspek potensi dan perkembangan IKM, masih terdapat kendala dan hambatan yang 

cukup sering ditemui khususnya IKM yang terdapat di daerah-daerah, antara lain: Pertama, 

peralatan atau mesin yang dimiliki oleh pelaku IKM masih sangat terbatas baik secara 

kualitas maupun kuantitasnya, sehingga  produktivitas  dan  kualitas produk yang dihasilkan 

oleh IKM mejadi rendah, sehingga kurang memiliki daya saing produk. Kedua, keterbatasan 

akses dana yang dimiliki oleh para pelaku IKM. Seringkali dijumpai para pelaku IKM tidak 

memiliki modal untuk investasi terhadap mesin dan peralatan baru yang akan mereka 

gunakan untuk pengembangan usaha mereka. Kondisi ini ditenggarai, disebabkan oleh 

kurangnya kemampuan para pelaku IKM mengakses ke lembaga keuangan baik bank 

maupun non-bank. Ketiga, pangsa pasar yang sulit ditembus atau diakses oleh para pelaku 

IKM. Bagi IKM yang terdapat di daerah-daerah terpencil atau daerah perbatasan, 

kemampuan mereka untuk bisa masuk ke pasar yang lebih luas sangat terbatas, apalagi 

ditambah dengan situasi  persaingan di pasar dalam negeri  juga semakin  tajam  akibat  

banyaknya  produk-produk  dari  negara  lain  yang  lebih  murah, masuk kedalam pasar 

dalam negeri. 

 

Daerah perbatasan dan pulau terluar sebagai halaman depan Negara 

Setiap negara memiliki wilayah kedaulatan terdiri atas daratan, laut dan udara yang dalam 

pengelolaannya memerlukan keseriusan perhatian dari pemerintah. Wilayah negara yang 

bersinggungan dengan negara lain disebut dengan wilayah perbatasan. Pengelolaan wilayah 

perbatasan memiliki skala prioritas yang berbeda dari setiap negara. Bagi negara yang 

memiliki skala prioritas yang tinggi terhadap wilayah perbatasan maka wilayah ini dianggap 

sebagai front door dari hal-hal yang dianggap mengancam negara maupun yang memberikan 

keuntungan. Dari sisi ancaman, wilayah perbatasan seringkali rentan terhadap infiltrasi 

kekuatan militer negara tetangga yang melihat lemahnya penjagaan daerah perbatasan, 

sehingga negara tersebut dapat kehilangan wilayah karena bergesernya patok-patok 

perbatasan. Dari segi budaya, wilayah perbatasan merupakan arena berkembangnya 

hubungan sosial budaya dari masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar, tidak jarang 

hubungan tersebut berlanjut dalam bentuk pernikahan. Bahkan dalam bidang ekonomi terjadi 

hubungan dagang antara masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Bagi negara yang 



 

 
 

jeli, wilayah perbatasan merupakan sebuah kesempatan untuk meningkatkan hubungan 

perdagangan dan ekonomi yang lebih luas dengan negara tetangga. Namun seringkali wilayah 

perbatasan terbengkalai sebagai akibat skala prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah perbatasan yang cukup 

banyak. Namun sayangnya dalam strategi pembangunan yang dicanangkan selama bertahun -

tahun tidak banyak menyentuh pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan. Hal ini 

mengakibatkan munculnya ketidakpuasan terhadap pemerintah yang lebih mengedepankan 

wilayah-wilayah perkotaan utamanya ibukota provinsi. Slogan-slogan negatif mengenai 

nasionalisme semu pun tidak jarang ditemui bahkan dinyatakan secara terbuka. Hal ini 

sebagai dampak nyata dari realita kehidupan masyarakat yang tinggal diperbatasan antara lain 

tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah serta minimnya sarana dan 

prasarana umum (infrastruktur) serta akses yang sulit mencapai daerah perbatasan. 

Oleh karenanya diperlukan suatu strategi yang baik dalam pengelolaan daerah perbatasan 

antara lain: 

1. Pemberdayaan sumber daya alam lokal kedalam pemanfaatan perekonomian masyarakat 

lokal. 

2. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengolah sumber daya dan melibatkan 

masyarakat sebagai agen-agen pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan industri kecil 

menengah sehingga terbentuk sentra-sentra produksi yang dapat menopang pertumbuhan 

ekonomi wilayah. 

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam memberikan 

dukungan dalam strategi pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta 

pengembangan sarana dan prasarana. 

4. Peningkatan akses terhadap daerah perbatasan dimulai dengan peningkatan infrastruktur 

yang menunjang transportasi dan distribusi barang dan jasa serta sarana infrastruktur lain 

yang mendukung kemajuan masyarakat dan proses produksi ekonomi. Saat ini, pemerintah 

pusat tengah menggalakkan peningkatan infrastruktur yang menunjang transportasi untuk 

daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau. Salah satunya adalah tol laut. 
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Kawasan perbatasan bernilai strategis dalam keberhasilan pembangunan nasional dan 

peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Definisi kawasan 

perbatasan berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 43 Tahun 

2008 tentang Wilayah Negara (UU Wilayah Negara) yaitu merupakan bagian dari wilayah 

negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, 

dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Sebagai 

negara kepulauan, Indonesia memiliki kawasan perbatasan dengan beberapa negara baik 

darat, laut, maupun udara sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Wilayah Negara, 

bahwa di wilayah darat Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Papua Nugini, dan 

Timor Leste. Di wilayah laut berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan 

Timor Leste. Sedangkan perbatasan Indonesia di wilayah udara mengikuti batas kedaulatan 

negara di darat dan di laut, dan batas dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan 

perkembangan hukum internasional. 

 

 

Gambar Indonesia dan perbatasan dengan negara-negara tetangga 

Berdasarkan data Daerah Tertinggal dan Perbatasan Direktorat Kawasan Khusus dan 

Daerah Tertinggal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bahwa daerah di Indonesia yang 

termasuk dalam kawasan perbatasan pada tahun 2015 adalah sebanyak 43 kabupaten yang 

tersebar di 13 Provinsi, sebagai berikut: (1) Aceh: Aceh Besar, Kota Sabang; (2) Riau: Rokan 

Hilir, Kota Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan; (3) Kepulauan Riau: Karimun, 

Kota Batam, Bintan, Kepulauan Anambas, Natuna; (4) Sumatera Utara: Serdang Bedagai; (5) 

Nusa Tenggara Timur: Kota Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Rote Ndao, Sabu 



 

 
 

Raijua, Malaka; (6) Kalimantan Barat: Sambas, Bengkayang, Sintang, Kapuas Hulu, 

Sanggau; (7) Kalimantan Utara: Nunukan, Malinau; (8) Kalimantan Timur: Mahakam hulu, 

Berau; (9) Sulawesi Utara: Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talud; (10) Maluku: Maluku 

Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya; (11) Maluku Utara: Pulau Morotai; 

(12) Papua: Keerom, Pegunungan Bintang, Supiori, Kota Jayapura, Merauke, Boven Digoel; 

(13) (BNPP) yang memiliki tugas kewenangan untuk menetapkan kebijakan program 

pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan 

pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah 

negara dan kawasan perbatasan, mencatat ada 187 Kabupaten/Kota di 13 Provinsi yang 

berbatasan dengan negara lain, yang menjadi lokasi prioritas (lokpri) pemerintah dari tahun 

2010 hingga tahun 2019 (Sholihah, 2016). 

Prosperity and security approach plus socio cultural paradigm 

Salah satu isu strategis dalam pembangunan di lokasi kawasan perbatasan adalah kendala 

dalam peningkatan akses infrastruktur di kawasan perbatasan. Minimnya akses ke kawasan 

perbatasan disebabkan minimnya anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk 

pembangunan kecamatan perbatasan yang lokasinya terpencil dan terluar. Keterbatasan akses 

infrastruktur perbatasan terutama mencakup transportasi, energi (listrik dan BBM), 

komunikasi dan informasi. Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan mengubah 

arah kebijakan pembangunan pada awalnya berorientasi “inward looking”, menjadi “outward 

looking”. 

Oleh karena itu, arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan pada RPJMN 2015-

2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai 

garda depan negara, juga sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan 

negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pertahanan keamanan nasional.  Dengan demikian 

pendekatan pembangunan wilayah Perbatasan Negara menggunakan pendekatan 

kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan 

(security approach), dan pendekatan lingkungan (environmental approach) (UU 43/2008). 

Dalam pengelolaan perbatasan dan daerah terluar menyesuaikan dengan pola 

pembangunan Indonesia yang menganut pembagian porsi Pemerintah Pusat dan Daerah. Ada 

bagian dan kewenangan Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah diberikan 

kewenangan dengan harapan inventarisasi potensi lokal dan penerjemahan kebijakan Pusat 



 

 
 

haruslah bernuansa lokal agar lebih membumi diterima masyarakat. Keberlangsungan 

(sustainability) program sangatlah bergantung kepada metode pembauran kebijakan eksternal 

(Pemerintah Pusat) dan muatan lokal yang merupakan hasil penerjemahan Pemerintah 

Daerah. 

Kawasan perbatasan dikelola oleh instansi berwenang yang ditetapkan oleh Undang-

Undang. Berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 

TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA Pasal 1 ayat 11, “Badan Pengelola adalah 

badan yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini di bidang pengelolaan Batas 

Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan”. Dalam hal ini badan pengelola adalah Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang dalam mengatur kawasan perbatasan. 

Adapun kewenangan Pemerintah Pusat dalam mengelola kawasan perbatasan sesuai 

dengan pasal 10 ayat 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 

TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA adalah : 

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan 

Perbatasan;  

2. Mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah 

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum 

internasional;  

3. Membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara;  

4. Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis 

lainnya;  

5. Memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara 

teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;  

6. Memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial 

dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan;  

7. Melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah 

pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea 

cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial;  

8. Menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional 

untuk pertahanan dan keamanan;  

9. Membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan  



 

 
 

10. Menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan 

Perbatasan. 

Kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola kawasan perbatasan 

sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 

TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA adalah : 

1. Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka 

otonomi daerah dan tugas pembantuan;  

2. Melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;  

3. Melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar Pemerintah Daerah dan/atau 

antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga; dan  

4. Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang 

dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Kritik Daud Yusuf tentang pembangunan ruang (space development) 

Ruang sosial ini bukanlah suatu substansi yang abstrak dan metafisis sebagaimana yang 

diketengahkan dalam wacana sosiologi Durkheimian. Ia adalah suatu ruang hidup manusia 

yang kongkrit diciptakan dalam konteks pembangunan suatu komunitas tertentu baik lokal 

maupun nasional. Mengingat pembangunan dalam terminologi ruang sosial merupakan pula 

sebuah pementasan dari hubungan-hubungan sosial dan direkayasa oleh penduduk dalam 

derajat intervensi atau perubahan, maka pembangunan ini menjadi suatu participatory 

development (Joesoef, 2002). Konsep development in term of social space sangat berpotensi 

untuk menjalankan fungsi-fungsi politik seperti: pendidikan politik, perekrutan politik, 

mendorong aspirasi politik warga, menyalurkan aspirasi, melaksanakan komunikasi politik 

dan mengelola konflik. Dengan perkataan lain konsep pembangunan ini bila diterapkan 

secara kontinyu dan konsisten berpotensi besar secara simultan dan terpadu aspek ekonomi 

dan aspek politik dari pembangunan yang pada gilirannya bisa meratakan jalan bagi 

pemecahan aspek-aspek lainnya. 

Berbagai keputusan yang menyangkut kebijakan publik dilaksanakan pemerintah sesuai 

dengan ekonomi politik yang ada. Suatu kebijakan disebut kebijakan publik bukan karena 

kebijakan tersebut sudah diundangkan atau karrna kebijakan tersebut dilaksanakan oleh 

publik melainkan karena isi kebijakan itu sendiri yang menyangkut bonum commune atau 

kesejahteraan umum. Penelusuran yang mendalam tentang ekonomi politik biasanya didekati 

dengan format dan pola hubungan antara swasta, masyarakat, organisasi buruh, partai politik, 



 

 
 

pemerintah, lembaga konsumen, dan sebagainya. Dengan demikian pembahasan ekonomi 

poltik jelas terkait erat dengan kebijakan publik, mulai dari proses perancangan, perumusan, 

sistem organisasi, dan implementasi kebijakan publik tersebut (Arifin  & Rachbini, 2001). 

Pendekatan Staniland (1985) dalam memahami fenomena pembauran fenomena politik 

dan fenomena ekonomi adalah 2 (dua) model analisis: 1) metode analisis berbasis teori 

politik untuk memahami fenomena ekonomi (the political theory of economics); 2) metode 

analisis berbasis teori ekonomi untuk memahami fenomena politik (the economic theory of 

politics). Dalam the calculus of concent (Buchanan & Tullock, 1962) secara eksplisit 

menjelaskan bahwa pilihan-pilihan ekonomi dan politik tidak dapat secara tajam dibedakan 

dan bahwa proses-proses ekonomi dan politik satu sama lain saling mempengaruhi. Adapun 

tantangan bagi ahli-ahli ekonomi politik adalah bagainana membuat model dari sekian 

banyak institusi politik dan ekonomi dengan menggunakan peralatan-peralatan teoritis yang 

sama (Deliarnov, 2006). 

 

Local value perspective 

Pembangunan masyarakat melekat kepada keinginan kuat untuk membangun nilai budaya 

dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyrakat tersebut. Pemerintah pusat yang 

mempunyai program pengembangan kawasan perbatasan diharapkan meleburkan model 

pembangunan yang dimiliki dengan kebutuhan asli masyarakat yang menjadi tujuan 

pembangunan tersebut. Kebutuhan asli masyarakat merupakan perpaduan harmonis nilai-nilai 

yang dianut, kebiasaan, serta penyikapan individu dan masyarakat terhadap kondisi alam 

sekitar. Model pembangunan yang diinginkan masyarakat mengarah pada keinginan 

menaikkan keahlian, keterampilan dan kemampuan menggunakan teknologi informasi oleh 

masyarakat setempat untuk bisa hidup dan berproduksi sesuai dengan kondisi alam dan nilai-

nilai yang dianutnya. Dari pendekatan pembangunan daerah perbatasan/daerah terluar atau 

daerah terdepan yang lebih banyak dilakukan adalah pembangunan titik/garis/patok. Padahal 

pembangunan ruang (space development) merupakan keniscayaan yang harus lebih menjadi 

focus. 

 

Diplomasi ekonomi 

Menurut seorang diplomat ekonomi dan komersial dari Slovakia Pavol Baranay diplomasi 

ekonomi merupakan aktivitas resmi diplomatik yang fokus pada tujuan kepentingan ekonomi 



 

 
 

suatu negara dalam level internasional. Hal ini mencakup upaya peningkatan ekspor, menarik 

investasi asing, dan partisipasi kerja dalam berbagai organisasi ekonomi internasional 

(Baranay, 2009). Definisi lain disampaikan oleh Rana (2007), yang menyatakan bahwa 

diplomasi ekonomi merupakan suatu proses dimana negara berhubungan dengan dunia luar 

dalam upaya memaksimalkan tujuannya di segala bentuk aktivitas, seperti perdagangan, 

investasi, dan bentuk lainnya dari interaksi ekonomi. Dimensi diplomasi ekonomi sendiri 

dapat berupa bilateral, regional, maupun multilateral yang terdiri dari agen resmi yaitu 

kementerian luar negeri dan perdagangan, layanan diplomatik dan komersial, serta aktor non-

negara lainnya sehingga membuat partnership ekonomi bersifat dinamis. 

Konsep diplomasi ekonomi sendiri pertama dikenalkan oleh Jepang. Pasca kekalahannya 

di Perang Dunia II, Jepang sangat kekurangan suara dan pengaruhnya secara politik, militer, 

dan segala bentuk tradisional dalam area diplomasi. Pada pertengahan 1950-an terjadi 

peningkatan dan pertumbuhan pesat terhadap perekonomian Jepang yang terlihat dari 

besarnya demand sumber daya dan pasar sejak itu. Hal ini ternyata erat kaitannya dengan 

konsep diplomasi ekonomi yang diformulasikan oleh Jepang pada masa pemerintahan 

Nobusuke Kishi, dimana diplomasi ekonomi mulai diiplementasikan pada hubungannya 

dengan negara-negara di Asia Tenggara (Ye Hao, 2014). 

Ilmu diplomasi ekonomi secara ilmiah mempelajari tentang hubungan diplomasi dan 

perdagangan yang kompleks, kerjasama, dan cara mempengaruhi kebijakan ekonomi 

eksternal. Sama seperti diplomasi pada umumnya, diplomasi ekonomi merupakan komponen 

dari kebijakan luar negeri yaitu aktivitas internasional suatu negara. Kebijakan luar negeri 

menentukan tujuan dan sasaran dari diplomasi ekonomi yang pada akhirnya harus kembali 

mencerminkan seluruh aktivitas, bentuk, tujuan, dan metode yang digunakan untuk 

merealisasi kebijakan luar negeri tersebut. Baranay menyatakan bahwa diplomasi ekonomi 

merupakan faktor kunci utama perekonomian dalam upaya mencapai tujuan-tujuan kebijakan 

luar negeri (Baranay, 2009). 

Perkembangan peran dan fungsi diplomasi ekonomi pada sistem ekonomi internasional 

modern didorong oleh berbagai faktor, diantaranya adalah sebagai berikut; proses 

internasionalisasi dan penguatan dependensi sistem ekonomi dunia mengarahkan pada dua 

hal, yaitu integrasi global dan regional. Ekspansi pesat yang terjadi pada ekonomi pasar, 

liberalisasi perekonomian nasional, dan peningkatan interaksi negara melalui perdagangan 

dan investasi internasional, serta peningkatan aktor ekonomi global seperti perusahaan 



 

 
 

multinasional, bank, dan kelompok investasi. Globalisasi ekonomi; gabungan antara proses 

internasionalisasi dan peningkatan peran perusahaan multinasional berdampak pada 

peningkatan peran diplomasi ekonomi. 

Dalam hal ini, diplomasi ekonomi berperan dalam mendorong perkembangan 

internasionalisasi di negara, namun disisi lain juga menahan kekuatan dari negara atau aktor 

lain yang berusaha memonopoli keuntungan dari globalisasi tersebut. Bentuk adaptasi 

terhadap metode manajemen progresif, efisiensi energi, dan teknologi baru sehingga investasi 

asing dapat memastikan perkembangan kerjasama antarnegara dan organisasi internasional. 

Perkembangan inovasi ekonomi negara terhadap keterbukaan ekonomi eksternal. Hal ini 

berdampak pada pembangunan image positif Negara yang akan menarik wisata asing dan 

daya tarik investasi asing sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara 

(Baranay, 2009). 

Kishan S. Rana (2006) dalam tulisannya menjelaskan beberapa faktor penting yang 

membuat diplomasi ekonomi berjalan sukses, yaitu sebagai berikut; [1] Hubungan ekonomi 

luar negeri melibatkan tidak hanya kementerian luar negeri, perdagangan, dan industri negara 

yang bersangkutan, namun juga melibatkan segala unit bisnis di negara tersebut, seperti 

asosiasi perdagangan dan industri, sektor finansial, sekolah dan lembaga penelitian bisnis, 

industri pariwisata, dan aktor domestik yang merupakan stakeholder sekaligus prime mover, 

[2] Struktur kementerian luar negeri dan badan pengaturan ekonomi eksternal harus 

terintegrasi dan selaras. Kebijakan ini telah banyak diambil oleh negara-negara Skandinavia 

seperti Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, Islandia, dan negara lain seperti Australia, 

Brunei, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru dan beberapa negara di Karibia. Negara-

negara Skandinavia diatas telah secara utuh mengintegrasikan promosi perdagangan dan 

investasi, serta kebijakan perdagangan dan bantuan luar negeri ke dalam kementerian luar 

negeri, [3] Membuat prioritas kembar diplomasi ekonomi yaitu antara promosi ekspor dan 

mobilisasi ke dalam investasi asing. Promosi ekspor mencakup bantuan terhadap perusahaan 

domestik yang mencari pasar di luar negeri; studi pasar, kunjungan delegasi bisnis, partisipasi 

dalam pertemuan perdagangan internasional, serta pertemuan pembeli-penjual, [4] Kerangka 

peraturan dagang yang secara sah ditentukan oleh pemerintah merupakan pemikiran bersama 

dengan pelaku bisnis serta thinktanks dan Scholars yang bertujuan untuk membentuk kondisi 

yang meningkatkan perdagangan dan investasi Negara, [5] Harus membedakan antara 

diplomasi ekonomi yang beroperasi di ibukota negara dan di lapangan melalui jaringan yang 

ada di kedutaan dan konsuler, [6] Adanya perbedaan efektivitas diplomasi ekonomi di tiap-



 

 
 

tiap negara. Misi diplomatik yang dijalankan oleh orang-orang terlatih dan staf profesional 

memberikan keuntungan power dan pengaruh negara yang diwakilinya. 

 

METODOLOGI PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Dalam membuat penelitian ini, penulis mencoba menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif itu sendiri adalah penelitian yang lebih mengutamakan proses 

dan makna/persepsi dari penelitian tersebut. Tujuannya sendiri agar dapat mengungkapkan 

berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi-analisis yang teliti dan benar, dan juga tidak 

menolak informasi kuantitatif sebagai bantuan penelitian. Pada tiap objek penelitiannya akan 

dilihat kecenderungan, pola pikir, ketidakteraturan, serta tampilan perilaku dan integrasinya 

(Muhadjir, 1996). 

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis menggunakan deskriptif analitis. 

Metode ini digunakan untuk menggambarkan fenomena secara teliti, mulai dari karakteristik, 

masalah dan fenomena yang menjadi bahasan dalam penulisan hingga indikasi dalam 

penulisan ini dapat dijelaskan dan sederhana untuk ditafsirkan (Creswell, 2003 ). Proses 

penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan metode berpikir yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur atau 

kepustakaan. Studi Literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri 

teori yang telah ada sebelumnya lalu mengolah data-data penelitian menjadi suatu analisa. 

Dengan kata lain, istilah Studi Literatur ini juga sangat familiar dengan sebutan metode 

pengumpulan data pustaka, Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer hasil 

observasi langsung penulis dan data sekunder yang bersumber pada banyak literatur yang 

tersedia, seperti; buku, media cetak/online, jurnal dan internet. Selain itu dalam hal ini 

penulis tidak hanya akan mengetahui hal-hal seputar objek penelitian secara lebih luas, 

namun dengan melakukan Studi Literatur penulis dapat membuat kesimpulan dari hasil 

tulisan peneliti-peneliti sebelumnya sehingga penulis dapat membuat pembaharuan dalam 

penelitiannya dan memiliki hasil akhir yang berbeda dari penelitian-penelitian yang pernah 

dilakukan (Sugiyono, 2014). 

 

PEMBAHASAN 

IKM pada masing-masing daerah observasi 



 

 
 

A. Kabupaten Natuna 

Posisi geografis Natuna yang berada di jalur laut secara historis terjalinnya perdagangan 

tradisional dengan masyarakat Malaysia dan Singapore tidak terhindarkan. Oleh karenanya 

sangat mudah ditemukan produk dari masing-masing negara tersebut di pasaran kabupaten 

Natuna, karena tuntutan kebutuhan dan hal ini sudah menjadi kebiasaan, bahkan telah 

membudaya. Tukar menukar produk secara barter lebih mendominasi perdagangan 

tradisional antar dua masyarakat dan dua budaya tersebut. Beberapa produk andalan di pasar 

tradisional antara penduduk Natuna dan masyarakat Malaysia di pasar perahu dapat 

disebutkan sebagai berikut: 

Hasil dari Natuna untuk Malaysia dan Singapore: 

 Cengkeh produk Natuna dibawa ke pasar Malaysia untuk dijadikan minyak cengkeh sebagai 

bahan dasar di industri kosmetik dan juga industri obat.  

 Hasil laut yang dihasilkan oleh masyarakat Natuna dijual ke pasar Negara tetangga Malaysia 

dan Singapore antara lain ikan dan gurita.  

 Bunga kembang semangkok merupakan biji yang dihasilkan dari pohon yang tumbuh subur di 

Natuna digunakan masyarakat sebagai obat penurun panas dibeli oleh masyarakat Malaysia 

sebagai bahan dasar farmasi.  

 Industri tikar di pulau Serasan khususnya merupakan industri khas yang menampilkan desain 

tikar mempesona sejak jaman dahulu dan sudah turun temurun dan sangat disayangkan belum 

mendapatkan hak paten untuk menghindari pembajakan mengingat Natuna juga merupakan 

daerah terluar Indonesia. 

 Bahan makanan yang secara turun menurun oleh masyarakat Natuna sudah dikonsumsi 

berasal dari pasar di Malaysia, antara lain kecap Tongnam serta beberapa biskuit.  

 Produk-produk elektronik dan barang-barang lain. 

Kemenperin dan instansi terkait perlu untuk duduk bersama merancangkan perdagangan 

tradisional ini diatur dengan baik dan memperhatikan kearifan lokal yang sudah tumbuh 

membudaya turun temurun. Hal lain temuan di lapangan adalah infrastruktur pendukung 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan belum tersedianya pasokan listrik yang 

memadai sangat mempengaruhi gerak perekonomian masyarakat. Pengguna listrik di 

Kabupaten Natuna harus menerima kenyataan pasokan listrik tidak dapat diandalkan dan 

harus menyediakan genset yang suplai bahan bakarnya juga tergantung suplai pertamina. 

Bahan bakar juga menjadi kendala serius di kepulauan ini dengan pola pasokan yang tidak 



 

 
 

bisa diandalkan kepastiannya. Hal tersebut sangat mengganggu kemampuan masyarakat 

berusaha dan berproduksi. Sangat diharapkan adanya solusi komprehensif dari para 

pengambil kebijakan agar geliat UKM di Kabupaten Natuna bisa lebih menjanjikan. 

Tingkat pendidikan para pelaku UKM di Kab. Natuna yang mayoritas lulusan SD peneliti 

tengarai sebagai salah satu sebab lambatnya kemajuan usaha, kreatifitas, diversifikasi produk 

dan juga inovasi yang berbasis lokal. Pengelolaan potensi lokal memang bukan hanya 

ditentukan oleh tingkat pendidikan akan tetapi pendidikan sangat mempengaruhi persepsi, 

daya inovasi, keberanian mencoba hal baru, kreatifitas dengan menyerap budaya dan teknik 

dari luar masyarakat. Dikarenakan letaknya di daerah terluar wilayah Indonesia dan juga 

merupakan wilayah perairan maka sarana pelabuhan laut (dermaga) dan lapangan terbang 

sangatlah vital. Saat ini landasan udara yang digunakan adalah milik Angkatan Udara. 

Sebagai gerbang penghubung pintu perdagangan dan juga garda pertahanan kedua 

infrastruktur tersebut haruslah mendapatkan prioritas pengembangannya. Sebagai contoh 

bahwa peraturan hanya 10 kg beban yg hanya boleh dibawa penumpang dari Ranai ke tujuan-

tujuan lain diluar Natuna sedangkan apabila masuk Natuna diperbolehkan sampai 15 kg 

adalah kebijakan yang perlu ditinjau ulang untuk memberikan kesempatan lebih pengunjung 

Natuna membeli produk-produk asli Natuna dan dibawa ke daerah asal wisatawan/pembisnis. 

Berdasarkan kenyataan geografis, tata kelola pemerintahan, kebijakan pemerintah lokal, 

kondisi alam dan masyarakat, dan sarana infrastruktur yang ada maka IKM di Natuna belum 

dikelola dengan maksimal. Diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dalam hal ini 

Kemenperin dan instansi terkait, Pemerintah Propinsi Keppri, Pemerintah Kabupaten Natuna, 

Perguruan Tinggi, Para pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam 

mengembangkan IKM berbasis pengembangan potensi yang tersedia di daerah Kabupaten 

Natuna. 

Temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan yang dapat menjadi 

penghubung untuk menentukan arah kebijakan yang tepat. Implikasi kebijakan memberikan 

kontribusi praktis bagi pengambil kebijakan dalam hal ini Kementerian Perindustrian. 

Terdapat beberapa kebijakan yang dapat dijalankan untuk kondisi di Pulau Natuna, yakni: 

 Kebijakan untuk pembinaan dan pendampingan IKM dengan metode holistik yang 

memposisikan Kementerian mengajarkan metodologi dari awal proses produksi sampai 

layanan purna berbasis keunggulan lokal. 



 

 
 

 Menyadari kondisi geografis dan infrastruktur daerah, Kementerian berkoordinasi dengan 

Kementerian terkait untuk peningkatan sarana dan prasarana. 

 Kelangsungan keahlian dan kearifan lokal diharapkan bisa didokumentasikan dan 

dapat dipelajari oleh generasi berikutnya serta dijadikan hak budaya lokal berupa hak 

paten.  

 Kemenperin mengusahakan kemitraan dengan pelaku usaha lainnya dan lembaga 

pendidikan.  

 Bantuan peralatan dan pelatihan Kemenperin disesuaikan dengan kapasitas usaha 

IKM dan kapasitas dukungan infrastruktur (pasokan listrik, kelangkaan sumber energi 

antara lain minyak tanah, solar dan bensin, serta mahalnya harga gas) yang tersedia.  

 Kemenperin mengusahakan metode peningkatan mutu dan daya serap pasar terhadap 

hasil produksi IKM Kab Natuna.  

 Kemenperin beserta instansi terkait membuat event promosi pesona Natuna dan 

potensi untuk menarik investor dan perusahaan yang akan dijadikan bapak angkat.  

 Kebijakan pembinaan IKM di daerah terluar bukan hanya berdampak pemberdayaan 

ekonomi masyarakat tetapi juga sekaligus berpengaruh pada penguatan ketahanan 

masyarakat perbatasan.  

 Mengusulkan pembuatan dermaga penghubung, lapangan terbang sipil dan 

pembangkit listrik oleh Kemenperin sangat diharapkan agar penunjang utama 

pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa maksimal.  

 Pembentukan sentra UKM di daerah yang mempunyai bentuk usaha yang sama oleh 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna sangat diharapkan agar 

pembinaan, identifikasi, bantuan menjadi sangat maksimal dampaknya. 

Diakhir laporan penelitian ini Tim Peneliti Paramadina memberikan masukan kepada 

Kemenperin apabila akan memberikan bantuan-bantuan terhadap IKM yang ada di 

Kabupaten Natuna dapat berbentuk seperti dibawah ini yang disesuaikan dengan bentuk 

bantuan, basis daerah usaha, dan juga jumlah usaha di daerah tersebut. Rekomendasi untuk 

bantuan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pelatihan diversifikasi produk dan pendampingan pada industri perikanan dan pengolahan 

hasil laut Natuna dipusatkan di Ranai; 

2. Bantuan pengurusan sampai mendapatkan hak paten untuk anyaman tikar pandan di pulau 

Serasan; 



 

 
 

3. Alat-alat pengolahan diversifikasi pengolahan hasil laut di Pulau Sedanau; 

4. Moda transportasi sederhana (motor yang ada baknya) pada industri cocoa oil di Ranai; 

5. Pelatihan pengolahan produk dan diversifikasi produk disertai pendampingan untuk 

kelompok produksi VCO di Ranai.  

B. Kabupaten Nunukan 

Berdasarkan kenyataan geografis, tata kelola pemerintahan, kebijakan pemerintah lokal, 

kondisi alam dan masyarakat, dan sarana infrastruktur yang ada maka UKM di Nunukan 

belum dikelola dengan maksimal. Diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dalam hal ini 

Kemenperin dan instansi terkait, Pemerintah Propinsi Keppri, Pemerintah Kabupaten 

Nunukan, Perguruan Tinggi, Para pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang berkompeten 

dalam mengembangkan UKM berbasis pengembangan potensi yang tersedia di daerah 

Kabupaten Nunukan. 

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangat mendasar diperlukan untuk 

memberikan stimulus dan motivasi serta percontohan kepada masyarakat. Peran dinas terkait 

juga sangat mendukung penguatan industri lokal dengan memberikan bantuan, 

pendampingan, pelatihan serta pembukaan pasar bagi penyaluran produk-produk industri 

lokal. 

Dengan melihat perhitungan yang ada maka terdapat 3 (tiga) jenis industri yang memiliki 

gap terbesar yang spektrum pengembangan paling besar dibandingkan industri lainnya, 

industri tersebut yaitu: 

1. Mebel 

2. Galangan Kapal 

3. Krupuk 

Temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan yang dapat menjadi 

penghubung untuk menentukan arah kebijakan yang tepat. Implikasi kebijakan memberikan 

kontribusi praktis bagi pengambil kebijakan dalam hal ini Kementrian Perindustrian. 

Terdapat beberapa kebijakan yang dapat dijalankan untuk kondisi di Kabupaten Nunukan, 

yakni: 



 

 
 

Kebijakan untuk pembinaan dan pendampingan IKM dengan metode holistik yang 

memposisikan Kementrian mengajarkan metodologi dari awal proses produksi sampai 

layanan purna berbasis keunggulan lokal. IKM bertindak sebagai agen perubah (Agent of 

change). 

Menyadari kondisi geografis dan infrastruktur daerah, Kementrian berkoordinasi dengan 

Kementrian terkait untuk peningkatan sarana dan prasarana. Terutama potensi rumput laut 

yang melimpah. 

Kelangsungan keahlian dan kearifan lokal diharapkan bisa didokumentasikan dan dapat 

dipelajari oleh generasi berikutnya serta dijadikan hak budaya lokal berupa hak paten. 

Kemenperin mengusahakan kemitraan dengan pelaku usaha lainnya dan lembaga 

pendidikan. 

Bantuan peralatan dan pelatihan Kemenperin disesuaikan dengan kapasitas usaha IKM dan 

kapasitas dukungan infrastruktur (pasokan listrik, kelangkaan sumber energi antara lain 

minyak tanah, solar dan bensin, serta mahalnya harga gas) yang tersedia. 

Kemenperin mengusahakan metode peningkatan mutu dan daya serap pasar terhadap hasil 

produksi IKM Kab Nunukan. 

Kemenperin beserta instansi terkait membuat event promosi pesona Nunukan dan potensi 

untuk menarik investor dan perusahaan yang akan dijadikan bapak angkat. 

Kebijakan pembinaan IKM di daerah terluar bukan hanya berdampak pemberdayaan 

ekonomi masyarakat tetapi juga sekaligus berpengaruh pada penguatan ketahanan masyarakat 

perbatasan. 

Mengusulkan pembuatan dermaga penghubung, lapangan terbang sipil dan pembangkit 

listrik oleh Kemenperin sangat diharapkan agar penunjang utama pemberdayaan ekonomi 

masyarakat bisa maksimal. 

Pembentukan sentra IKM di daerah yang mempunyai bentuk usaha yang sama oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan sangat diharapkan agar pembinaan, 

identifikasi, bantuan menjadi sangat maksimal dampaknya. 

Diakhir laporan penelitian ini Tim Peneliti Paramadina memberikan masukan kepada 

Kemenperin apabila akan memberikan bantuan-bantuan terhadap IKM yang ada di 

Kabupaten Nunukan dapat berbentuk seperti dibawah ini yang disesuaikan dengan bentuk 

bantuan, basis daerah usaha, dan juga jumlah usaha di daerah tersebut. Berdasarkan 



 

 
 

Kesimpulan Perhitungan Potensi Kinerja, bantuan yang bisa diberikan kepada IKM di 

Kabupaten Nunukan adalah: 

1. Untuk IKM Mebel, bantuan berupa alat, pelatihan disain, pelatihan pemanfaatan 

limbah; 

2. Untuk IKM Galangan Kapal, bantuan yang direkomendasikan berupa genset;  

3. Untuk IKM Kerupuk, bantuan yang direkomedasikan berupa  alat pengolahan, SNI 

dan Sertifikat Halal; 

4. Pelatihan dan workshop yang melibatkan Generasi Penggerak IKM; 

5. Pelatihan dan Workshop Pengembangan industri Rumput laut, terdapat potensi besar 

tapi eksplorasi yang masih sangat kurang; 

6. Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang 

Perdagangan batas negara (illegal  trading); 

7. Pelatihan dan Penyiapan IKM sebagai sebagai produsen substitusi barang impor; 

8. Memberikan pelatihan mengenai Standarisasi produk IKM  (SNI dan Halal MUI); 

9. Melakukan Penguatan SDM (Petugas Penyuluh) di bidang selain makanan; dan 

10. Membangun Rumah packaging. 

 

C. Kabupaten Sabu Raijua 

Berdasarkan penelitian IKM di kabupaten Sabu Raijua, IKM yang berkembang adalah 

IKM berbasis sumber daya lokal. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran Dinas Perindustian, 

Perdaganan, Koperasi dan UKM Sabu Raijua sangat besar dalam pembinaan IKM 

diwilayahnya. Dinas mampu memanfaatkan kemampuan serta sumber daya alam yang ada 

pada wilayah Sabu Raijua demi kemajuan perekonomian masyarakat itu sendiri, serta 

mendorong munculnya pasar lokal dimana transaksi dapat dilakukan. Dinas juga bertindak 

sebagai pembeli dari hasil-hasil produksi tersebut dan memasarkannya diluar wilayah Sabu 

Raijua. Hal ini dilakukan karena para perajin tersebut menganggap Dinas sebagai wadah 

dimana mereka dapat menjual hasil produksinya. Namun Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan UKM telah mencanangkan bahwa di masa mendatang konsumen dapat 

bertransaksi langsung dengan IKM sebagai produsen. 

Rencana pengembangan IKM serta langkah-langkah implementasi yang dilakukan oleh 

Perindustian, Perdaganan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua telah memenuhi 

kaidah- kaidah perencanaan dan pengolahan yang benar, yang dibutuhkan selanjutnya adalah 



 

 
 

mengoptimalkan semua sumber daya yang telah dimiliki dengan menjalin hubungan dengan 

pelaku usaha di industri hilir serta kemitraan dengan instansi dan lembaga terkait. Dengan 

pemasaran yang semakin baik diharapkan menciptakan permintaan produk yang makin 

tinggi, dan ini akan menstimuli IKM untuk lebih produktif dan beroperasi secara optimal. 

Pemerintah pusat dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan 

bantuan. 

Temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan yang dapat menjadi 

penghubung untuk menentukan arah kebijakan yang tepat. Implikasi kebijakan memberikan 

kontribusi praktis bagi pengambil kebijakan dalam hal ini Kementrian Perindustrian. 

Terdapat beberapa kebijakan yang dapat dijalankan untuk kondisi di Kabupaten Sabu Raijua, 

yakni: 

 Mengingat Pemerintah Daerah Sabu Raijua sudah sangat proaktif dalam mengembangkan 

IKM di daerahnya, maka kebijakan pembinaan IKM yang dilakukan oleh Kementerian 

harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menentukan prioritas 

bantuan yang harus diberikan agar sejalan dengan arah kebijkan pembangunan daerah. 

 Dengan melihat kondisi pada point sebelumnya, maka Pembiayaan melalui DAK sangat 

dimungkinkan. 

 Kebijakan untuk pembinaan dan pendampingan pada pemerintah daerah dan dinas terkait 

IKM di Sabu Raijua untuk mendesain arsitektur Industri Hijau pada seluruh IKM dan 

industri pendukung lainnya di kabupaten tersebut, karena potensi alam dan industri yang 

ada saat ini sangat memungkinkan untuk diangkat sebagai daerah yang mengusung 

industri hijau. 

 Menyadari kondisi geografis dan infrastruktur daerah, Kementrian berkoordinasi dengan 

Kementrian terkait untuk peningkatan sarana dan prasarana. Sabu sudah masuk dalam 

desain perencanaan tol laut, selanjutnya menyiapkan fasilitas dan sistem logistik yang 

memadai dan efisien di dalam kabupaten untuk menghubungkan sentra-sentra ekonomi 

agar logistik untuk mengangkut hasil IKM keluar daerah menjadi murah. 

 Kemenperin membantu koordinasi dengan instansi terkait, terutama dengan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan dalam keterlibatan Sabu dalam tata niaga industri garam nasional, 

mengingat potensi yang luar biasa di Sabu serta gerakan untuk memenuhi kebutuhan 

garam nasional. 



 

 
 

 Kemenperin berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dalam mengembangkan 

industri pariwisata di Kabupaten Sabu Raijua, dengan tetap mengusung arsitektur industri 

hijau, karena pengembangan area pariwisata di daerah tersebut akan sangat mengangkat 

pengembangan IKM tanpa merusak lingkungan alam dan budaya yang ada. 

 Kemenperin mengusahakan kemitraan dengan pelaku usaha lainnya untuk mengusahakan 

metode peningkatan mutu dan daya serap pasar terhadap hasil produksi IKM. 

 Kemenperin mengusahakan kemitraan dengan lembaga pendidikan untuk membantu 

peningkatan mutu dan saluran pemasaran yang kreatif, serta bantuan teknis proses 

produksi. 

 Kelangsungan keahlian dan kearifan lokal diharapkan bisa didokumentasikan dan dapat 

dipelajari oleh generasi berikutnya serta dijadikan hak budaya lokal berupa hak paten. 

 Bantuan peralatan dan pelatihan Kemenperin disesuaikan dengan kapasitas usaha IKM dan 

kapasitas dukungan infrastruktur (pasokan listrik, kelangkaan sumber energi antara lain 

minyak tanah, solar dan bensin, serta mahalnya harga gas) yang tersedia. 

 Kemenperin beserta instansi terkait membuat event promosi pesona Sabu Raijua dan 

potensi untuk menarik investor dan perusahaan yang akan dijadikan bapak angkat. 

 Kebijakan pembinaan IKM di daerah terluar bukan hanya berdampak pemberdayaan 

ekonomi masyarakat tetapi juga sekaligus berpengaruh pada penguatan ketahanan 

masyarakat perbatasan.  

Diakhir laporan penelitian ini Tim Peneliti Paramadina memberikan masukan kepada 

Kemenperin apabila akan memberikan bantuan-bantuan terhadap IKM yang ada di 

Kabupaten Sabu Raijua dapat berbentuk seperti dibawah ini yang disesuaikan dengan 

prioritas pentingnya. Rekomendasi untuk bantuan tersebut adalah sebagai berikut: 

 Untuk industri garam, perolehan SNI, ruang packaging, laboratorium quality product untuk 

produk jadi, seperangkat mesin produksi garam beryodium agar memenuhi target produksi 

1000 ton per tahun (Material mesin kemasan stainless steel 3.16 foodgrade).  

 Pelatihan standarisasi pengolahan proses produk gula hingga memperoleh sertifikasi SNI, 

serta link pasar.  

 Pelatihan pengolahan produk dan diversifikasi produk disertai pendampingan untuk kelompok 

produksi VCO hingga memperoleh sertifikasi SNI, serta link dengan pasar.  

 Bantuan pengurusan sampai mendapatkan hak paten untuk tenun ikat baik paten proses 



 

 
 

maupun paten desain. 

 

 

 

 

Matriks Perbandingan 

Materi Natuna Nunukan Sabu Raijua 
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ANALISIS 

a. Analisa Pembangunan Ruang 

Permasalahan dengan perbatasan selama ini berdasarkan hasil dari observasi di ketiga 

daerah tersebut yang utama adalah pengabaian yang berujung pada ketertinggalan, 

keterbelakangan, serta menganggap sebagai halaman belakang Republik Indonesia tercinta. 

Dengan demikian yang selama ini terjadi adalah memberikan arti yang penting sekali pada 

patok perbatasan, garis batas serta titik koordinat akan tetapi lalai dalam membangun ruang 

yang berisi alam, manusia, budaya, nilai lokal, kebiasaan masyarakat, pendidikan. Daud 

Yoesoef (2002) mengidentifikansikan bahwa pembangunan ruang akan bisa berimbas secara 



 

 
 

natural bidang-bidang lain seperti komunikasi politik, pendidikan politik, perekrutan politik, 

membangun kesepahaman. 

Bersandingnya aspek politik dan ekonomi dalam paradigma pembangunan berbasis ruang 

merupakan keuntungan yang bisa didapat oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah 

dikarenakan program pembangunan yang dikerjakan berbuah hasil yang utuh menyeluruh 

antara pembangunan manusia, ruang publik, pranata sosial, lingkungan, komunikasi antar 

agen pembangunan, dan segi lain dalam ruang daerah tersebut.  

 

Pendekatan (approach) keamanan (security), kesejahteraan (prosperity) dan lingkungan 

(environmental) 

Amanat undang-undang untuk menggabungkan ketiga pendekatan yaitu security 

approach, prosperity approach dan environmental approach dalam membangun kawasan 

perbatasan/terluar dan terdepan merupakan cita-cita yang harus diimplementasikan secara 

komprehensif dan terkoordinatif. Pembentukan BNPP merupakan solusi yang bisa 

menjembatani ketimbangan dan simpang siurnya program yang ditimpakan pada daerah-

daerah tersebut. Kesatuan gerak program dan kesinambungannya merupakan dua hal pokok 

yang diemban oleh BNPP dalam menghimpun program-program yang dilakukan kementerian 

dan lembaga-lembaga terkait. 

Perlu disadari pula bahwa gerak pembangunan di daerah perbatasan/terluar/terdepan 

bukan hanya permasalahan teknis program ekonomi belaka akan tetapi juga program politik 

keamanan yang berkaitan dengan prospektif  

 

Pendekatan local value 

Untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berdaya perlu sekiranya dilakukan upaya 

pemberdayaan masyarakat (empowerment society) yang lebih komprehensif serta berorientasi 

jauh ke depan dan berkelanjutan (suistanable). Pemberdayaan yang dilakukan adalah 

bagaimana pemerintah dan stakeholder lainnya mampu bersinergi dalam merencanakan 

program dan tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial (social value) dan kearifan lokal 

(local wisdom) yang sudah ada (Huri, dkk, 2008: 93). 

Merujuk pada teori implementasi kebijakan versi Grindle, maka berhasil tidaknya 



 

 
 

kebijakan ini dalam implementasinya sangat didasarkan pada beberapa hal yang menjadi 

content dan context kebijakan tersebut. Content dari kebijakan tersebut yakni sejauhmana 

persoalan pemberdayaan masyarakat di perbatasan terakomodir dalam desain kebijakan 

penanganan perbatasan dan sejauhmana perubahan yang diinginkan dari kebijakan tersebut. 

Sedangkan context kebijakan penanganan masalah perbatasan ini menyangkut tiga hal yang 

saling berkaitan, yakni pertama kewenangan pemerintah untuk melakukan intervensi 

kebijakan secara tepat dalam mengatasi persoalan pemberdayaan masyarakat di wilayah 

perbatasan dengan terlebih dahulu memahami akar masalah-masalah sosial yang terjadi. 

Kedua, karakteristik pemerintahan yang demikian, diharapkan mampu mengimplementasikan 

kebijakan secara tepat. Ketiga, jika ini bisa dilakukan, maka respons masyarakat pun menjadi 

positif dan memiliki kepatuhan dan daya tanggap yang memadai dalam mendukung secara 

total pelaksanaan kebijakan penanganan masalah perbatasan (Rani, 2012). 

Konsep yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut adalah konsep 

pemberdayaan. Konsep ini digunakan karena munculnya dua premis kepermukaan, yaitu 

kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model 

pembangunan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan dan lingkungan berkelanjutan. 

Sedangkan harapan muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukan nilai-

nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi 

yang memadai (Friedman: 1992). 

 

Analisa Diplomasi Ekonomi 

IKM sebagai pelaku asli kegiatan ekonomi masyarakat di ketiga daerah tersebut berpotensi 

menjadi aktor diplomasi ekonomi di daerah yang langsung berhadapan dengan negara-negara 

tetangga. Fungsi aktor diplomat yang mengemban harga diri bangsa dan martabat baik 

masyarakat diemban oleh IKM dengan segala daya dan upayanya. Hasil produksi yang 

merupakan ciri khas asli daerahnya dengan ketekunan/keahlian proses industri dibumbuhi 

teknologi sederhana sudah mewakili apabila dipasarkan dengan cermat dan didorong oleh 

kebijakan terpadu. Dorongan daerah jangkar terdekat merupakan faktor yang dibutuhkan 

untuk transfer teknologi dan pasokan bahan baku demi efisiensi proses produksi. Pemasaran 

di derah perbatasan juga merupakan show force yang perlu digalakkan lagi. 

 



 

 
 

KESIMPULAN SAN SARAN 

 Perlu ditumbuhkan kesadaran pembangunan ruang lebih pada perspektik kebijakan 

pembangunan daerah perbatasan; 

 IKM sangat berpotensi sebagai diplomat ekonomi dengan hasil lokal yang unik dan 

kompetitif apabila dibantu pasokan bahan baku, teknologi dan pemasaran; 

 IKM didorong menaikkan pamor sebagai pengisi ruang (filling the gap) kebutuhan 

masyarakatnya sendiri untuk menghindari pasokan negara tetangga yang membabibuta. 

 Kebijakan antar waktu sebaiknya diganti menjadi kebijakan berkesinambungan dan terpadu. 
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Lampiran 1. 

Profil Kabupaten Natuna 

Natuna merupakan nama pulau sekaligus merupakan salah satu kabupaten yang ada pada 

Provinsi Kepulauan Riau. Dibawah ini akan diberikan uraian mengenai kondisi geografis, 

demografis, dan ekonomi di Kabupaten Natuna. 

a. Kondisi Geografis 

Luas Wilayah 264.198,37 km2, dengan luas lautan 98,88% dari seluruh wilayah dengan 

rincian 264.197,07 km2 luas laut dan 2.001,3 km2 luas daratan. Kabupaten Natuna ini terdiri 

dari 154 pulau, dan hanya 27 pulau ( 17,53%) berpenghuni, sementara 127 pulau tidak 

berpenghuni. 

 

Gambar 1. Kantor Bupati Natuna 

Sumber: koleksi penulis 

http://www.bnpp.go.id/
https://www.bappenas.go.id/id


 

 
 

 

Gambar 2. Letak Kabupaten Natuna diantara wilayah Indonesia 

Secara geografis, Natuna terletak pada titik koordinat 1°16’- 7°19’ Lintang Utara dan 

105°00’- 110°00’ Bujur Timur, dan merupakan daerah terluar dan berbatasan langsung 

dengan beberapa Negara tetangga. Adapun batas-batas wilayah tersebut sebagai berikut: 

Sebelah utara berbatasan dengan Vietnam, Sebelah timur berbatasan dengan Malaysia Timur 

dan Kalimatan Barat, Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan, dan Sebelah 

Barat berbatasan dengan Kabupaten Anambas. 

 

Gambar 3. Letak Kabupaten Natuna diantara wilayah Kepulauan Riau 

Secara administratif, terdapat 12 kecamatan dengan 5 kecamatan terkonsentrasi pada 

Pulau terbesar yaitu pulau Natuna Besar (Bunguran), dan 7 kecamatan yang lain tersebar 

pada pulau-pulau yang lain. 

Tabel 1. Pembagian wilayah administratif dan jarak dari ibukota kecamatan. 



 

 
 

No Kecamatan Ibukota Kecamatan Jarak (Km) 

1 Midai Sabang Barat 139 

2 Bunguran Barat Sedanau 58 

3 Bunguran Utara Kelarik 43 

4 Pulau Laut 

 

Air Payang 

118 

5 Pulau Tiga Sabang Mawar Barat 45 

6 Bunguran Timur 

Ranai 

 

0 

7 Bunguran Timur Laut Tanjung 25 

8 Bunguran Tengah 

 

Harapan Jaya 

30 

9 Bunguran Selatan 

 

Cemaga 

40 

10 Serasan 

 

Serasan 

177 

11 Subi Terayak 

 

139 

 

12 Serasan Timur Arung Ayam 

177 

 

Sumber : Bagian Hukum Kantor Kabupaten Natuna (Data Survey Univ Paramadina) 



 

 
 

Kondisi Geografis ini membawa implikasi pada : 

 Konsumsi domestik terbatas  

 Aksesabilitas rendah sehingga arus barang dan jasa antarpulau, dari dan menuju luar 

pulau berbiaya tinggi.  

 



 

 
 

Gambar 4. Peta Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Natuna 

b. Kondisi Demografis 

Jumlah penduduk kabupaten Natuna pada tahun 2014 sebesar 75.897 jiwa yang terdiri dari 

39.830 penduduk laki-laki dan 37.067 penduduk perempuan, meliputi 20.401 rumah tangga. 

Dengan demikian, kepadatan penduduk sekitar 38 jiwa per km2. Berkaitan dengan kajian 

IKM, hal yang sangat perlu diperhatikan adalah tingkat pendidikan penduduknya. Tabel 2. 

Menyajikan data persentase penduduk 10 tahun keatas menurut tingkat pendidikan tertinggi 

yang diselesaikan yang diambil pada tahun 2013. Bila dilihat dari data tersebut, nampak 

bahwa mayoritas tingkat pendidikan tertinggi penduduk kabupaten Natuna adalah lulusan 

SD. Hal ini merupakan cerminan sumber insani yang menggerakkan roda perekonomian di 

kabupaten ini. 

Tabel 2. Presentase penduduk usia 10 tahun keatas berdasarkan tingkat pendidikan 

yang diselesaikan pada Perkotaan dan Pedesaan. 

Sumber : Indeks Pembangaunan Manusia Kabupaten Natuna 2013 

c. Kondisi Ekonomi 

Nilai PDRB Natuna atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai 1,69 triliun rupiah 

tahun 2013, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 520 milyar rupiah. Grafik 

pertumbuhan PDRB selama lima tahun terakhir baik dengan menggunakan harga berlaku 

maupun harga konstan dapat kita lihat pada gambar 8. PDRB per kapita sebesar Rp. 23,32 



 

 
 

juta pertahun, sedangkan pendapatan perkapita sebesar Rp. 21,29 juta rupiah per tahun. 

 

Sumber : BAPPEDA, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Natuna 2009-2013 

Gambar 5. Grafik pertumbuhan PDRB selama lima tahun dari 2009-2011 

Dalam pembentukan PDRB Kabupaten Natuna, sektor yang memberikan sumbangan 

terbesar adalah Sektor pertanian dengan kontribusi 55,31%, diikuti dengan kontribusi sektor 

perdagangan, hotel dan restoran yang mencapati 16,85%, serta ketiga adalah sektor angkutan 

dan komunikasi yang mencapai 8,62%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

perekonomian kabupaten Natuna masih sangat bergantung pada hasil sumber daya alam. 

Struktur Ekonomi menurut lapangan usaha selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 6. 

Sumber : BAPPEDA, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Natuna 2009-2013 



 

 
 

Gambar 6. Grafik pertumbuhan PDRB per sektor tahun 2013 

Profil IKM di Natuna 

Berdasar data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Natuna, jumlah IKM di Natuna 

secara menyeluruh berjumlah 393 IKM dengan jumlah tenaga kerja yang teribat 838 orang. 

Hal ini menunjukkan bahwa skala industrinya masih tergolong kecil karena secara rata-rata 

hanya melibatkan 2 hingga 3 orang per IKM. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja Industri Kecil dan Menengah Tahun 2013. 

 

No. 

 

Nama Kecamatan 

 

Industri Kecil Menengah 

 

Usaha 

 

Tenaga Kerja 

 

1 

Midai 

 

72 

 

160 

 

2 

 

Bunguran Barat 

 

46 

 

 

111 

 

3 Bunguran Utara 20 26 

4 Pulau Laut 16 34 

5 Pulau Tiga 17 88 

 

6 

Bunguran Timur 

 

70 

 

135 

 

7 

Bunguran Timur Laut 

 

52 

 

59 



 

 
 

 

8 

Bunguran Tengah 

 

57 

 

81 

9 Bunguran Selatan 5 32 

10 Serasan 15 15 

11 Subi 19 92 

12 Serasan Timur 4 5 

Kabupaten Natuna 393 838 

Sumber: Survey Univ Paramadina diolah dari data Disperindag Natuna, 2013 

Dari jenis usaha yang digeluti, sebagian besar adalah usaha dibidang produk olahan ikan 

dengan jumlah 48 IKM yang menyebar diseluruh Natuna. Hal ini disebabkan karena produk 

ikan sebagai bahan baku utama yang melimpah, Usaha terbesar selanjutnya berturut-turut 

adalah Pompong (38 IKM ), Tempe ( 26 IKM), Meubel dan souvenir kayu (21 IKM), 

Anyaman Pandan (16 IKM ), Minyak kelapa dan VCO (16 IKM), dan rotan (12 IKM). Data 

selengkapnya tentang enam jenis usaha IKM per komoditi terbesar di Natuna dapat dilihat 

tabel pada profil individual IKM/Sentra IKM. 

Secara kelembagaan, berdasarkan temuan di lapangan hampir tidak ditemukan sentra IKM 

di Natuna. Hal ini juga dibenarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Natuna. 

Penyebab dari ketiadaan sentra adalah karena secara alam letak IKM tersebut menyebar pada 

pulau-pulau yang ada. Namun demikian ada beberapa IKM dengan usaha yang sama berada 

pada lokasi yang berdekatan, namun mereka tidak membentuk sentra. Mereka hanya 

bergabung dalam kelompok-kelompok seperti Usaha Ekonomi Desa, ataupun kelompok 

PKK. Dari pengamatan di lapangan dan dibernarkan ketika diskusi dengan beberapa 

pemangku kebijakan adalah kurangnya jiwa kewirausahaan pada masyarakat Natuna, dan 

kurangnya motivasi dari IKM yang ada untuk berkompetisi baik di tingkat lokal maupun 

nasional. Hal ini mungkin berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah yang mayoritas 

hanya lulusan SD, serta kurangnya interaksi dengan masyarakat luas karena mahalnya akses 

keluar masuk pulau. 

 



 

 
 

Lampiran 2. 

Siaran Pers 

IKM Kemenperin Menggelar Diskusi Pemberdayaan IKM 

Industri kecil dan menengah (IKM) memiliki potensi pengembangan yang tinggi karena 

keunikannya.Sektor IKM berperan dalam pengentasan kemiskinan, mengatasi konflik, serta 

menciptakan kegiatan ekonomi yang kondusif di wilayah perbatasan. Program-program 

pemberdayaan IKM yang dijalankan oleh Kementerian Perindustrian selaras dengan Nawa 

Cita dan Program Quick Wins yang diusung oleh pemerintahan baru karena berupaya 

menghadirkan peran Negara dalam melindungi, membangun, dan meningkatkan 

produktivitas serta daya saing rakyat. Untuk mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan 

IKM dilakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian 

fasilitas agar IKM unggul dan berdaya saing di dalam dan luar negeri.Hal tersebut 

disampaikan oleh Dirjen Industri Kecil Menengah (IKM) Euis Saedah pada acara diskusi 

mengenai target dan sasaran pemberdayaan IKM hari ini, Jumat 23 Januari 2015 di 

Kementerian Perindustrian, Jakarta. 

Dipaparkan oleh Dirjen IKM, berdasarkan mandat Undang-Undang no. 3 tahun 2014, 

Kementerian Perindustrian mempunyai sasaran dan target tahun 2015-2019 mengenai 

industri yang dinilai memiliki keberpihakan kepada IKM. Berbagai fasilitas yang tercantum 

dalam pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Perindustrian, diantaranya: (1) peningkatan 

kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi, (2) bantuan dan bimbingan 

teknis, (3) bantuan bahan baku dan bahan penolong, (4) bantuan mesin atau peralatan, (5) 

pengembangan produk, (6) bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk 

mewujudkan industri hijau. 

Selain itu, (7) bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran, (8) akses pembiayaan, 

termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru, (9) penyediaan 

kawasan industri untuk industri kecil dan Industri menengah yang berpotensi mencemari 

lingkungan, (10) pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara 

industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, dan industri 

menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan industri menengah dengan sektor 

ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan. 



 

 
 

Euis menambahkan bahwa strategi pendekatan pembangunan IKM terdiri dari beberapa 

hal: (1) Pemanfaatan potensi bahan baku (hilirisasi industri agro dan hilirisasi industri bahan 

mineral dan hasil tambang), (2) Penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan skala usaha dan 

penumbuhanwirausaha baru, baik skala kecil maupun skala menengah, (3) Peningkatan 

kompetensi tenaga kerja IKM guna peningkatan daya saing melalui pelatihan teknis dan 

manajerial, pemagangan, pendampingan dan (4) Pemanfaatan teknologi, inovasi dan 

kreativitas. 

Keberpihakan pemerintah terhadap IKM nasional ditunjukkan dengan mengaturagar 

industri kecil hanya dapat dimiliki oleh WNI, industri yang memiliki keunikan dan 

merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh WNI, dan industri menengah 

tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh WNI. Lebih lanjut, kebijakan tersebut juga 

membahas agar pengembangan IKM mengisi rantai suplai industri prioritasperumusan 

kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas. 

Kementerian Perindustrian juga memberikan berbagai fasilitasi bagi IKM berupa 

peningkatan kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi, bantuan dan bimbingan teknis, 

bantuan bahan baku dan bahan penolong serta mesin atau peralatan, pengembangan produk, 

bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau, 

bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran, penyediaan kawasan industri untuk IKM 

yang berpotensi mencemari lingkungan dan atau, dan pengembangan serta penguatan 

keterkaitan dan hubungan kemitraan. 

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan. 

        Jakarta, 

23 Januari 2015 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 3. 

1. Profil Kabupaten Nunukan 

Kabupaten Nunukan adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Ibu kota 

kabupaten ini terletak di kota Nunukan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14.493 km² dan 

berpenduduk sebanyak 140.842 jiwa.Kabupaten Nunukan termasuk dalam kategori daerah 

perbatasan dan daerah kepulauan. Pemekaran Kabupaten ini secara hukum diatur dalam UU 

Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang pada tanggal 4 Oktober 

1999. Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan, yang 

terbentuk berdasarkan pertimbangan luas wilyah, peningkatan pembangunan, dan 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

 

 

 

Gambar 7. Peta Kabupaten Nunukan 

Dibawah ini akan diberikan uraian mengenai kondisi geografis, demografis, dan ekonomi 

di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. 

a. Posisi Geografis 

Kabupaten Nunukan merupakan satu di antara 5 kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan 

Utara, dengan luas wilayah sebesar 14.263,68 km2. Berdasarkan geografisnya, Kabupaten 

Nunukan terletak di wilayah paling Utara Kalimantan  yang berbatasan langsung dengan 

negara tetangga yaitu Malaysia, tepatnya pada posisi 3o 30’ 00” – 4o 24’ 55 Lintang Utara 

https://karyanunukan.files.wordpress.com/2013/12/nunukan03.jpg
https://karyanunukan.files.wordpress.com/2013/12/nunukan03.jpg


 

 
 

dan 115o 22’30’’ – 118o 44’55’’ Bujur Timur. Secara administratif memiliki batas–batas 

wilayah sebagai berikut : 

1) Sebelah utara dengan Negara Malaysia Timur – Sabah; 

2) Sebelah timur dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi; 

3) Sebelah selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau; dan 

4) Sebelah barat dengan Negara Malaysia Timur – Serawak. 

Dengan letak geografis tersebut, Kabupaten Nunukan memiliki potensi besar untuk 

mengembangkan jalinan hubungan internasional dengan dunia luar khususnya negara 

Malaysia, sehingga mampu mencerminkan kemajuan pembangunan diwilayah Republik 

Indonesia.Masyarakat Nunukan telah lama menjalin hubungan dengan Malaysia, khususnya 

dibidang ekonomi seperti perdagangan dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini tentunya 

sangat mempengaruhi mekanisme peredaran uang, dimana secara moneter transaksi 

perdagangan melibatkan mata uang Malaysia (ringgit) relatif tinggi dan tidak menutup 

kemungkinan berdampak terhadap fluktuasi indeks harga spasial berdasarkan berbagai jenis 

komoditi barang dan jasa baik ditinjau dari sisi konsumen maupun produsen, sehingga dapat 

memicu tingginya angka inflasi regional. 

Berdasarkan topografi, Kabupaten Nunukan didominasi oleh perbukitan. Di sebelah utara 

memiliki perbukitan terjal dengan ketinggian 1.500 m – 3.000 m diatas permukaan laut, 

perbukitan di sebelah selatan memiliki ketinggian berkisar 500 m – 1.500 m diatas 

permukaan laut dengan kemiringan sudut di lereng perbukitan rata-rata berkisar antara 0 – 50 

%. Kabupaten Nunukan juga memiliki sekitar 10 sungai dan 9 pulau yang tersebar di seluruh 

kabupaten (Tabel 1 dan 2). 

Nama dan Luas Pulau di Kabupaten Nunukan Tahun 2005: 

1) Pulau Nunukan – 23.346 Ha 

2) Pulau Tinabasan – 1.790 Ha 

3) Pulau Ahus – 6.117 Ha 

4) Pulau Bukat – 2.143 Ha 

5) Pulau Sebatik – 24.661 Ha 

6) Pulau Sinogolan – 3.395 Ha 

7) Pulau Sinelak – 138 Ha 

8) Pulau Iting-iting – 887 Ha 

9) Pulau Sebaung – 16.387 Ha 

 



 

 
 

b. Hidrologi 

Kabupaten Nunukan beriklim hutan tropika humida, terdiri dari musim kemarau dan 

musim hujan yang berganti setiap tahun serta dipengaruhi oleh angin Muson Barat pada 

bulan Nopember – April dan angin Muson Timur pada bulan Mei – Oktober.Pada tahun 

2005, suhu udara terendah 23,3 0C terjadi pada bulan Nopember dan tertinggi 33,20C terjadi 

pada bulan Maret. 

Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan  Angin, Curah Hujan dan 

Penyinaran Matahari 2002 – 2005 Suhu Udara (oC) 

1) Minimum 23,6 – 23,4 – 23,3 – 23,6 

2) Maksimum 32 – 31,8 – 31,8 -31,8 

3) Kelembaban Udara (%) 81,3 – 84 – 84 – 74,3 

4) Tekanan Udara (mb) 1.010,1 – 1.008,1 – 1.009,9 – 1.009,5 

5) Kecepatan angin (knots) 05 – 05 – 05 – 05 

6) Curah Hujan (mm) 177,2 – 183,3 – 127,4 – 250,2 

7) Penyinaran Matahari (%) 58 – 53 – 58 – 43 

Daerah ini memiliki potensi hidrologi yang cukup besar, diindikasikan oleh adanya aliran 

beberapa sungai. Sungai di daerah ini memiliki beberapa peranan yang cukup penting, antara 

lain: 

a) Sebagai sarana transportasi air (mobilisasi penduduk, hasil pertanian/ perkebunan, barang 

dagangan) antar daerah pantai dan pedalaman; 

b) Sarana pengangkutan hasil hutan berupa kayu tebangan perusahaan Hak Pemegang Hutan 

(HPH); 

c) Sumber air bagi aktivitas MCK penduduk yang bermukim di sepanjang daerah aliran 

sungai. 

Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Nunukan 

1) Sungai Sembakung – 278 Km 

2) Sungai Sulanan – 52 Km 

3) Sungai Sumalungun – 42 Km 

4) Sungai Sepadaan – 32 Km 

5) Sungai Itay – 146 Km 

6) Sungai Sebuku – 115 Km 

7) Sungai Agisan – 62 Km 

8) Sungai Tikung – 50 Km 



 

 
 

9) Sungai Tabut – 30 Km 

10) Sungai Simanggaris – 36 Km 

Sejak awal pemekaran wilayah Bulungan menjadi 4 kabupaten pada tahun 1999, 

menandakan dimulainya era otonomi daerah, Kabupaten Nunukan yang hingga sekarang 

dalam melaksanakan pengembangan dan pembangunan daerah selalu berupaya menerapkan 

konsep ramah lingkungan dengan menetapkan berbagai kriteria kegiatan yang wajib dipenuhi 

melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun demikian, masih 

terdapat berbagai permasalahan lingkungan dalam kaitannya dengan pengelolaan dan 

pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistemnya yaitu: 

Maraknya illegal logging di beberapa daerah kecamatan di wilayah Nunukan yang dipicu 

oleh: 

a) harga kayu gelondongan (bulat) yang relatif tinggi di Tawau–Sabah–Malaysia, 

dikarenakan sistem transaksi perdagangan yang dilakukan dengan mata uang Ringgit 

memiliki nilai kurs yang tinggi terhadap rupiah 

b) akses permodalan dan peralatan kegiatan illegal logging relatif mudah diperoleh berasal 

dari para pengusaha Malaysia. 

Hal ini tentunya merupakan ancaman serius bagi kelestarian sumberdaya hutan dan 

lingkungannya. 

1) Degradasi wilayah pesisir satu diantaranya sebagai akibat dari konversi hutan 

mangrove untuk usaha pertambakan. 

2) Masih lemahnya sistem penanganan lahan kritis yang berpotensi mendatangkan 

banjir, erosi dan sedimentasi sungai serta dampak negatif lainnya. 

Sistem penanganan penggunaan lahan (land use) yang cenderung tumpang tindih 

(overlapping) berdampak pada konflik vertikal atau horizontal yang berkepanjangan dan 

merusak tatanan hidup sosial kemasyarakatan. 

 

Kondisi Demografis 

Dengan kondisi demografis yang yang terus berkembang dapat digolongkan Kabupaten 

Nunukan sebagai masyarakat piramida muda dengan angkatan kerja yang berkembang dari 

tahun ke tahun.Hanya penyebaran penduduk yang tidak merata di setiap kecamatan dengan 

mayoritas penduduk ada di Nunukan dan Nunukan Selatan yang setiap tahunnya meningkat 

jumlahnya.Seluruh kecamatan selain dua kecamatan diatas menunjukkan tren yang menurun 



 

 
 

dikarenakan sebagian angkatan kerja pindah ke pusat pemerintahan Nunukan dan menetap 

disana.Nantinya isu pemerataan kesempatan usaha juga bisa menjadi bahan masukan 

pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan yang menyebar dengan memanfaatkan 

potensi asli daerah. 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan 2009 - 2013 

 
     

Kecamatan 2009* 2010 2011* 2012* 2013* 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 

Krayan  9 058 7 296 7 037 6 976 6 902 

Krayan Selatan  2 372 2 260 2 169 2 141 2 111 

Lumbis  9 634 9 959 4 791 4 834 4 870 

Lumbis Ogong ** ** 5 092 5 138 5 176 

Sembakung  8 580 8 201 8 218 8 345 8 459 

Nunukan  47 056 54 034 50 322 53 212 56 165 

Sei Menggaris ** ** 7 402 7 827 8 262 

Nunukan 

Selatan 
10 363 12 355 14 079 15 504 17 043 

Sebuku  12 236 15 014 9 689 10 250 10 826 

Tulin Onsoi **  ** 6 373 6 742 7 120 

Sebatik  21 610 22 344 4 115 4 245 4 375 

Sebatik Timur ** ** 11 093 11 442 11 794 

Sebatik Tengah ** ** 6 498 6 703 6 909 

Sebatik Utara ** ** 5 003 5 161 5 319 



 

 
 

Sebatik Barat 11 543 10 464 6 941 7 160 7 380 

Jumlah  132 542 141 927 148 822 155 680 162 711 

Total           

 
     Sumber: BPS Kabupaten Nunukan 

 

 

Tabel 2 

Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat 

Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kesempatan Kerja 2009 – 2013 

(%) 

 
     Persentase 2009 2010 2011 2012 2013 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 

Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja 

64.89 65.06 68.68 70.89 67.42 

Labour Force 

Participation Rate 

Tingkat 

Pengganguran 

Terbuka 

5.94 7.67 9.52 11.83 10.69 

Open 

Unemployment 

Rate 

Tingkat 

Kesempatan Kerja 94.06 92.33 90.48 88.17 89.31 

Working 



 

 
 

Oppurtunity Rate 

 
     Sumber: BPS Kabupaten Nunukan 

 

Tabel 3 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis 

Kelamin 2013 

 
    

Kecamatan 
Laki-

laki* 
Perempuan* 

Rasio 

Jenis 

Kelamin 

-1 -2 -3 -4 

Krayan  3 713 3 189 116.4 

Krayan Selatan  1 114 997 111.78 

Lumbis  2 554 2 316 110.25 

Lumbis Ogong 2 648 2 528 104.73 

Sembakung  4 417 4 042 109.29 

Nunukan  29 775 26 390 112.83 

Sei Menggaris 4 606 3 656 126.01 

Nunukan Selatan 9 294 7 749 119.94 

Sebuku  5 932 4 894 121.23 

Tulin Onsoi 4 100 3 020 135.76 

Sebatik  2 357 2 018 116.81 

Sebatik Timur 6 039 5 755 104.93 

Sebatik Tengah 3 664 3 245 112.91 

Sebatik Utara 2 712 2 607 104.04 



 

 
 

Sebatik Barat  3 956 3 424 115.5 

  2013 86 881 75 830 114.57 

Jumlah  2012r 82 995 72 685 114.18 

Total 2011r 79 286 69 536 114.02 

  2010r 75 507 66 420 113.68 

  2009 70 372 62 170 113.19 

 
    Sumber: BPS Kabupaten Nunukan 

 

Kondisi Ekonomi 

Sebagai kabupaten baru hasil pemekaran, walaupun sudah berusia 16 tahun, Kabupaten 

Nunukan masih terkendala dengan minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan. Sebagai 

gambaran, pada tahun 2014, APBD Kabupaten Nunukan mencapai Rp 1.2 triliun  yang terdiri 

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 51.3 milliar, Dana Perimbangan Rp 940.7 miliar serta 

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah Rp 201.7 miliar.Sedangkan, belanja pada APBD 

Kabupaten Nunukan 2014 mencapai Rp 1.9 triliun yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung 

Rp 592.5 miliardan  BelanjaLangsung Rp 1.3 triliun. Sedangkan pembiayaan daerah 

mencapai Rp 700 miliar yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 

anggaran sebelumnya. 

Dalam neraca APBD Kabupaten Nunukan tahun 2014, terlihat bahwa terdapat 

ketimpangan yang cukup dalam antara APBD dengan PAD yang merupakan pendapatan asli 

daerah.Dengan kata lain, selama ini Pemerinatah Kabupaten Nunukan banyak ditopang oleh 

Dana Perimbangan yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat, dalam bentuk Dana Alokasi 

Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).Kondisi ini harus 

menjadi pemicu bagi Pemerintah Kabupaten, untuk meningkatkan aktifitas ekonomi 

masyarakat, terutama dengan memperkuat basis industri pengolahan sumberdaya alam. 

Struktur ekonomi Kabupaten Nunukan masih didominasi oleh lapangan usaha yang 

berbasis sumber daya alam, yaitu pertambagan dan pertanian dalam arti luas termasuk 

didalamnya kehutanan dan perikanan.Kondisi ini terlihat dari Produk Domestik Regional 

Bruto Kabupaten Nunukan pada tahun 2014.Kontribusi terbesar ada pada sektor 



 

 
 

pertambangan sebesar 53.51% terhadap PDRB.Sektor pertanian menyumbang sebesar 20.08 

% terhadap PDRB.Adapun sektor industri pengolahan menyumbang sebesar 7.17% terhadap 

PDRB.Sedangkan sektor-sektor lainnya menyumbang dibawah 5% terhadap PDRB. Dari 

kontribusi masing-masing sektor terlihat bahwa, selain sektor pertambangan yang sebagian 

besar dikelola oleh perusahaan besar, sektor pertanian dan industri pengolahan yang memiliki 

kaitan langsung dengan masyarakat, bisa menjadi potensi yang terus bisa ditingkatkan 

kontrbusinya terhadap PDRB dan perekonomian masyarakat Kabupaten Nunukan. 

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Nunukan selama periode tahun 2014, juga 

memperlihatkan potensi ekonomi yang cukup baik dimasa yang akan datang. Pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Nunukan mencapai angka 9.05% pada tahun 2014 atau lebih tinggi dari 

pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.2% pada tahun yang sama. Dari semua sektor yang 

ada, ternyata sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, memiliki tingkat pertumbuhan 

ekonomi paling tinggi dibanding sektor lain, yaitu sekitatr 12.44%, sedangkan sektor 

pertambagan tumbuh sekitar 11.01% dan sektor pengadaan listrik dan gas tumbuh sekitar 

10.47%. Tingginya pertumbuhan sektor pertanian tersebut, tidak bisa dilepaskan dari  

perkembangan budi daya rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat, berkembang dengan 

pesat. 

 

Profil Sentra IKM 

Sebagai kabupaten yang baru dimekarkan 16 tahun yang lalu, Kabupaten Nunukan 

berbenah diri, terutama dari sektor perekonomian. Banyak potensi yang bisa dikembangkan 

menjadi potensi ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.IKM menjadi 

salah satu fokus perhatian, baik oleh pemerintah pusat lewat Kementerian Perindustrian, 

maupun lewat dinas-dinas terkait ditingkat daerah.Kabupaten Nunukan bisa dikatakan 

berhasil untuk menganggkat beberapa bentuk sentra IKM yang memiliki potensi besar dan 

layak untuk dikembangkan kedepan. Beberapa bentuk IKM yang memiliki potensi baik di 

kabupaten Nunukan, antara lain: budi daya rumput laut, industri galangan kapal, industri 

pengolahan yang berbasis buah pisang. Sentra IKM tersebut layak untuk mendapat perhatian 

dan dukungan dari pemerintah. 

Data IKM menurut Dinas Perindustriuan dan Perdagangan Kabupaten Nunukan 495 IKM 

yang terbagi dalam 39 jenis produksi. Namum setelah diteliti, yang betul-betul tergolong 



 

 
 

IKM menurut peraturan kementerian perindustrian hanya sejumlah 25, namun terdapat 1 

IKM  yang tidak ditemukan yakni IKM pakaian jadi, dan 14 jenis IKM yang lain. 

 

 

Tabel 4 

Profil IKM Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara 

 

No. 

 

Jenis Produksi 

 

Jumlah IKM 

 

 

Jumlah TK 

 

1 Meubel 58 136 

2 Batu Bata 38 263 

3 Pembuatan Perahu 29 79 

4 Aneka Kerajinan Tangan *) 14 23 

5 Batako 14 67 

6 Pembuatan Garam *) 14 14 

7 Tahu dan Tempe 13 41 

8 Anyaman *) 12 25 

9 Anyaman Rotan *) 12 25 

10 Bengkel Galangan Kapal 10 12 

11 Roti 7 36 

12 Aneka Kerupuk 5 18 

13 Anyaman Manik *) 5 24 

14 Aneka Kue (olahan pisang) 5 11 



 

 
 

15 Ikan Asin dan Teri*) 4 19 

16 Pandai Besi*) 4 7 

17 Gipsum*) 3 7 

18 Alumunium*) 2 5 

19 

Anyaman Rotan, Kulit 

Kayu*) 2 18 

20 Bakery 1 4 

21 Gerabah*) 1 1 

22 Gorong-Gorong*) 1 3 

23 Pembuatan Nisan*) 1 1 

24 Patung*) 1 1 

25 Bengkel 75 143 

26 Penjahit 35 71 

27 Gilingan Kopi 27 103 

28 Bengkel Las 21 58 

29 Air Mineral 12 25 

30 Depot Air Minum 11 20 

31 Percetakan 10 24 

32 Gilingan Padi 9 9 

33 Jasa Bengkel 7 14 

34 Jasa Servis 6 11 

35 Gilingan Daging 3 8 

36 Jok 2 4 

37 Bordir 1 1 



 

 
 

38 Bubut 1 2 

39 Pakaian Jadi 19 26 

Total 495 1359 

Dari 24 jenis IKM tersebut, yang berhasil di teliti sample nya terdapat 11 jenis IKM, 

sementara 13 jenis IKM lainya tidak berhasil diteliti (IKM dengan tanda *)), karena letaknya 

yang tidak memungkinkan, yakni di daerah Krayan, akses menuju lokasi hanya bisa 

menggunakan penerbangan seminggu 3 kali. Kecamatan Krayan adalah wilayah Kabupaten 

Nunukan yang letaknya sangat terisolir dari lalu lintas darat dengan wilayah 

lainnya.Kecamatan Krayan hanya bisa dijangkau dengan trasportasi udara, akan tetapi akses 

darat ke negara tetangga sangat bagus. Hasil bumi yang menonjol di Krayan adalah beras 

Krayan (informasi, beras dari Krayan dijual langsung ke keluarga kerajaan Brunei) dan juga 

bukit garam (tambang garam yang dihasilkan dari perbukitan). 

 

Lampiran 4 

Profil Kabupaten Sabu Raijua 

Kabupaten Sabu Raijua merupakan pemekaran dari Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. Wilayah Kabupaten Sabu Raijua terletak pada antara 10 ̊25’7,12”- 

10 ̊49’45,83” Lintang Selatan dan antara 121 ͦ16’10,78”-122 ̊0’30,26” Bujur Timur. 

Kabupaten Sabu Raijua berbatasan dengan 

-  Sebelah Utara dan Barat dengan Laut Sawu  

-  Sebelah Selatan dan timur Samudera Hindia, Kabupaten Sabu Raijua merupakan 

kabupaten yang berada di pulau terluar Indonesia dan masih dalam kategori daerah 

tertinggal di Indonesia. Kabupaten Sabu Raijua sendiri merupakan wilayah dari empat 

pulau yaitu Pulau Sabu, Pulau Raijua, Pulau Wadu Mea dan Pulau Dana. Di antara 

empat pulau tersebut Pulau Sabu dan Pulau Raijua merupakan pulau yang dihuni oleh 

penduduk, sementara dua lainnya tidak berpenghuni dan dengan Pulau Sabu sebagai 

pusat pemerintahan daerah kabupaten. Gambar 1. Menunjukkan peta Kabupaten Sabu 

Raijua dan batas-batas wilayahnya. 

Gambar 1. Peta Kabupaten Sabu Raijua  Pemetaan IKM Sabu Raijua 



 

 
 

                

a. Kondisi Geografis dan Iklim  

Luas wilayah Sabu Raijua adalah 460,47 km2, dengan enam wilayah administratif Kecamatan dan 

58 (lima puluh delapan) Desa serta 5 Kelurahan pada Kabupaten Sabu Raijua yaitu: 

Tabel 1. Kondisi Geografis dan Iklim Sabu Raijua 

No Kecamatan 
Luas Wilayah dan 

Jumlah Desa 

1. Sabu Barat 

Luas Wilayah: 40,21%  

Jumlah Desa: 17 

2. Sabu Timur 

Luas Wilayah: 8,08% 

Jumlah Desa: 8 

3. Hawu Mehara 

Luas Wilayah: 13,64% 

Jumlah Desa: 10 

4. SabuTengah 

Luas Wilayah: 17,07% 

Jumlah Desa: 8 

5. Sabu Liae Luas Wilayah: 12,51% 



 

 
 

 

 

 

 

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Sabu Raijua 2014 (BPS, 2015) 

Gambar 2. Kabupaten Sabu Raijua dan batas-batas kecamatan Pemetaan IKM Sabu Raijua 

 

Kondisi iklim Sabu Raijua tidak seperti wilayah Indonesia di Bagian Barat. Secara umum 

kondisi iklim Sabu Raijua dipengaruhi oleh Muson Timur yang berdampak terhadap lamanya 

musim kering di wilayah ini yaitu selama delapan bulan dari bulan Februari hingga Oktober, 

sementara musim penghujan dimulai dari bulan November hingga februari atau selama empat 

bulan. Kondisi ini mempengaruhi kondisi geografis pulau sabu raijua yaitu bertanah kering 

dan berbatu, sehingga diperlukan suatu strategi khusus untuk mempertahankan debit air yang 

berguna bagi pertanian antara lain dengan membuat Tandon Air dan Waduk sebagai bentuk 

antisipasi menghadapi musim kering yang panjang. 

Gambar 3. Kontur Alam Pulau Sabu 

Jumlah Desa: 9 

6. Raijua 

Luas Wilayah: 8,48% 

Jumlah Desa: 5 



 

 
 

    

Sumber: Dokumen Peneliti 

Kondisi kontur alam Sabu Raijua adalah berbukit dan cenderung terjal dengan 

pertumbuhan infrastruktur yang belum memadai, yaitu hanya ada jalan perintis yang 

menghubungkan antar desa belum dikembangkan sepenuhnya menjadi jalan yang layak untuk 

dilalui. Total panjang jalan di Sabu Raijua hingga akhir tahun 2013 adalah 169,12 km dengan 

kondisi hanya 41,81 % dalam kondisi baik, 37,76% kondisi sedang dan selebihnya kondisi 

rusak dan rusak berat. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap jalur distribusi hasil 

pertanian dan perikanan. Selain jalan, listrik merupakan salah satu infrastruktur yang belum 

masuk secara penuh di wilayah Sabu Raijua. Kebutuhan listrik bagi masyarakat Sabu Raijua 

berguna dalam mendukung pengembangan potensi industri pertanian. Kondisi saat ini, 

produksi listrik di kabupaten sebesar 3.830.217 Kwh dan terjual sebesr 3.715.311 Kwh (Sabu 

Raijua dalam angka 2012-2014). Kondisi alam darat ini juga mempengaruhi pengembangan 

potensi pertanian yang lebih menitikberatkan kepada Holtikultura antara lain: Bawang 

Merah, Sorgum, dan Kacang hijau sementara pertanian padi diperuntukkan ketahanan 

pangan. 

Gambar 4. Wilayah Pantai Pulau Sabu 

             

Sumber: Dokumen Peneliti 



 

 
 

Selain daratan, wilayah Sabu Raijua meliputi laut yang juga dipengaruhi oleh Muson 

Timur yang berdampak terhadap gelombang air laut, hal ini berdampak terhadap lalu lintas 

wilayah perairan yang menghubungkan kedua pulau serta dengan pulau Nusa Tenggara 

Timur, selain itu juga berdampak terhadap kondisi nelayan untuk melaut. Wilayah laut 

memberikan potensi tersendiri bagi masyarakat Sabu Raijua yaitu melalui pemanfaatan budi 

daya rumput laut, pertanian garam dan perikanan tangkap. Adapun panjang garis pantai yang 

dimiliki oleh Kabupaten Sabu Raijua adalah: Raijua (30,83 km), Sabu (991,18 km), Wadu 

(0,26 km), dan Dana (4,09 km). 

b. Kondisi Demografis 

Jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan data BPS proyeksi 2013 adalah 

sebesar 80,897 jiwa yang terdiri dari 41,407 penduduk laki-laki dan 39,490 penduduk 

perempuan. Jumlah penduduk tersebut meningkat lebih dari 5 ribu orang dibanding proyeksi 

tahun 2012. Dari jumlah tersebut penduduk Sabu Raijua di klasifikasikan berdasarkan 

persentase kegiatannya sebagai berikut: 

Gambar 5. Kondisi Demografis Sabu Raijua 

                    

                   Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Sabu Raijua 2014 (BPS, 2015) 

Gambar No. 5 Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di 

Kabupaten Sabu Raijua. Dari total jumlah penduduk Sabu Raijua 45% merupakan usia 

produktif dalam rentang 15-54 tahun, sementara dalam usia sekolah 36% dengan rentang usia 

0-14 tahun yang merupakan bonus demografi. Dari tingkat pendidikan di Kabupaten Sabu 

Raijua terdapat 16 TK, 75 SD (negeri dan swasta), 20 SMP negeri, dan 10 SMA (negeri dan 

swasta). Berdasarkan data BPS tahun 2013 dari jumlah penduduk Sabu Raijua 25% 

diantaranya mengenyam bangku pendidikan dari rentang SD-Perguruan Tinggi, dengan 



 

 
 

pembagian 24% laki- laki dan 26% perempuan, sementara 12% tidak/belum bersekolah dan 

62% sudah tidak bersekolah lagi. 

c. Kondisi Ekonomi 

PDRB kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2013 encapai 521,45 milliar rupiah. Roda 

perekonomian Sabu Raijua digerakkan oleh sektor pertanian peternakan, perkebunan serta 

kelautan dengan kontribusi di tahun 2013 sebesar 36,69%, disusul oleh sektor jasa khususnya 

perintahan umum sebesar 29,51%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 17,92%. 

Gambar 6. Peranan sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Sabu Raijua 

                           

Dari bidang sektor utama pertanian, sumber pertanian utama dari Kabupaten Sabu Raijua 

mulai dari yang terbesar adalah, Jagung, Kacang hijau Padi, dan Sorghum. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Produksi Beberapa Tanaman Pertanian Sabu Raijua 2011-2013 



 

 
 

 

 

 

Profil IKM 

IKM biasanya tumbuh dalam bentuk kelompok yang berada dalam lokasi yang 

berdekatan, dan menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, serta 

melakukan proses produksi sejenis. Kelompok ini disebut dengan sentra industri. Pembinaan 

dan pengembangan IKM lebih efektif dilakukan dalam sebuah sentra industri dibanding bila 

dilakukan pada masing-masing IKM. Efektivitas ini terjadi karena ada dukungan sosial antar 

anggota kelompok untuk berkembang serta penguatan-penguatan dalam menghadapi kendala 

dalam proses pengembangan. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan IKM melalui 

sentra IKM merupakan tindakan yang tepat. Untuk dapat pembinaan dan pengembangan 

sentra IKM perlu dilakukan kajian potensi dan kinerja sentra IKM secara serius berdasar data 

yang akurat. 

Di kabupaten Sabu Raijua, tidak terbentuk sentra IKM sebagaimana layaknya ditemukan 

di daerah lain, namun disini terdapat kelompok yang melakukan produksi bersama dengan 

memanfaatkan fasilitas bersama. Kelompok-kelompok tersebut ada yang berdiri secara alami, 

namun sebagian bersar berdiri karena inisiasi dari dinas perindustrian dan perdagangan 

setempat. Walaupun diinisasi oleh dinas, namun perkembangannya kelompok ini berjalan 

cukup baik, karena memberi manfaat bersama bagi anggotanya, dan mereka memiliki tempat 

berkumpul bersama untuk melakukan produksi dan membicarakan kegiatan bersama. 



 

 
 

Secara kuantitas, jumlah IKM di daerah Sabu Raijua tidak terlalu banyak. Menurut data 

dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terdapat 47 IKM yang terbagi 

dalam 10 kelompok produk, dengan tenaga kerja yang terlibat berjumlah 479 orang. IKM ini 

rata-rata merupakan kelompok usaha yang terdiri dari 10 orang, namun terdapat juga yang 

bersifat perorangan. 

Tabel 3. Profil IKM Sabu Raijua 

Garam 7 186 

Tenun ikat (selendang, sarung, selimut) 8 64 

VCO, minyak kelapa sehat 5 50 

Gula cair, gula semut, gula lempeng 7 37 

Pande besi (pisau, parang, alat pertanian) 5 36 

Gerabah (guci, asbak, aneka hiasan, dan piring) 3 35 

Minyak atsiri (minyak kayu putih) 3 26 

Anyaman (tikar, aneka keranjang, piring, nyiru,  dan topi) 4 20 

Olahan rumput laut 4 20 

Tortila jagung dan ubi 1 5 

Sumber : diolah dari data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab Sabu 

Raijua 

Dari pengamatan di lapangan, peran pemerintah daerah terutama dinas perindustrian 

sangat tinggi dalam pembentukan dan pembinaan IKM. Bahkan pada beberapa industri, 

seperti garam dan rumput laut, dinas perindustrian yang membembentuk kelompok-kelompok 

tersebut dan memberikan solusi manajemen serta pendanaan untuk operasionalisasinya. 
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ABSTRAK 

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam 

menghadapi masalah keamanan terkait ancaman terorisme. Penulis memfokuskan 

pembahasan pada strategi pemerintah Indonesia dalam menjamin stabilitas keamanan 

nasional, yang berlokasi di perbatasan Indonesia-Filipina, tepatnya di Sulawesi Utara. Hal ini 

dilakukan akibat adanya ancaman terorisme ISIS yang berkembang di Marawi, Filipina 

Selatan. Penulis menemukan ada tiga tingkatan strategi yang digunakan pemerintah 

Indonesia. Pertama, strategi di tingkat lokal dengan mengoptimalisasikan peran dan bantuan 

masyarakat setempat (nelayan). Kedua, strategi di tingkat nasional dengan menggunakan 

kekuatan militer (TNI dan Kepolisian). Ketiga, strategi di tingkat sistemik, menguatkan 

diplomasi dengan Filipina di bidang militer, serta melakukan koordinasi dengan negara-

negara tetangga, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Selandia Baru, hingga Australia. 

Penulis menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan. Pada akhir 

pembahasan, penulis akan menyimpulkan beberapa poin penting. 

Keywords: Perbatasan, Terorisme, Keamanan Nasional, Keamanan Kawasan, Diplomasi 

 

 

Pendahuluan  

Serangan teror ke gedung World Trade Center (WTC) pada 11 September 2001 

nampaknya tidak akan bisa dilepaskan dari setiap pembahasan mengenai isu terorisme 

internasional. Sebelum peristiwa 9/11, isu terorisme hanya dipandang sebagai isu kejahatan 

intra negara dan jauh dari keterlibatan sentimen agama. Namun setelah peristiwa tersebut, 

dunia internasional disadarkan bahwa terorisme telah berubah menjadi kejahatan luar biasa 

yang bersifat transnasional dan dapat dipicu oleh motif keagamaan dan ideologi pelakunya. 

Amerika Serikat merespon serangan 9/11 dengan invasi ke Afghanistan dan Irak yang 

mereka anggap sebagai basis gerakan teroris Al-Qaeda (pelaku teror WTC). Invasi ini seakan 

menjadi genderang tanda dimulainya perang global melawan terorisme (Global War against 
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Terorism) yang dikampanyekan oleh AS. Situasi kawasan Timur Tengah yang belum 

sepenuhnya mereda pasca serangan AS, kembali bergejolak setelah munculnya gelombang 

Arab Spring yang dimulai sejak Desember 2010. Rangkaian pemberontakan ini berawal dari 

Tunisia di Afrika Utara kemudian menjalar ke negara-negara lain seperti Libya, Aljazair, 

Yordania, Mesir, Yaman dan Suriah di Timur Tengah. Kekacauan yang ditimbulkan oleh 

Arab Spring diyakini sebagai lahan subur bagi tumbuhnya organisasi-organisasi teroris di 

kawasan ini. Sejak Arab Spring mulai bergulir di tahun 2011 sampai saat ini setidaknya ada 

11 keompok baru yang dikategorikan sebagai gerakan teroris oleh pemerintah AS.54 

Dari sekian banyak kelompok teroris baru yang muncul, nama ISIS (Islamic State of Iraq 

and Syria) menjadi kelompok terbesar yang berhasil menyita perhatian dunia. Embrio ISIS 

berasal dari kelompok Al-Qaeda di Irak (AQI) pimpinan Abu Mush’ab az-Zarqawi. 

Organisasi ini memang awalnya lahir di Irak dengan nama Islamic State of Iraq (ISI), namun 

perkembangannya begitu pesat dan berhasil melebarkan sayap ke Suriah dan merubah nama 

menjadi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Tidak berhenti sampai di situ, ISIS terus 

tumbuh dan berekspansi ke luar Irak dan Suriah. Mereka mengaku bertanggung jawab atas 

serangkaian serangan teror di AS dan Eropa. Selain itu, mereka juga mulai merekrut anggota-

anggota baru dari seluruh dunia. Akhirnya pada bulan Juni 2014, dibawah pimpinan Abu 

Bakar al-Baghdadi, mereka mendeklarasikan kekhalifhan ISIS dan kembali merubah nama 

menjadi Islamic State (IS) guna menunjukkan jangkauan kegiatan serta target mereka yang 

tidak terbatas di beberapa negara saja.55 

Fenomena munculnya ISIS ini memperoleh respon yang beragam dari berbagai negara dan 

lembaga di dunia. Setelah deklarasi ISIS, beberapa negara langsung menyatakan bahwa ISIS 

adalah sebuah kelompok teroris, bukan sebuah negara seperti yang mereka deklarasikan. Dua 

negara yang menyatakan ISIS sebagai kelompok teroris pasca kelompok ini dideklarasikan 

yaitu: Inggris (20 Juni 2014), Australia (11 Juli 2014) dan Indonesia (1 Agustus 2014). 

Sementara itu beberapa negara menyatakan ISIS sebagai kelompok teroris, ketika organisasi 

tersebut belum memakai nama ISIS yaitu : Amerika Serikat (17 Desember 2004) dan Kanada 

(20 Agustus 2012). Sedangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri menyatakan ISIS 
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sebagai organisasi teroris pada 18 Oktober 2004 ketika masih tergabung dalam kelompok Al-

Qaida Irak. 56 

Negara-negara tersebut merasa perlu mengambil sikap mengenai keberadaan ISIS karena 

ancaman masuknya ISIS ke wilayah mereka semakin nyata dirasakan. Semakin terdesaknya 

ISIS di Irak dan Suriah memaksa mereka keluar dan memindahkan panggung mereka di luar 

dua negara tersebut. Asia Timur dan Tenggara menjadi kawasan yang diprediksi akan 

menjadi sasaran aktivitas ISIS berikutnya. Salah satu negara di Asia Tenggara yang telah 

dimasuki ISIS adalah Filipina. Pada tanggal 26 Mei 2014, satu bulan sebelum deklarasi 

kekhalifahan ISIS di Timur Tengah, Filipina dihebohkan dengan tersebarnya video yang 

menayangkan sekelompok militan yang menyatakan diri berbaiat dan setia kepada ISIS 

pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Video tersebut terbukti bukan sekedar isapan jempol 

belaka. Setelah ISIS mendeklarasikan kekhalifahan di Irak, serangkaian peristiwa yang 

berkaitan dengan ISIS juga terjadi di Filipina, diantaranya:57 

 2 Juli 2014: Sekelompok tahanan teroris di penjara Fiilipina menyebarkan video yang 

berisikan sumpah setia mereka kepada Al-Baghdadi. Salah satunya merupakan 

tahanan kasus terorisme asal Indonesia bernama Saifullah Ibrahim. Ia ditahan karena 

perannya sebagai penghubung antara Suriah, Indonesia, dan militan pro-ISIS di 

Mindanao. 

 24 Juli 2014: Isnilon Hapilon (pemimpin kelompok Abu Sayaf) menyatakan diri 

berafiliasi dengan ISIS. 

 Agustus 2014: Sejumlah kelompok lain turut menyatakan diri berafiliasi dengan ISIS, 

diantaranya: Pejuang Kebebasan Islam Bangsamoro yang berbasis di Maguindanao; 

Ansar al-Khilafah Filipina (AKP) yang berbasis di Sarangani; Ghuraba (pendahulu 

kelompok Maute) yang berbasis di Lanao del Sur; dan Junud al-Khilafah.  

 8 Desember 2015: Sebuah posting Telegram menunjuk Abu Anas al-Muhajir sebagai 

"amir Imaratu al-Mashriqi Khilafah ash-Sharqiyyah" atau komandan Wilayah 

Kekhalifahan Timur, dan mengatakan bahwa kepemimpinannya telah disahkan oleh 

Dewan Syura ISIS. 

 Pada akhir tahun 2015, empat kelompok pro-ISIS, tidak termasuk kelompok Maute, 

membuat video yang menyatakan persatuan mereka di bawah Isnilon Hapilon sebagai 

pemimpin. Abu Anas muncul dalam video tersebut sebagai pemimpin "Batalyon 
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Ansar al-Shariah", namun dia terbunuh segera setelah itu pada tanggal 16 Desember 

2015 dalam bentrokan dengan militer di Basilan. Video tersebut diposkan di Youtube 

pada tanggal 4 Januari 2016. Pada titik ini koalisi mulai menyebut dirinya sebagai 

"Negara Islam - Wilayah Timur" atau "Daulah Islamiyah Wilayatul Mashriq". 

 April 2016: kelompok Maute mulai menyebut diri mereka sebagai ISIS-Lanao dan 

memposting video mereka sendiri pada tanggal 20 April 2016 dengan bersumpah 

setia kepada al-Baghdadi. 

Serangkaian aksi tersebut berujung dengan perang antara pemerintah Filipina dengan 

militan pro-ISIS di wilayah Marawi, Filipina Selatan. Perang ini bermula ketika Presiden 

Filipina Rodrigo Duterte memulai kunjungan kenegaraan ke Rusia. Pada saat yang 

bersamaan, di tanggal 23 Mei 2017, sebuah kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS 

mengepung  Marawi, sebuah kota dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di Filipina. 

Pada awalnya, pasukan keamanan Filipina meremehkan situasi tersebut, dengan mengklaim 

bahwa pemerintah daerah masih memegang kendali penuh atas kota yang dikepung tersebut. 

Namun, dalam sehari, militan yang dipimpin oleh Grup Maute, yang juga dikenal sebagai 

ISIS-Lanao, mengamuk di seluruh kota, menaikkan bendera IS di daerah-daerah kunci, dan 

menyandera warga sipil, termasuk uskup Katolik Teresito Suganob. Dengan adanya kejadian 

ini, Presiden Duterte segera menyudahi kunjungannnya di Rusia untuk kembali ke Filipina 

dan mengumumkan status darurat militer di Marawi pada tanggal 24 Mei 2017. Status ini 

memaksa pemerintah Filipina mengerahkan pasukan bersenjatanya untuk merebut kembali 

wilayah yang dikuasai militan pro-ISIS, perang pun tak dapat terhindarkan. Lebih dari 

400.000 penduduk Marawi diungsikan ke kamp penampungan.58 

Perkembangan ISIS yang luar biasa pesat di Filipina, memunculkan kekhawatiran bagi 

negara-negara lain di Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Indonesia. Indonesia sebagai 

negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia dan berbatasan wilayah langsung 

dengan Filipina, sangat rentan terhadap setiap ancaman terorisme yang mengatasnamakan 

agama. Hal ini tidak lain dikarenakan semangat jihad yang telah lama melekat pada umat 

muslim Indonesia. Gerakan jihad di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial dengan nama 

Darul Islam Indonesia. Gerakan ini  berjuang untuk melawan penjajahan Belanda yang 

berkuasa pada saat itu. Pasca kemerdekaan, dalam dekade 1980-an, sejumlah militan jihad 

dari Indonesia dan Malaysia melakukan perjalanan jauh ke Afghanistan untuk ikut bertempur 
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melawan Rusia.59 Di era milenium, Indonesia kembali dihebohkan dengan serangkaian 

peristiwa teror yang dipicu oleh semangat keagamaan. Dimulai dari peristiwa bom Bali pada 

tahun 2002, lalu disusul dengan pemboman Hotel J.W. Marriot di tahun 2003, pemboman 

Kedutaan Australia di tahun 2004, dan pemboman Hotel Ritz Carlton di tahun 2009.60  

Pasca munculnya ISIS, semangat jihad dari militan jihad di Indonesia ditunjukkan dengan 

ditemukannya sejumlah warga negara Indonesia yang bergabung dan berjuang dengan ISIS di 

Irak dan Suriah. Selain itu muncul pula sejumlah kelompok militan yang mengaku pro-ISIS 

di Indonesia dan Malaysia. Setidaknya ada 7 kelompok yang menyatakan diri mereka sebagai 

kelompok pro-ISIS, yaitu Jamaah Anshorut Tauhid, Mujahidin Indonesia Timur, Jamaah 

Tauhid wal Jihad, Ring Banten, Gema Salam, Mujahidin Indonesia Barat, dan FAKSI.61  

 

Memahami Isu Terorisme Sebagai Ancaman Dalam Konteks Keamanan Nasional: 

Sebuah Tinjauan Teoritis 

1. Konsep Keamanan Nasional 

Keamanan merupakan produk dari sebuah sistem yang memiliki tujuan menjamin 

perlindungan negara, masyarakat, dan warga negara, di mana aktor-aktor dalam sistem 

tersebut akan berkontribusi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan tersebut.62 Konsep 

keamanan sendiri telah mengalami perluasan dalam empat bentuk seperti yang dijelaskan 

dalam buku International Security Volume III yang ditulis oleh Barry Buzan dan Lene 

Hansen. Pertama, konsep keamanan bergeser dari keamanan negara ke keamanan kelompok 

atau individu. Kedua, bergeser dari keamanan negara ke sistem internasional yaitu 

lingkungan fisik supranasional atau dari negara ke biosfer. Ketiga, konsep keamanan 

diperluas secara horisontal sehingga mencakup militer, politik, ekonomi, sosial, lingkungan 

dan keamanan manusia. Keempat, konsep keamanan kemudian menyebar ke semua arah dari 

negara-bangsa, institusi internasional, pemerintah regional atau lokal, non-governmental 

organizations (NGO), media, bencana alam, dan aspek pasar dalam kegiatan ekonomi. Hal 

ini memberikan implikasi terhadap pergeseran wajah ancaman keamanan di mana ancaman 

tidak hanya bersifat tradisional akibat invasi militer dari negara lain, tetapi juga mencakup 
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ancaman non-tradisional seperti terorisme, separatisme, konflik etnis, bencana alam, human 

traficking dan bentuk lainnya.63 

Lippmann (1943) menjelaskan bahwa suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama 

bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting, 

dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya, akan dapat keluar 

sebagai pemenang. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Wolfers (1952) yang menyimpulkan 

pernyataan Hans Morgenthau (1951) bahwa isu keamanan nasional sering didasarkan dan 

diidentikkan pada kepentingan nasional. Wolfers (1952) menjelaskan bahwa kebijakan 

keamanan nasional lebih bersifat normatif, yang mengindikasikan bahwa kebijakan negara 

harus dalam rangka untuk menjadi baik dan bijaksana dengan cara-cara yang rasional untuk 

mencapai suatu tujuan yang dapat diterima atau sebaliknya. Dalam hal ini, masalah utama 

yang dihadapi setiap negara menurut Wolfers adalah membangun kekuatan untuk menangkal 

(to deter) atau mengalahkan (to defeat) suatu serangan. Sementara Azar dan Moon (1988) 

memandang keamanan nasional dilihat sebagai kondisi terlindunginya negara secara fisik dari 

ancaman eksternal.64 

Pemaknaan terhadap keamanan nasional dapat dilihat dari kondisi maupun fungsi. Jika 

melihat keamanan nasional sebagai fungsi, maka keamanan nasional akan memproduksi dan 

menciptakan rasa aman dalam pengertian luas, yang di dalamnya tercakup rasa nyaman, 

damai, tenteram dan tertib. Kondisi keamanan semacam ini merupakan kebutuhan dasar umat 

manusia di samping kesejahteraan. Pemahaman terhadap makna dan substansi yang 

terkandung di dalamnya ini bergantung pada tata nilai, persepsi dan kepentingan.65 

Keamanan nasional merupakan sebuah konsep yang masih diperdebatkan hingga sekarang. 

Secara definisi keamanan nasional adalah keadaan kemampuan yang terukur dimana sebuah 

negara mampu meyelesaikan segala bentuk ancaman multi-dimensional demi menjaga 

kesejahteraan rakyatnya dan keberlangsungan hidupnya sebagai negara-bangsa pada waktu 

tertentu, dengan menyeimbangkan semua instrument kebijakan negara melalui pemerintahan, 
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yang bisa di indeks dengan perhitungan, secara empiris atau lainnya, dan dapat diperpanjang 

dalam keamanan global dengan berbagai variabelnya.66 

Seperti yang disebutkan dalam buku International Security Volume III karya Barry Buzan 

dan Lene Hansen, konsep keamanan nasional yang semula hanya berorientasi pada state 

centered security kini bergeser dan semakin meluas sehingga orientasinya mencakup state 

centered security dan people centered security. Keamanan bukan hanya menjadi domain 

kepentingan negara tetapi juga domain kepentingan individu dan masyarakat pada umumnya, 

serta terkait dengan perkembangan internasional. Karenanya keamanan menjadi bersifat 

comprehensive, tidak bersifat tunggal tetapi majemuk sehingga pengelolaannya menjadi 

tanggung jawab kolektif. 

Sementara jika merespon kompleksitas dan interrelasi antar berbagai bentuk dan jenis 

ancaman, baik yang ancaman tradisional maupun nontradisional. Ancaman tradisional 

berubah dalam magnitude dan kualitasnya, sedangkan ancaman nontradisional semakin 

kompleks, antara lain dalam bentuk gerakan separatis, terorisme internasional, kejahatan 

etnis, kemiskinan kronis yang terus berlangsung, human trafficking, climate change, health 

pandemic, keruntuhan ekonomi dan krisis keuangan. Upaya mengatasi ancaman tersebut 

memerlukan dimensi transnasional dan bergerak di luar pandangan atau konsep keamanan 

tradisional yang berfokus hanya pada ancaman militer saja. Oleh karena itu dibutuhkan 

konsep keamanan komprehensif yang mendayagunakan seluas mungkin peluang untuk 

menanggulangi ancaman dengan cara yang terpadu.67 

Elemen-elemen keamanan nasional memiliki sifat saling ketergantungan satu sama lain. 

Perubahan di satu elemen menginduksi perubahan elemen lainnya. Elemen-elemen keamanan 

nasional terintegral satu sama lain dan membutuhkan peran pemerintah yang sangat baik 

guna mewujudkan keamanan nasional yang maksimal. Keamanan nasional terdiri dari 15 

elemen yaitu military security, economic security, resource security, border security, 

demographic security, disaster, energy, geostrategic, informational, food, health, ethnic, 

environmental, cyber dan genomic.68 Sementara faktor-faktor yang dianggap sebagai 

ancaman keamanan nasional namun bukan sebagai elemen yaitu governmental system, 

political stability, drug trafficking, arms trafficking, social security, violence, weapon of mass 
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destruction, literacy and education, spirituality, terrorism, homeland security or internal 

security, dan judicial security.69 

Untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan nasional, ada beberapa strategi yang perlu 

dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut.70 

1. Threat-To-Target Analysis  

Selalu ada waktu sebelum ancaman mencapai target. Pemerintah bisa melakukan 

pencegahan dan persiapan sebelum ancaman memasuki target. Aksi atau tindakan yang bisa 

dilakukan dengan lamban, cepat atau konstan tergantung bagaimana ancaman mencapai 

target. Waktu untuk tindakan ini terbagi menjadi: Time to Target, Time to Desert, Time to 

Intervene, dan Time to respond. Parameter ini dapat berubah sesuai situasi target. Namun 

secepat mungkin target harus terdeteksi agar kerusakan yang diakibatkan dapat diminimalisir.  

2. Technique Pre-emption  

Teknik awal (pre-emption) ancaman tidak selalu menggunakan kekuatan militer yang 

kuat. Siapapun bisa melakukan hal ini dengan sistem pemerintahan yang baik dan manajemen 

yang terarah. Tekniknya cukup bervariasi. Data yang akurat dan informasi yang jelas menjadi 

sangat penting. Pre-emption bisa menjadi sia-sia jika ada kesalahan informasi, namun juga 

bisa menjadi tindakan yang paling efektif yang bisa dilakukan sebelum ancaman berubah 

menjadi elemen keamanan nasional. Kendala yang sering dihadapi ialah masalah 

ketidakmampuan pemerintahan atau planners dalam membuat masyarakat percaya ancaman 

itu memang ada dan perlu di antisipasi sebelum adanya kekacauan.  

3. Intelligence in Threat Perception and Analysis  

Ancaman harus dipastikan secara akurat. Keakuratan ancaman bisa di deteksi lewat 

informasi. Sistem intelegensi membuat rencana keamanan nasional menjadi efektif. 

Menyusun dan memproses informasi yang di dapatkan dari sumber dan selanjutnya 

mengidentifikasi momentum dan posisi ancaman lewat Threat Matric Cube (TMC)71. Setelah 

mengidentifikasi, maka kerahasiaan intelegensi menjadi penting, keterbukaan bisa 

menguntungkan namun untuk beberapa kasus saja.  

4. Threat Appreciation and Budgeting  

Perumusan anggaran menghadapi ancaman memiliki teknik yang bervariasi. Contohnya, 

ancaman untuk keamanan militer biasanya diambil sebagai celah kapabilitas militer antara 
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Negara dan potensial musuhnya. Pengukuran ancaman untuk elemen lainnya bergantung 

pada kekhasan mereka. Menyeimbangkan pengeluaran sesuai GDP menjadi sangat penting 

bagi penanganan keamanan nasional. Tujuannya untuk memaksimalkan keamanan nasional. 

Anggaran yang dikeluarkan sangat bergantung pada persepsi, komitmen, dan keakuratan 

pemerintah melihat ancaman keamanan nasional. 

 

 

 

2. Terorisme sebagai “Existential Threat” Bagi Keamanan Nasional 

Terorisme sebagai “Existential Threat” bagi keamanan nasional terorisme adalah sebuah 

konsep yang digunakan untuk melihat banyak perbedaan untuk banyak alasan yang berbeda-

beda. Kita seharusnya memahami terorisme bukan sebagai sebuah objek melainkan sebuah 

metode dalam keadaan yang berubah. Definisi dapat berubah berdasarkan isu-isu, motivasi, 

tujuan, dan target terorisme. Secara umum, terorisme diartikan sebagai taktik yang digunakan 

untuk tujuan politik meliputi penggunaan kekerasan yang sistemik yang mana secara 

langsung membuat kekacauan dan kondisi terror bagi target. Counter-terorisme adalah 

kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah, dan merespon tindakan 

terorisme. Keamanan nasional secara jelas adalah sebuah konsep yang memfokuskan pada 

hal yang jauh lebih besar daripada ancaman terorisme. Namun, counter-terrorisme 

merupakan wilayah spesifik keamanan nasional. Terorisme mewakili “existential threat” 

untuk keamanan nasional dan juga keamanan manusia. Ancaman terorisme bisa “internal” 

dan atau “eksternal”, bisa domestik atau internasional.72 

Sementara itu, upaya untuk merespon ancaman terorisme dapat dilakukan dengan 

membentuk kebijakan penangkal terorisme berdasarkan beberapa level analisis berikut.73 

1.  Individual Level of Analysis melalui pembangunan karakter individu dengan melibatkan 

individu dalam kebijakan nasional seperti kegiatan kepemudaan. 

2. State Level of Analysis melalui pembentukan BNPT, BIN 

3. Systemic Level of Analysis melalui kerjasama dengan negara lain 

4. Global Level of Analysis melalui kebijakan dari PBB 

                                                           
72 Whelan, Chad, Networks and National Security: Dynamics, Effectiveness, and Organization, 2016. 

Routledge. p. 6.   
73 Sikhumbuzo Zondi, ‘Assessing Policy Responses of African and International Actors on the Threats of 

Transnational Terrorism to Africa’s Security and Stability,’ Global Insight, Issue 128, Mei 2016, Institute 

For Global Dialogue, p. 2-4. 



 

 
 

 

Diskusi dan Pembahasan 

1. Rekam jejak pemerintah Indonesia dalam menghadapi terorisme  

Setelah diguncang oleh serangkaian serangan teror sejak tahun 2002, pemerintah 

Indonesia telah memasukkan terorisme ke dalam kategori kejahatan luar biasa yang 

membutuhkan penanganan khusus. Sejak saat itu pula Indonesia menggunakan berbagai 

pendekatan dalam memahami, mencegah, dan melawan terorisme. Langkah-langkah yang 

diambil pemerintah Indonesia dalam menghadapi terorisme dapat dikelompokkan menjadi 

empat jenis: 74 

1. Mencegah ideologi terorisme/kekerasan ialah melakukan penyesuaian terhadap sistem dan 

format pendidikan. Dilakukan dengan memperkuat ideologi Pancasila kepada generasi bangsa 

di lembaga pendidikan dan menanamkan rasa tenggang rasa serta toleransi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2. Membatasi ruang gerak teroris dalam melakukan serangan teror. Upaya yang telah dilakukan 

adalah memperkuat pengawasan dan kontrol wilayah perbatasan darat, laut, dan udara yang 

dilakukan oleh aparat TNI dengan menambah kualitas kemampuan pertahanan dan keamanan 

serta memperkuat peran instansi keimigrasian dan bea cukai dalam mengawasi lalu lintas 

manusia dan barang dan diiringi dengan meningkatkan kemampuan aparat polisi, TNI, dan 

intelejen serta sumber daya manusia (keahlian). 

3. Membatasi ruang gerak terorisme dalam melakukan perekrutan atau kaderisasi. Upayanya 

adalah melakukan kerjasama dengan tokoh agama dan budaya untuk lebih menyuarakan 

kebersamaan dan persatuan kesatuan sehingga dapat meningkatkan pemahaman di tingkat 

masyarakat tentang bahaya terorisme dengan menjadikannya musuh bersama. Disamping itu, 

melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan aturan hukum dengan materi penyajian 

tentang Peraturan Perundang-Undangan tindak pidana terorisme secara nasional. 

4. Menjadikan masyarakat sebagai bagian aktif dari strategi pemerintah dalam menanggulangi 

terorisme. Upayanya adalah pengenalan dan penyuluhan karakteristik terorisme dan pola 

gerakan para teroris serta doktrin terorisme tentang sisi negatifnya dalam pemahaman 

ideologi mereka sehingga masyarakat dapat terlatih kewaspadaannya terhadap ancaman 

terorisme. 

Secara garis besar, upaya-upaya yang dilakukan di atas berada pada lingkup nasional, atau yang 

dilakukan pemerintah di dalam negeri. Selain hal-hal yang telah dijelaskan di atas, upaya dalam negeri 

pemerintah Indonesia juga tercermin dalam beberapa kebijakan yang dijalankan. Secara yuridis, 
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Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan perundangan terkait penanganan terorisme, yaitu seperti 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian 

diubah menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme, Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 pada peristiwa 

Bom Bali I, Inpres No. 4 Tahun 2002, dan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan 

Keamanan No. Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi 

Pemberantasan Terorisme (DKPT). Disamping DKPT, pemerintah juga membangun kelembagaan 

baru yang dirancang sebagai unit antiteroris. Salah satunya adalah Detasemen Khusus 88 atau yang 

dikenal dengan Densus 88 pada tahun 2004 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang 

terbentuk pada pada 2010. Selain melalui upaya legal dan kelembagaan, Indonesia juga melakukan 

upaya penegakan hukum melalui aksi-aksi penangkapan para tersangka teroris, mengadili dan 

memenjarakan mereka bila terbukti bersalah di dalam proses pengadilan. Menurut Ansyad Mbay, 

Kepala BNPT, sampai dengan tahun 2013 BNPT telah berhasil menangkap sekitar 810 orang teroris 

dan membawa 500 orang teroris ke pengadilan.75 

Sedangkan pada lingkup internasional, komitmen Indonesia untuk penanggulangan terorisme 

terwujud dalam politik luar negeri yang terus menggunakan berbagai upaya bilateral, regional dan 

global untuk mengatasi ancaman ini. Secara bilateral, Indonesia menggalang kerja sama dengan 

berbagai negara, antara lain AS dan Australia. Sementara dalam konteks regional, Indonesia 

menempatkan ASEAN sebagai bagian penting dalam kerja sama penanganan terorisme. Hal ini 

dikarenakan terorisme di Indonesia diyakini memiliki jaringan internasional, termasuk di beberapa 

negara ASEAN. Peristiwa Bom Bali I yang melibatkan jaringan teroris dari Malaysia memperkuat 

keyakinan tersebut. 76 

Dalam lingkup kerjasama multilateral, Indonesia mendukung langkah-langkah Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) dan berperan aktif dalam berbagai bentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga 

internasional khususnya dalam rangka penegakan hukum, dan berbagai langkah pencegahan, 

penumpasan, pemberantasan terorisme serta keamanan internasional. Salah satu wujud dukungan itu 

antara lain dalam Counter-Terrorism Committee (CTC) yang dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 

No.1373 Tahun 2001. Dalam rangka menindaklajuti pemenuhan kewajibannya sebagai bagian dari 

CTC, pemerintah Indonesia membuat laporan capaian upaya penanggulangan terorisme setiap 

tahunnya. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi 7 dari 16 konvensi internasional dan protokol dalam 

isu terorisme.77 
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Meskipun belum sepenuhnya terbebas dari ancaman terorisme, sejauh ini upaya-upaya yang telah 

dilakukan pemerintah Indnonesia dinilai cukup berhasil dalam menghadapi isu terorisme. Namun 

demikian, dengan munculnya ISIS, pemerintah dirasa harus memberikan upaya yang lebih keras dan 

spesifik untuk menghadapinya. Hal ini tak lain karena skala ancaman ISIS yang jauh lebih besar 

dibanding isu-isu terorisme sebelumnya. Selain itu keberadaannya yang sudah mencapai negara 

tetangga dan terlibatnya sejumlah warga negara Indonesia semakin mendesak pemerintah Indonesia 

untuk segera mengambil langkah-langkah strategis. Wilayah-wilayah perbatasan Indonesia-Filipina di 

Sulawesi Utara sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. 

  

2. Upaya pemerintah mengatasi ancaman terorisme ISIS dari Marawi di Perbatasan 

Sulawesi Utara  

Dalam menghadapi ancaman terorisme yang muncul dari krisis di Marawi, sejauh ini 

pemerintah Indonesia telah mengupayakan beberapa langkah strategis. Upaya-upaya ini 

terbagi ke dalam tiga tingkatan aksi, yaitu: tingkatan lokal, nasional, dan sistemik 

(internasional) yang akan diuraikan di bawah ini: 

a. Tingkat lokal 

Salah satu alasan kejahatan terorisme lintas batas negara dapat berjalan  adalah mudahnya 

mobilitas manusia untuk masuk dan keluar dari teritori suatu negara ke teritori negara lain. 

Luasnya garis perbatasan suatu negara yang tidak terjaga dengan baik terkadang masih 

meninggalkan celah bagi para pelaku terorisme untuk dapat melintasinya. Indonesia sendiri 

berbatasan langsung dengan 11 negara tetangga. Perbatasan yang demikian luas tentunya 

tidak cukup dengan mengandalkan petugas penjaga perbatasan yang jumlahnya masih jauh 

dari ideal. 

Ketika kasus terorisme ISIS pecah di Filipina, dimana Indonesia berbatasan langsung 

dengan negara ini di Laut Sulawesi, pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan 

keamanan di wilayah ini dengan turut melibatkan masyarakat lokal. Panglima TNI Jenderal 

TNI Gatot Nurmantyo telah menginstruksikan jajarannya untuk tidak melepaskan 

pengawasan terhadap daerah perbatasan Indonesia-Filipina. Tidak hanya mengerahkan 

personel beserta alat utama sistem persenjataan, Panglima TNI juga meminta bantuan para 

nelayan setempat untuk ikut mengawasi masuknya orang asing melalui jalur laut. 78 Selain 
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itu, fungsi Babinsa juga ditingkatkan dengan turut aktif memantau perkampungan wilayah 

mereka masing-masing untuk meminimalisir adanya kemungkinan penyusup di wilayah 

perbatasan. 79 

b. Tingkat nasional 

Di tingkatan yang lebih tinggi, pemerintah Indonesia juga mengupayakan berbagai 

langkah guna menghadapi ancaman ISIS di Filipina. Pada tingkatan ini, pemerintah Indonesia 

yang diwakili oleh Menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, Wiranto, 

mengaskan komitmen Indonesia untuk meningkatkan keamanan nasional dalam merespon 

ancaman yang di timbulkan oleh ISIS di Filipina. Wiranto mengatakan telah memperkuat 

posisi militer Indonesia termasuk kepolisian Indonesia dan aparat teritorial untuk mewaspadai 

larinya jaringan teroris Filipina ke Indonesia pascaserangan militer Filipina. 80 

Beberapa uapaya telah dilakukan untuk memperkuat posisi militer Indonesia. Kodam 

Mulawarman sudah memerintahkan 700 personel Pasukan Perbatasan untuk meningkatkan 

patroli sepanjang 1.038 kilometer Indonesia-Malaysia. Demikian pula kewaspadaan pasukan 

lainnya, yakni Satgas Teritorial, Satgas Khusus, serta Babinsa Kodim. Patroli perbatasan 

yang biasanya dilakukan sekali dalam satu hari ditingkatkan menjadi tiga kali dalam satu 

hari. Kodam Mulawarman mengamankan kawasan perbatasan yang berada di Nunukan, 

Malinau, dan Kutai Barat. Pengamanan kawasan perbatasan dipercayakan kepada dua 

kesatuan tempur Batalion 611 Awang Long Samarinda dan Batalion 403 

Yogyakarta. Pangkalan Utama TNI AL Tarakan meningkatkan intensitas patroli kapal-kapal 

perang di perbatasan perairan laut Indonesia-Filipina. Koordinasi pengamanan perairan 

perbatasan laut ini di bawah komando langsung Mabes TNI di Jakarta. Selain itu Polres 

Nunukan juga sudah memberangkatkan Brimob Kompi C guna pengamanan perbatasan di 

Sebatik dan Tarakan.81 

c. Tingkat sistemik 

Di tingkat Internasional, pemerintah Indonesia juga aktif melakukan koordinasi dan 

kerjasama dengan negara-negara lain guna menanggulangi ancaman ISIS di Filipina. Dengan 
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pertempuran yang masih berlangsung di Marawi hingga saat ini, Indonesia dan negara-negara 

sekitarnya menggelar pertemuan Sub Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and 

Cross Border Terrorism (SRM FTF-CBT) di Manado untuk membahas antisipasi terorisme 

lintas batas.  Pertemuan yang digelar pemerintah Indonesia dan Australia pada tanggal 29 

Agustus 2017 ini turut menghadirkan perwakilan dari Filipina, Selandia Baru, Malaysia dan 

Brunei Darussalam. Dalam pertemuan ini beberapa hal yang dibahas antara lain: kerjasama 

siber, patroli maritim bersama, tukar menukar informasi dan pengalaman, mengantisipasi 

teroris yang kembali ke wilayah masing-masing negara, hingga memotong jalur logistiknya.82 

Sebelum pertemuan di atas, Indonesia, Filipina, dan Malaysia sudah dua kali mengadakan 

pertemuan yang membahas kerjasama ketiga negara dalam menghadapi terorisme yang 

berkembang di kawasan. Pertemuan pertama terjadi pada tanggal 5 Mei 2016 di Yogyakarta, 

dan yang kedua diadakan di Manila pada tanggal 22 Juni 2017. 83 Hasil dari pertemuan-

pertemuan tersebut nantinya akan diadopsi menjadi kebijakan-kebijakan nasional yang lebih 

operasional.  

 

Kesimpulan 

Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia amat rentan 

terhadap ancaman kejahatan terorisme lintas negara yang mengatasnamakan agama. Oleh 

karena itu, munculnya ISIS di Filipina seakan memperjelas ancaman tersebut. Letak 

geografis Filipina yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan Indonesia 

merupakan sarana yang amat potensial bagi masuknya ISIS ke Indonesia. Luasnya wilayah 

perbatasan serta kuatnya posisi ISIS mebutuhkan upaya yang komprehensif dan multi-level 

dari pemerintah Indonesia untuk menghadapinya. 

Sejauh ini pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi 

ancaman ISIS dari Filipina, khususnya di wilayah perbatasan Sulawesi Utara. Langkah-

langkah stategis telah diambil pemerintah Indonesia di berbagai tingkatan, mulai dari lokal, 

nasional, dan sistemik. Sejauh ini pemerintah Indonesia masih mampu menjaga stabilitas 

kemanan nasional dari ancaman ISIS di Filipina. Namun demikian, pemerintah harus tetap 
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menjaga dan bahkan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan ISIS di 

Filipina mengingat pertempuran di Marawi yang belum berakhir. Hal ini tak lepas dari 

pengalaman ISIS sebelumnya dimana mereka perlahan berhasil diusir dari Irak dan Suriah 

namun kemudian masuk dan berkembang di Filipina. Sehingga bukan hal yang mustahil 

ketika suatu saat mereka terdesak di Marawi, mereka akan memindahkan gerakan mereka ke 

Indonesia. Untuk itu kewaspadaan dan kesiagaan pemerintah harus tetap terjaga dengan baik. 
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Abstrak 

Perbatasan sebagai beranda depan negara memiliki arti penting baik secara geografis yang 

strategis maupun diplomasi terhadap negara lain. Tidak hanya membuktikan citra positif 

dalam mempengaruhi negara tetangga, tetapi juga untuk menunjukkan kedaulatan sebuah 

negara. Masih adanya penggunaan Ringgit di sepanjang perbatasan di Pulau Kalimantan 

menunjukkan Rupiah belum sepenuhnya berdaulat di Indonesia. Hal tersebut tentunya 

merugikan keamanan ekonomi Indonesia yang berdampak pada kesulitan warga 

mendapatkan akses ekonomi, berkurangnya penggunaan Rupiah, dan mengancam jiwa 

nasionalisme masyarakat perbatasan. 

Berkaca pada hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tiga langkah strategis 

bagaimana Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan penggunaan Rupiah di perbatasan. 

Pertama, melakukan perbaikan sarana prasarana dan sentra ekonomi perbatasan. Kedua, 

memperkuat kerjasama dengan TNI dan Kepolisian dalam upaya distribusi Rupiah. Ketiga, 

meningkatkan peranan dan memberikan insentif kepada perbankan dan swasta dalam 

penggunaan Rupiah di perbatasan. Selanjutnya, penulis akan menggunakan metodologi 

kualitatif dan konsep keamanan ekonomi dalam menganalisis paper ini. 

Kata Kunci: Perbatasan, Rupiah, Keamanan Ekonomi, Kedaulatan, Diplomasi. 

 

1. Pendahuluan 

Kedaulatan secara singkat bisa diartikan sebagai kekuasan tertinggi yang dimiliki oleh 

sebuah negara dalam batas wilayah yang dimiliki. Kedaulatan telah menjadi isu yang krusial 

bagi negara-negara dunia dalam hubungan internasional bahkan telah mengemuka sejak 

beberapa abad silam. Meskipun dewasa ini telah banyak didefinisikan oleh para sarjana 



 

 
 

politik dan hubungan internasional bahkan pakar hukum internasional namun setidaknya 

terdapat kesamaan esensi dimana kedaulatan ditempatkan sebagai abstraksi yang sangat 

penting bagi sebuah negara dalam menjalankan roda politik pemerintahan dan perekonomian. 

Berbicara mengenai kedaulatan sebuah negara, Indonesia yang merupakan salah satu 

negara yang memiliki sumber daya alam terbesar di dunia dihadapkan pada kondisi semakin 

tergerusnya unsur-unsur kedaulatan yang dimilikinya. Dalam konteks sebagai negara dengan 

puluhan ribu pulau, Indonesia juga dihadapkan dengan semakin terkikisnya kedaulatan 

khususnya daerah perbatasan yang merupakan beranda depan negara. Daerah perbatasan 

tersebut umumnya sangat berdekatan secara geografis dengan negara tetangga seperti 

Malaysia, Singapura dan Papua Nugini. Salah satu wilayah perbatasan Indonesia tersebut 

adalah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Aktivitas perekonomian antara masyarakat 

Nunukan dengan Tawau misalnya dilihat dari tingkat perdagangan masih menujukkan tingkat 

interdependensi yang tinggi dimana banyak masyarakat jauh lebih intense melakukan 

perdagangan dengan masyarakat Tawau daripada dengan daerah Tarakan yang merupakan 

wilayah di teritori Indonesia.84 Ini berarti dari segi efisiensi biaya distribusi dan mobilisasi 

manusia lebih menguntungkan berjual beli dengan masyarakat Tawau daripada dengan 

masyarakat Kalimantan Utara lainnya. 

Salah satu masalah yang timbul dari perdagangan ini adalah maraknya penggunaan mata 

uang Ringgit sebagai transaksi jual beli di Kabupaten Nunukan. Rupiah seakan kalah 

bersaing di rumah sendiri, utamanya di Pulau Sebatik. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan 

adalah masyarakat perbatasan di kabupaten ini adalah wilayah yang ternyata juga lebih 

memilih menggunakan mata uang Ringgit Malaysia sebagai alat transaksi daripada mata uang 

sendiri85. Mereka menegaskan lebih untung menggunakan Ringgit daripada Rupiah sebagai 

alat transaksi perdagangan. Hal ini karena Ringgit memiliki nominal uang yang lebih 

sederhana namun memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan Rupiah, sebaliknya apabila 

membeli barang dengan Rupiah cenderung harganya lebih mahal dibandingkan menggunakan 

mata uang negara tetangga tersebut. 

Berkaitan dengan penggunaan uang asing di Indonesia, pihak Bank Indonesia menegaskan 

bahwa siapa pun yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib 

bertransaksi menggunakan rupiah sebagai alat tukar pembayaran dan terdapat ancaman sanksi 

pidana berupa kurungan hingga satu tahun dan denda Rp. 200 juta jika tertangkap tangan 

                                                           
84 Antara Kaltim.com, Nunukan Alami Defisit Dalam Perdagangan Dengan Malaysia, diakses melalui 

http://www.antarakaltim.com/berita/14661/nunukan-alami-defisit-dalam-perdagangan-dengan-malaysia 
85 Warta Ekonomi.co.id, Indonesia Dirugikan Beredarnya RInggit di Nunukan, diakses melalui 

https://www.wartaekonomi.co.id/read20412/indonesia-dirugikan-beredarnya-ringgit-di-nunukan.html 
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bertransaksi menggunakan mata uang asing (mengacu pada Undang-Undang nomor 7 tahun 

2011 tentang Mata Uang)86. Jika aturan ini benar-benar ditegakkan di Kabupaten Nunukan 

tentu akan menyebabkan dampak sosial ekonomi yang besar terhadap masyarakat di 

perbatasan sepanjang Kalimantan Utara ini. 

Sebenarnya masalah dominasi penggunaan Ringgit di Nunukan bukanlah isu baru dalam 

keamanan ekonomi Indonesia. Isu itu sebenarnya telah mengemuka sejak Era Pemerintahan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)87. Kabupaten ini sebenarnya telah meraup 

banyak perhatian sebagai pulau strategis, yakni: etalase dan beranda terdepan Indonesia. 

Namun, kurangnya political will yang kuat dari pemerintah Indonesia untuk segera 

menyelesaikan masalah perbatasan ini menyebabkan Ringgit semakin menjamur di 

kabupaten ini pada wilayah perbatasan sehingga masyarakat setempat bisa dikatakan gemar 

bahkan bergantung pada mata uang Ringgit daripada Rupiah sebagai alat tranksaksi 

perdagangan. Dualisme penggunaan mata uang dengan mata uang asing mendominasi alat 

tukar dan pembayaran di wilayah Indonesia hendaknya menjadi salah satu prioritas kebijakan 

pemerintah Era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengedepankan konsep “Nawacita” 

khususnya membangun Indonesia dari perbatasan karena bagaimanapun harus diingat bahwa 

Rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara Indonesia di wilayah Indonesia. 

Konsep membangun perbatasan di sepanjang Kabupaten Nunukan bisa dilakukan dengan 

kebijakan-kebijakan pembangunan strategis yang mengarah para perbaikan di berbagai segi. 

Meskipun saat ini Nunukan, khususnya pada Pulau Sebatik dihadapkan pada kepemilikan 

yang terbagi dua antara Indonesia dan Malaysia, namun Pemerintah Indonesia hendaknya 

harus segera mengambil beberapa langkah dan kebijakan strategis untuk mengamankan 

kepemilikan tersebut. Ini karena dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia di wilayah 

perbatasan karena jika dilihat dari potensinya, kondisi pulau-pulau di Kabupaten Nunukan 

tidak hanya memberikan ancaman bagi keamanan ekonomi Indonesia di Pulau Sebatik saja 

tetapi juga ancaman kedaulatan secara fisik. 

Jika suatu hari persengketaan atas kepemilikan pulau-pulau maupun perairan di Kabupaten 

Nunukan mulai diwacanakan oleh Pemerintah Malaysia, bukan tidak mungkin jika berbagai 

wilayah tersebut dapat menjadi milik Malaysia karena banyak simbol-simbol Malaysia, 

seperti  di Pulau Sebatik. Pada wilayah tersebut tidak hanya menjamurnya penggunaan 

                                                           
86 Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, diakses 

melalui http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU%207%20Tahun%202011.pdf 

 
87 Rima News.com, Ironi di Perbatasan Garuda di Dadaku Ringgit di Kantongku, diakses melalui 

http://www.rimanews.com/read/20140315/147742/ironi-di-perbatasan-garuda-di-dadaku-ringgit-di-kantongku/. 
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Ringgit, melainkan juga pemenuhan barang sehari-hari yang berasal dari negara tetangga, 

yang menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan terhadap Malaysia dan kehidupan yang 

lebih terjamin dan sejahtera di wilayah yang berada di negara tetangga. Artikel ini akan 

berupaya menjabarkan beberapa langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan 

penggunaan mata uang Rupiah di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. 

 

2. Tinjauan Literatur 

A. Kedaulatan Negara dan Keamanan Ekonomi Negara: Sebuah Tinjauan Teoritis 

Stephen Krasner menyebut kedaulatan sebagai ‘kemunafikan terorganisir’ (Krasner, 

1999:42). Menurut Krasner, meski lembaga kedaulatan menegaskan prinsip-prinsip non-

intervensi dalam urusan negara-negara lain, dalam kenyataannya intervensi selalu menjadi 

hal wajar dari hubungan internasional. Konseptualisasi kedaulatan dari Krasner ini memiliki 

keterbatasan mendasar bahwa pada dasarnya konsepsi adalah statis. Sehingga hal ini tidak 

memberikan pemahaman akan pentingnya tantangan pada kedaulatan maupun kemungkinan 

terjadinya transformasi. Berbeda dengan penjelasan dari Hinsley yang menyebutkan 

kedaulatan sebagai otoritas politik final dan mutlak dalam masyarakat politik dan tidak ada 

otoritas final dan mutlak di tempat lain (Hinsley, 1986:26). Sementara James (1986:40) 

mendefinisikan kedaulatan dari segi kemandirian konstitusional sebagai sebuah otoritas yang 

berasal dari konstitusi negara, yang berada dalam dirinya masing-masing. 

Untuk diakui sebagai negara yang berdaulat, kontrol efektif atas ruang territorial sangat 

penting. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara menetapkan 

wilayah yang ditetapkan, Bersama dengan penduduk tetap, pemerintah dan kapasitas untuk 

memasuki hubungan dengan negara-negara lain sebagai kriteria minimal bagi kenegaraan di 

bawah hukum internasional (Shaw, 1997:140). Pengakuan kedaulatan suatu negara ini erat 

kaitannya dengan unsur-unsur negara territorial di mana gagasan Rousseauian menyebutkan 

bahwa negara yang diakui harus menjadi ungkapan dari kehendak rakyat. Negara yang 

merupakan ungkapan sejati dari kehendak rakyat juga cenderung lebih mampu memenuhi 

kewajiban internasional mereka, baik dalam hal keuangan maupun dalam hal persekutuan. 

Unsur-unsur negara territorial ini sangat berkaitan erat dengan sebuah wilayah yang 

berfungsi sebagai batas teritori antara negara yang satu dengan negara lainnya. Seperti yang 

dijelaskan oleh Julie Mostov yang membedakan antara batas-batas keras dan lunak untuk 

menggambarkan fenomena tersebut dengan alasan bahwa pilihan nyata untuk wacana 

tradisional kedaulatan eksternal dan batas-batas keras akan berupa melunakkan batas-batas 



 

 
 

negara dan secara radikal memikirkan kembali pengertian kedaulatan internal, penentuan 

nasib sendiri dan hak-hak warga negara (Mostov, 2000:6-7). Meningkatnya arus keuangan, 

barang, informasi dan beberapa sektor pekerjaan, bahkan orang pada abad kedua puluh telah 

menyebabkan batas semakin berpori atau lunak. (Carlnaes, Risse, dan Simmons, 2013:340).88 

Sementara konsep keamanan tradisional yang berfokus pada militer, dianggap belum bisa 

memberi jaminan keamanan kepada masyarakat di suatu negara. Dari sinilah kemudian 

keamanan berubah haluan dari negara menjadi individu dan ancaman tidak lagi hanya berupa 

militer tetapi juga non-militer. Ide tentang keamanan manusia ini membuat keamanan dan 

pembangunan menjadi saling bersinggungan. Keduanya kemudian menjadi satu pada tahun 

1994 pada saat UNDP meluncurkan Human Development Report yang secara eksplisit 

berfokus pada topik keamanan manusia. Dalam laporan ini juga dijelaskan bahwa ancaman 

terhadap keamanan manusia dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori yaitu ekonomi, 

pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik. Keamanan ekonomi 

menurut UNDP didefinisikan sebagai kondisi yang mensyaratkan pemasukan tetap yang 

layak bagi setiap orang. Hal ini tercapai dari pekerjaan yang layak dan menghasilkan. Selain 

itu bisa juga dari jaringan pengamanan sosial yang dibiayai publik (negara). Dalam konteks 

ini, hanya seperempat penduduk dunia yang secara ekonomi aman. Sementara masalah 

keamanan ekonomi lebih mengkhawatirkan di negara berkembang, walaupun negara maju 

juga menjadi masalah (UNDP, 1994:25).89 

Pada intinya, keamanan ekonomi memungkinkan untuk mencapai freedom from want yang 

termasuk di dalamnya pencapaian atas sarana untuk memperoleh makanan, tempat tinggal, 

akses ke perawatan kesehatan, dan sebagainya. Disisi lain, sangat sulit memisahkan 

keamanan ekonomi dengan dimensi lainnya dari human security disebabkan setiap aspeknya 

memiliki keterkaitan dengan aspek lainnya. Keamanan ekonomi bukan hanya sekedar 

membahas permasalahan kemiskinan walaupun kemiskinan merupakan prioritas utama tetapi 

jauh dari itu beberapa ancaman dalam keamanan ekonomi juga mencakup pengangguran, 

akses ke sumber daya yang menghasilkan pendapatan, maupun tunawisma (Siew Mun Tang, 

2015: 41-42).90 

                                                           
88 Carlsnaes, Walter, Risse, Thomas, dan Simmons, Beth A. (2013). Handbook of International Relations. 

London: Sage Publication. 
89 United Nation Development Programme. (1994). Human Development Report 1994. New York: Oxford 

University Press. 
90 Tang, Siew Mun. (2015). ‘Rethinking Economic Security in A Globalized World’. Contemporary Politics. 

Routledge Taylor & Francis. 



 

 
 

Wacana keamanan ekonomi tidak bisa difokuskan hanya pada ekonomi makro dan 

masalah kelembagaan saja, tetapi juga harus mencakup interpretasi sistemik dari kondisi di 

mana keamanan ekonomi dipertimbangkan. Beberapa atribut keamanan seperti ancaman, 

risiko, kerentanan, dan sekuritisasi, harus disesuaikan dengan mengunakan analisis teori 

ekonomi yang diambil baik dari makroekonomi dan mikroekonomi (Mesjasz, 2008:569). Ada 

dua tingkat analisis dalam keamanan ekonomi. Pertama, pada level global, negara, dan 

antar-negara (inter-state), di mana ekonomi diperlakukan sebagai faktor penentu keamanan 

negara, dan dampak keamanan negara pada kemakmuran ekonomi diperhitungkan dalam 

pertimbangan ekonomi. Kedua, pengembangan teori ekonomi dihadapkan dengan keamanan 

ekonomi non-negara seperti entitas sosial (lembaga, daerah, perusahaan, individu) (Mesjasz, 

2008:571). Namun, dalam paper ini lebih difokuskan pada penggambaran konsep keamanan 

ekonomi dari suatu negara. 

Antara kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh berbagai aktor/pelaku dan keamanan negara 

dapat dihubungkan melalui tiga cara. Pertama, keamanan ekonomi murni berkaitan dengan 

ancaman bagi perekonomian yang dapat membahayakan kemakmuran dan fungsi suatu 

negara. Kedua, kemakmuran ekonomi diperlakukan sebagai latar belakang meningkatkan 

kekuatan militer. Ketiga, upaya-upaya militer (pengeluaran militer, keterlibatan dalam perang 

dan konflik) dapat membahayakan keamanan nasional suatu negara. Sementara itu, lembaga 

negara biasanya menghubungkan keamanan ekonomi dengan kemakmuran dan peningkatan 

standar hidup manusia (Mesjasz, 2008:576). Dengan demikian keamanan ekonomi mencakup 

pemeliharaan kondisi yang diperlukan untuk mendorong perbaikan yang berkelanjutan dalam 

produkstivitas tenaga kerja dan modal sehingga meningkatkan standar hidup untuk warga 

suatu negara.91 

Kaitan antara teori kedaulatan dan keamanan ekonomi negara dengan kasus dualisme 

penggunaan mata uang selain Rupiah di Kabupaten Nunukan adalah dapat mengancam tidak 

hanya pada keamanan sebuah negara, melainkan juga membahayakan perekonomian yang 

pada ujungnya kemakmuran Indonesia. Hal ini karena apabila masyarakat di perbatasan 

Nunukan-Tawau terus bergantung dalam pemenuhan kebutuhan dan penjualan hasil bumi 

terhadap Malaysia, maka penggunaan Ringgit akan tidak bisa dibendung. Sebaliknya, 

keberadaan simbol-simbol Malaysia di wilayah perbatasan Indonesia berupa penggunaan 

mata uang, penggunaan produk-produk buatan negara tetangga, dan ketimpangan 
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pembangunan di perbatasan dapat menggerus nasionalisme penduduk setempat karena 

berpikir secara realistis yang pada akhirnya dapat menimbulkan klaim sepihak oleh Malaysia 

yang telah berhasil merebut Pulau Sipadan-Ligitan dan tengah berupaya mengklaim perairan 

Ambalat saat ini. Bukan tidak mungkin apabila pada masa depan negara Jiran ini kembali 

melakukan aksi-aksi politik yang dapat membahayakan dan merugikan keutuhan wilayah 

maupun masyarakat Indonesia di perbatasan. 

B. Infrastruktur dan Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Crescenzi dan Pose (2012) menjelaskan bahwa dalam teori pertumbuhan ekonomi bahwa 

infrastruktur memiliki peranan penting dalam pembangunan karena masuk dalam modal 

publik yang masuk dalam faktor produksi yang dapat mendorong secara langsung 

peningkatan produktivitas hingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan individu. 

Infrastruktur juga merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pembangunan 

regional karena dapat menarik investasi hingga menjadi daya saing bagi sebuah usaha. Secara 

garis besar, adanya infrastruktur melalui peningkatan akses dapat meningkatkan produktivitas 

dan menurunkan biaya produksi, yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan.92 

Sementara Capello (2007)93 mengatakan terdapat hubungan antara infrastruktur dan 

pertumbuhan ekonomi adalah sebagai faktor penentu dalam daya saing dan produktivitas, 

baik infastruktur ekonomi maupun sarana dan prasarana sosial yang berdampak pada kualitas 

hidup dan modal manusia sehingga akan berpengaruh pada produksi dalam jangka panjang 

dan dapat menimbulkan dampak luas pada area di luar infrastruktur dibangun. 

Calderon dan Serven (2004) menuturkan dalam melakukan penanggulangan kemiskinan 

dan ketimpangan distribusi pendapatan sebagai inti permasalahan pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi dapat diselesaikan apabila terjadi pemerataan. Jika ketimpangan dan 

distribusi pendapatan yang tidak merata tidak terjadi dan justru terwujud pemerataan maka 

akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah. Dalam pertumbuhan 

perekonomian yang berkesinambungan akan berasal dari perkembangan ekonomi tradisional 

menuju perekonomian modern. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat diperoleh dan 

dibutuhkan sektor pendidikan yang berkualitas untuk mencetak tenaga kerja terampil. Guna 

mencapai semua itu diperlukan pembangunan infrastruktur dalam kondisi yang tepat dan 
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menimbulkan dampak positif pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat karena 

menciptakan akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan produktivitas.94 

Hubungan antara konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur pada 

kasus ini adalah apabila berupaya meningkatkan penggunaan Rupiah di perbatasan 

Kabupaten Nunukan, maka tidak hanya dilepaskan pada nasionalisme warga perbatasan 

melainkan juga diperlukan adanya perhatian dari Pemerintah Indonesia berupa pembangunan 

infrastruktur. Apabila pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara berkelanjutan dan 

menyentuh kebutuhan masyarakat setempat, maka dapat membuka akses wilayah perbatasan 

yang cenderung terisolir dan pada saat bersamaan peluang terhadap perputaran perekonomian 

di perbatasan juga dapat berkembang mandiri dengan meminimalkan ketergantungan pada 

Malaysia. Pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi tidak hanya mempercepat 

pertumbuhan ekonomi pada wilayah setempat, tetapi lebih jauh dapat menyebabkan 

pemerataan pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh warga perbatasan. Dampaknya 

cinta tanah air terhadap Indonesia dapat terus terpupuk dan pada saat bersamaan simbol-

simbol Malaysia di wilayah Indonesia dapat berangsur dihilangkan hingga pada akhirnya 

Rupiah benar-benar berdaulat. 

 

3. Diskusi dan Pembahasan 

Rupiah sebagai mata uang resmi Indonesia merupakan lambang kedaulatan negara yang 

setara dengan bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia raya. Rupiah juga tidak 

hanya sebagai identitas dan simbol kedaulatan sebuah negara, melainkan juga sebagai upaya 

mendukung kemandirian Indonesia dalam hal ekonomi dan pembangunan. Sejalan dengan 

Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, hal ini mengisyaratkan kepada siapa 

pun yang melakukan transaksi keuangan di Indonesia harus menggunakan Rupiah dan 

pengenaan sanksi apabila menggunakan mata uang asing.  Hanya saja belum semua wilayah 

dan masyarakat secara merata dapat menggunakan Rupiah dalam kesehariannya, akibat 

luasnya wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri 

dalam distribusi uang.  Pulau-pulau 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) cenderung masih 

menghadapi kendala tersebut karena keterbatasan alat dan infrastruktur transportasi menuju 

wilayah tersebut. 
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Kabupaten Nunukan sebagai salah satu kabupaten yang berbatasan darat dan laut langsung 

dengan Malaysia ternyata belum sepenuhnya menggunakan mata uang Rupiah oleh 

masyarakat, utamanya di perbatasan. Masih banyak ditemukan adanya penggunaan Ringgit 

oleh masyarakat dalam hal transaksi perdagangan dan tukar-menukar barang di wilayah 

perbatasan. Hal ini akibat keterbatasan ketersediaan dan lemahnya nilai Rupiah dibandingkan 

mata uang negara tetangga. Di samping itu, kecenderungan masih adanya ketergantungan 

masyarakat Kabupaten Nunukan di perbatasan dalam hal penjualan hasil bumi kepada 

Malaysia dan pembelian barang-barang sehari-hari dari negara tersebut, menyebabkan 

penggunaan Ringgit masih cenderung cukup tinggi. Tidak hanya mengalami kerugian akibat 

kehilangan devisa karena menggunakan mata uang asing, tetapi juga transaksi perdagangan 

ekspor-impor antarnegara di perbatasan yang masih tradisional menghambat pula terhadap 

kemandirian ekonomi di daerah tersebut. Lebih lanjut, adanya permintaan dan penggunaan 

yang tinggi terhadap Rupiah di seluruh wilayah Indonesia dapat menjaga kestabilan mata 

uang ini dalam perdagangan global. 

Seiring dengan agenda prioritas Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam 

Nawacita, utamanya dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah 

perbatasan dan desa terluar dalam kerangka negara kesatuan dapat menjadi upaya dalam 

mengatasi ketimpangan yang terjadi di perbatasan. Tidak hanya terkait pengamanan 

perbatasan, lebih jauh pembangunan infrastruktur pendukung dan pusat ekonomi sebagai 

desentralisasi asimetris terkait keamanan ekonomi negara. Ketidaktersediaan sarana dan 

prasarana transportasi yang berkualitas di perbatasan tidak hanya menghambat penyaluran 

uang, melainkan juga meningkatkan inflasi di daerah. Berkaca pada inflasi nasional yang 

mayoritas disumbangkan oleh daerah, maka pemerataan pembangunan untuk membuka 

keterisolasian wilayah terluar perlu menjadi perhatian bersama. 

A. Kondisi dan Permasalahan 

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu daerah yang memiliki perbatasan dengan 

Malaysia yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai bagian dari provinsi termuda di 

Indonesia, kabupaten ini memiliki luas wilayah sebesar 14.493 km2 dengan Ibukota 

Kabupaten di kota Nunukan. Secara geografis, Kabupaten Nunukan berbatasan dengan 

Sabah, Malaysia Timur pada bagian utara dan Serawak, Malaysia Timur pada bagian barat. 

Kabupaten ini sebenarnya memiliki banyak potensi, utamanya perkebunan kelapa sawit, kopi, 

kelapa, perikanan, hingga pariwisata. Namun, dapat dikatakan secara investasi dan penjualan 

hasil komoditas bumi tersebut masih tergantung pada kebutuhan di Malaysia, apalagi 



 

 
 

kemudian hasil yang didapatkan kembali ke Malaysia untuk pemenuhan barang kebutuhan 

sehari-hari warga perbatasan. 

Penduduk Indonesia yang tinggal di perbatasan dapat dikatakan masih menghadapi 

berbagai permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berada jauh dari ibukota provinsi dan 

pusat pemerintahan, melainkan juga cenderung terisolir dari akses ekonomi maupun 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, masyarakat perbatasan justru memiliki jarak 

lebih dekat dengan negara tetangga yang memiliki tingkat kesejahteraan dan pembangunan 

lebih baik cukup rawan dan membahayakan bagi kedaulatan Indonesia. Pada Pulau Sebatik 

sebagai bagian dari Kabupaten Nunukan harus menempuh perjalanan selama 30-60 menit 

untuk menuju ibukota kabupaten dan dua jam untuk mencapai kota Tarakan, Ibukota Provinsi 

Kalimantan Utara, sementara menuju Tawau, Malaysia hanya membutuhkan waktu 15 menit 

saja. 

Terbatasnya sarana dan prasarana dasar, transportasi, dan telekomunikasi di Kabupaten 

Nunukan tentunya berdampak pada aksesbilitas dan keterisolasian wilayah perbatasan yang 

menyebabkan masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat setempat.95 Hal ini tentunya 

menunjukkan kesenjangan perbatasan Indonesia dibandingkan wilayah lain ataupun di negara 

tetangga. Meskipun kabupaten ini memiliki ketersediaan bahan baku alam yang dapat 

digunakan untuk kegiatan ekonomi masyarakat, namun kondisi yang terdiri atas Sembilan 

pulau dan Sepuluh sungai menyebabkan terjadi faktor hambatan secara geografis untuk 

mencapai semua wilayah, apalagi untuk mencapai Ibukota Provinsi ataupun kabupaten lain. 

Sementara dengan Malaysia yang relatif lebih dekat menyebabkan produk Malaysia 

membanjiri wilayah ini karena secara harga lebih murah, jaminan pasokan, dan kualitas yang 

lebih terjaga karena tidak membutuhkan waktu transportasi yang lebih lama dibandingkan 

harus membawa dari Pulau Jawa. 

Letak Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Tawau, Malaysia 

menyebabkan kemajuan di negara tetangga tentunya akan berpengaruh terhadap masyarakat 

Nunukan. Kecenderungan perekenomian negara tetangga yang memiliki sarana prasarana, 

transportasi, pusat perdagangan, perbankan, kesehatan, dan pendidikan yang lebih maju 

menyebabkan perbedaan yang mencolok diantara dua wilayah ini. Selain itu, kemajuan di 

Malaysia telah menyebabkan warga perbatasan bergantung terhadap pemenuhan kebutuhan 

pokok dan sehari-hari dari negara tetangga. Kedekatan wilayah dan kemudahan akses 

perbatasan Nunukan terhadap Malaysia menyebabkan banyak pemenuhan kebutuhan 
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masyarakat berasal dari Tawau, sementara produk-produk Indonesia relatif masih terbatas 

karena perbedaan harga yang lebih mahal dibandingkan produk Malaysia. Jika dilihat lebih 

jauh, maka tidak hanya komoditas Malaysia yang non-subsidi yang beredar di perbatasan 

pada wilayah Indonesia, melainkan juga barang-barang yang mendapatkan subsidi dari 

Pemerintah Malaysia. Produk barang tersebut dapat beredar di perbatasan karena warga 

Nunukan dan Sebatik sering berbelanja di Tawau, Malaysia kemudian dibawa kembali untuk 

dijual di Indonesia dengan menggunakan kapal penumpang. Bahkan, barang kebutuhan yang 

berasal dari Malaysia masuk ke Kabupaten Nunukan dapat mencapai 53% (2014).96 Besarnya 

ketergantungan tersebut tentunya menyebabkan peredaran dan penggunaan mata uang asing 

Ringgit cenderung lebih banyak digunakan oleh warga setempat, bahkan nilai Rupiah 

dihargai lebih rendah dibandingkan Ringgit padahal digunakan di wilayah Indonesia. Selain 

itu, ketergantungan terhadap produk Malaysia juga menyebabkan defisit neraca perdagangan 

antara Nunukan dan Tawau dan belum termasuk barang-barang yang dibawa secara ilegal 

dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia.97 

Sebaliknya, jika hendak menggunakan produk dalam negeri masyarakat Nunukan harus 

mengangkut gula dari Surabaya kemudian ke Makassar dengan menggunakan peti kemas. 

Selanjutnya, barang tersebut masih harus didistribusikan ke Pare-Pare yang membutuhkan 

waktu setengah hingga satu hari, lalu kemudian dapat dikirimkan ke Kabupaten Nunukan. 

Panjangnya alur distribusi dan lamanya waktu tempuh tentunya akan menyebabkan 

peningkatan harga produk Indonesia asal Jawa. Apalagi jika kapal dagang tersebut tidak 

dapat datang dan pergi setiap harinya dan pada musim tertentu harus berhadapan dengan 

keganasan dan ombak tinggi sehingga memperlama waktu tempuh yang pada akhirnya 

menyebabkan ketersediaan barang-barang dalam negeri relatif menjadi terbatas. Setidaknya 

untuk mengirimkan barang dagang menggunakan kapal kargo membutuhkan waktu sekitar 

delapan hingga sepuluh hari, meskipun keamanan relatif aman karena menggunakan peti 

kemas, namun barang-barang yang tidak tahan lama cenderung tidak dapat menggunakan 

sarana ini. Akibatnya, kebutuhan pokok sehari-hari seperti: beras, telur, buah-buahan, daging, 

roti, dan susu lebih mudah didapatkan dari negara tetangga. 

Selain itu, realitas infrastruktur yang belum merata dan terbangun dengan baik di 

sepanjang perbatasan Kabupaten Nunukan-Malaysia juga menyebabkan masih terhambatnya 
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distribusi dan ketersediaan Rupiah di perbatasan. Selama ini hambatan terbesar penyaluran 

uang adalah faktor medan yang relatif masih sulit dilalui dengan infrastruktur dan layanan 

transportasi yang cenderung masih terbatas. Apalagi uang yang berupa kertas dengan nominal 

nilai tertentu memerlukan adanya perhatian dan cara khusus dalam membawa hingga ke 

pelosok perbatasan berupa penggunaan brangkas dan penjagaan oleh satuan keamanan 

khusus. Jika wilayah tersebut berupa kepulauan maka harus menggunakan kapal laut tertentu 

yang tidak setiap saat dapat melaut, sementara kebutuhan akan uang dan aktivitas ekonomi 

akan terus berputar setiap harinya. Ketersediaan uang tentunya juga akan menentukan 

bagaimana nilai mata uang tersebut dan kegemaran untuk menggunakan dalam transaksi 

perdagangan sehari-hari. Namun, sebenarnya pendistribusian Rupiah dapat menggandeng 

pihak-pihak lain yang memiliki peralatan dan kemampuan untuk menjangkau berbagai 

wilayah hingga di perbatasan, seperti pihak TNI dan perusahaan-perusahaan BUMN. 

Perlu diketahui bersama bahwa perbatasan tidak hanya memiliki permasalahan 

kesejahteraan dan pembangunan infastruktur tetapi juga berpotensi rawan terhadap 

keamanan, utamanya penyelundupan dan aksi kriminalitas lainnya. Letak geografis daerah 

perbatasan yang berada pada wilayah dan pulau terluar menyebabkan berbagai pihak 

berupaya melakukan aktivitas-aktivitas ilegal yang dapat membahayakan keamanan 

masyarakat maupun negara. Persoalan perbatasan cenderung rawan terhadap aksi 

perdagangan barang ilegal, illegal logging, illegal fishing, pengambilan bahan tambang 

secara ilegal, penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM), peredaran narkoba, hingga 

perdagangan manusia berkedok Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berbagai permasalahan di 

Kabupaten Nunukan tersebut dapat menunjukkan bagaimana berat dan susahnya hidup di 

perbatasan, karena masih minim terhadap infrastruktur yang berdampak pada rendahnya taraf 

hidup dan produktivitas wilayah hingga harus dihadapkan pada kerawanan keamanan dan 

kedaulatan negara.98 

Lebih lanjut, perbatasan juga rawan terhadap disintegrasi bangsa karena perbedaan 

pembangunan pada wilayah Indonesia dan Malaysia tentunya menyebabkan kecemburuan 

dan keinginan untuk tinggal pada negara yang dianggap lebih memperhatikan warga 

perbatasan. Jika hal ini terjadi maka akan mengancam pada berkurangnya luas wilayah 

Indonesia karena secara de facto terdapat simbol-simbol negara lain dengan masih digunakan 

seperti misalnya Ringgit ataupun produk sehari-hari buatan Malaysia maupun kedekatan 

penduduk perbatasan terhadap negara tetangga. Jika masyarakat perbatasan dapat sepenuhnya 
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menggunakan Rupiah maka dapat mengurangi potensi ancaman dan kerawanan bagi 

kedaulatan dan keamanan Indonesia. Hal ini berkaca pada salah satu faktor kekalahan pada 

Mahkamah Internasional yang melepaskan Pulau Sipadan-Ligitan dari Indonesia adalah 

masih minimnya transaksi dan aktivitas ekonomi yang menggunakan Rupiah pada masa itu.99 

B. Studi Perbandingan: Perbatasan Papua-PNG 

Apabila masyarakat di perbatasan Indonesia-Malaysia masih menggunakan mata uang 

selain Rupiah, hal yang berbeda terjadi di Perbatasan Papua Nugini. Pada daerah tersebut, 

dapat dikatakan masyarakat Papua Nugini justru dominan dan gemar menggunakan Rupiah. 

Ini dapat terjadi karena adanya kerjasama mata uang antara Indonesia-Papua Nugini yang 

telah terjadi sejak tahun 1996 lalu diperbaharui kembali pada 2014 lalu.100 Jika diperhatikan 

lebih lanjut, maka terlihat pembangunan pada wilayah perbatasan di Indonesia cenderung 

lebih baik dan sejahtera dibandingkan pada daerah Papua Nugini. Dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari, masyarakat perbatasan di kedua negara sering melakukan transaksi 

yang kemudian menyebabkan Rupiah lebih banyak beredar dibandingkan mata uang Kina. 

Pola pembangunan perbatasan di sepanjang Pulau Kalimantan sebenarnya dapat 

mengadopsi apa yang ada di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Hal yang cukup kontras 

terjadi di Kabupaten Skow yang memiliki pasar tradisional dan infrastruktur yang lebih baik, 

sementara di wilayah Papua Nugini cenderung tidak ada took ataupun pusat perekonomian. 

Akibatnya, masyarakat perbatasan dapat menjual produk Indonesia dengan harga murah yang 

tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan warga setempat, tetapi juga menjadi kebutuhan di 

negara Papua Nugini. Keberhasilan ini dapat terjadi karena pemerintah daerah telah 

memperkuat infrastruktur di wilayah tersebut yang menghubungkan antara Jayapura hingga 

perbatasan. Selain itu, telah berjalan tol laut dan udara yang menghubungkan Jawa-Papua 

dapat meningkatkan distribusi barang-barang Indonesia dengan harga yang lebih terjangkau 

di perbatasan Papua. 

Berkaca pada realitas perbedaan yang terjadi antara perbatasan di Papua dan Kalimantan 

Utara dapat diambil garis besar bahwa pembangunan dan akses yang lebih mudah akan 

menentukan secara signifikan terhadap penggunaan dan peredaran uang itu sendiri. Jika 

terdapat pusat ekonomi dan akses penunjang yang baik di perbatasan, maka akan 

menciptakan ketergantungan bagi penduduk negara lain di wilayah perbatasan tertentu. 

Sementara yang terjadi di Kabupaten Nunukan, masih terdapat warga perbatasan yang harus 
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menjual hasil pertanian dan melautnya ke Malaysia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Akibatnya, penduduk Malaysia yang memiliki pasar dan akses pembiayaan yang lebih baik 

dapat menentukan mata uang apa yang harus digunakan dan berapa nilai yang diberikan 

terhadap produk atau komoditas tertentu. Lebih lanjut, ketimpangan antara hasil bumi yang 

dijual masyarakat Indonesia berbeda jauh dengan barang-barang sehari-hari yang dibeli dari 

Malaysia menyebabkan perekonomian warga tidak dapat berkembang dan justru mendukung 

kemajuan perekonomian kota-kota di negara tetangga. 

Berbahaya apabila Pemerintah Indonesia tidak segera memberikan perhatian kepada 

wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan seperti yang dilakukan di Papua. Hal ini karena 

apabila muncul anggapan bahwa Pemerintah Malaysia lebih peduli terhadap kehidupan dan 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari tentunya dapat mengancam kedaulatan dan nasionalisme 

penduduk perbatasan yang dicirikan dengan keinginan untuk berpindah ke negara tetangga 

ataupun mengakui wilayah Indonesia sebagai bagian dari Malaysia. Erosi terhadap 

kedaulatan dapat terjadi akibat kegagalan negara dalam memastikan pencitaan dan 

pemenuhan kesejahteraan masyarakat perbatasan. 

C. Nawacita: Mewujudkan Pembangunan Perbatasan 

Ketimpangan pembangunan di perbatasan sebenarnya bukan semata-mata akibat letak 

geografis yang jauh dari Ibu Kota Provinsi atau pusat perekonomian, melainkan karena 

pelembagaan ekonomi dan politik pemerintah selama beberapa dekade sebelumnya belum 

memiliki kebijakan yang tepat untuk memberdayakan warga perbatasan. Perbatasan yang 

seharusnya juga menikmati fasilitas seperti desa-desa dan perkotaan di Pulau Jawa yang 

memiliki akses pendidikan, kemandirian ekonomi, dan fasilitas kesehatan, sepertinya masih 

membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan untuk merasakan fasilitas yang sama. 

Sementara sebaliknya, pemerintah negara tetangga memberikan perhatian yang sama 

besarnya kota-kota di perbatasan selayaknya kota besar lainnya yang memberikan kemilau 

yang lebih indah bagi warga Indonesia yang berada di berada terdepan negara ini. 

Salah satu konsep Nawacita yaitu membangun dari pinggiran, salah satunya di perbatasan 

merupakan salah satu konsep pembangunan yang perlu dilaksanakan seiring dengan otonomi 

daerah yang dapat dikatakan belum berhasil melakukan pemerataan pembangunan. Berkaca 

pada pola pembangunan pada pemerintahan sebelumnya yang cenderung berorientasi pada 

kebijakan oleh masing-masing kementerian atau daerah tentunya memerlukan sinergitas yang 

komprehensif dari para pihak. Dalam kurun waktu 2014-2019, melalui Nawacita Pemerintah 

Indonesia berupaya melakukan perbaikan di perbatasan, diantaranya melalui pembangunan 

jalan raya paralel, perbaikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pelaksanaan program tol laut 



 

 
 

ataupun tol udara, dan berbagai infrastruktur seperti sekolah dan pasar tradisional. Melalui 

Nawacita, dapat mengurangi ketergantungan masyarakat perbatasan dan justru menjadikan 

produk Indonesia sebagai primadona di wilayah tersebut bahkan ke negara tetangga. Namun, 

semua upaya Nawacita akan tidak dapat maksimal apabila pemerintah daerah setempat tidak 

bersinergis dengan pembangunan pemerintah pusat, apalagi jika pemerintah daerah dapat 

‘turun tangan dan jemput bola’ di masyarakat untuk dapat melakukan pembangunan sarana 

prasarana penunjang.101 

Salah satu pelaksanaan Nawacita dalam pembangunan pebatasan adalah pembangunan 

jalan paralel dari Kalimantan Utara menuju Kalimantan Barat sepanjang 1.900 km dengan 

bantuan dari Zeni TNI AD. Akses jalan ini penting agar masyarakat perbatasan di kedua 

provinsi ini dapat saling mendistribusikan produknya, terutama di dalam negeri agar tidak 

selalu bergantung kepada Malaysia. Selain itu, terdapat pula pelabuhan di Nunukan dan Pulau 

Sebatik yang masuk dalam tol laut mulai dari Surabaya, Tanjung Selor, Tarakan, Nunukan, 

dan Sebatik. Diharapkan apabila jalan paralel belum dapat selesai dan digunakan dalam 

waktu dekat, maka tol laut dapat menjangkau seluruh perbatasan yang memiliki akses 

terhadap laut. Pembangunan infrastruktur tersebut penting agar dapat membangun 

kemampuan ekonomi warga setempat dengan memberdayakan berbagai potensi yang ada. 

Jika akses dapat terbuka, maka kebutuhan antar wilayah di sepanjang perbatasan dapat 

dipenuhi oleh produk-produk dalam negeri yang pada akhirnya dapat mengurangi 

penggunaan mata uang asing. 

Sayangnya, di wilayah perbatasan sepanjang Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara 

dalam hal tol laut belum terlalu maksimal, meskipun Pelabuhan Tunon Taka Nunukan dan 

Pelabuhan Sei Nyamuk Sebatik dalam trayek delapan. Selain itu, tol udara yang menjangkau 

di Provinsi Kalimantan Utara cenderung masih berfokus pada transportasi BBM dalam 

rangka program BBM Satu Harga, padahal sebenarnya tol udara dapat dimanfaatkan untuk 

transportasi barang dan jasa produk-produk kebutuhan sehari-hari masyarakat Kabupaten 

Nunukan. Lebih lanjut, bandar udara yang berada di Kabupaten Nunukan juga belum menjadi 

bandara internasional yang memberikan prioritas terhadap distribusi barang-barang dari 

Indonesia menuju perbatasan. 

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) adalah 

dengan cara berupaya menjangkau peredaran uang di kecamatan dan pedesaan melalui 
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jaringan distribusi yang dimiliki oleh perbankan dan instansi lainnya guna menyebarluaskan 

ketersediaan dan pengguaan Rupiah di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di perbatasan. 

Pilot project BI Jangkau ini perlu diapresiasi mengingat sebelumnya belum terdapat kantor 

kas BI di wilayah terluar dan pendistribusian uang yang membutuhkan pengamanan khusus 

menjadi salah satu permasalahan yang ada. Kemudahan untuk menggunakan Rupiah 

merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penggunaan mata uang ini sebagai alat 

pembayaran yang sah di daerah perbatasan seperti di Kabupaten Nunukan. Selain itu, BI juga 

melakukan kerjasama dengan berbagai perbankan BUMN nasional seperti Bank Mandiri, 

Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, hingga Pegadaian 

untuk mendukung proyek BI Jangkau ini.102 

D. Solusi 

Kondisi yang terjadi di perbatasan Kabupaten Nunukan-Tawau Malaysia yang cenderung 

masih memiliki konektivitas yang relatif rendah menyebabkan masih digunakannya mata 

uang asing di wilayah tersebut. Tentunya, hal tersebut turut berdampak pada ketersediaan dan 

peredaran Rupiah di perbatasan dengan kondisi yang layak edar bagi masyarakat setempat. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membangun infrastruktur terpadu yang 

berkualitas hingga pada akhirnya dapat meningkatkan konektivitas barang dan jasa di 

Kabupaten Nunukan. 

Dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang masih belum menjadi prioritas pemerintah 

terdahulu telah menyebabkan berbagai permasalahan yang membutuhkan solusi tepat sasaran. 

Berkaca pada pengalaman atas hilangnya kepemilikan Indonesia atas Pulau Sipadan-Ligitan 

telah memberikan pengalaman dan pelajaran berharga pentingnya wilayah perbatasan bagi 

sebuah negara. Selanjutnya, pembangunan perbatasan tidak hanya memerlukan satu 

pendekatan saja, seperti secara keamanan dan pertahanan melainkan juga perlu ditinjau 

melalui pendekatan kesejahteraan. Penduduk di perbatasan sebenarnya hanya membutuhkan 

perhatian pemerintah guna meningkatkan kehidupan sosial ekonomi, pengenaan aturan-

aturan hukum tanpa dibarengi oleh pembangunan dan pemerataan kesejahteraan tentunya 

justru dapat menjadi bumerang bagi masyarakat setempat itu sendiri.103 
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Pembangunan sarana dan prasarana tersebut penting, mengingat posisi geografis 

perbatasan di Kabupaten Nunukan yang relatif jauh dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara 

menjadi salah satu kendala terbesar. Kendala ini berpengaruh pada pengangkutan dan 

peredaran uang Rupiah yang membutuhkan proses dengan menggunakan berbagai brankas 

dan pengamanan yang ketat. Selain itu, belum semua kecamatan di kabupaten ini yang sudah 

memiliki jalan beraspal dan Pulau Sebatik yang berada terpisah cukup membutuhkan waktu 

dan usaha lebih untuk mencapai semua wilayah perbatasan di Nunukan. Selama beberapa 

dekade sebelumnya, permasalahan pembangunan perbatasan cenderung belum mendapatkan 

perhatian yang serius dari pemerintah. Ini tercermin pada pembangunan yang lebih banyak 

dilakukan pada wilayah-wilayah padat penduduk, memiliki akses mudah, terdapat potensi 

sumber SDA, dan terdapat kegiatan perekonomian yang menguntungkan. Sementara bagi 

perbatasan yang dapat dikatakan terpencil, terisolir, dan tertinggal cenderung selama 

berpuluh-puluh tahun belum menjadi prioritas. Diperlukan adanya perhatian dan penanganan 

secara khusus dalam pembangunan perbatasan, karena umumnya memerlukan sinergi lintas 

sektoral maupun kementerian dan partisipasi dari pengusaha dalam negeri. Tidak lupa juga 

dibutuhkan keserasian pembangunan antar pemerintah daerah baik pada tingkat kabupaten 

maupun provinsi. 

Salah satu upaya keberhasilan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir 

perbatasan di Nunukan adalah berupa dilakukannya kerjasama oleh Bank Indonesia melalui 

Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan 

dengan program budidaya rumput laut sejak tahun 2011 lalu. Dengan prospek yang besar dan 

memberikan dampak signifikan bagi ekonomi masyarakat Nunukan, budidaya tersebut 

memberikan peluang tidak hanya bagi masyarakat melainkan bagi Kabupaten Nunukan 

sebagai penghasil rumput laut kering terbesar di Indonesia sejak tahun 2013. Dengan 

melibatkan pemerintah daerah, mahasiswa, LSM, dan gabungan pengusaha mikro telah 

menunjukkan bagaimana keberhasilan dari sebuah program yang dapat mengkolaborasikan 

berbagai stakeholders yang ada. Bahkan, program ini juga memberikan akses pasar baru bagi 

petani rumput laut untuk dijual kepada eksportir di Surabaya maupun Makassar dan pabrik 

pengolahan di Merak, Banten. Dampaknya, Kabupaten Nunukan menjadi penghasil terbesar 

pada tingkat provinsi dengan sumbangsih hingga mencapai 84%.104 
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Lebih lanjut, Kabupaten Nunukan yang memiliki wilayah berupa kepulauan sebenarnya 

memiliki potensi yang besar bagi aktivitas pariwisata karena berada pada lokasi yang 

strategis pada segitiga perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina. Apabila dapat dilakukan 

pengembangan ekonomi, pembangunan pelabuhan pariwisata, dan penyediaan layanan kapal 

pesiar ataupun ferry dapat menjadi destinasi pariwisata tidak hanya bagi wisatawan lokal 

maupun turis mancanegara yang berasal dari Malaysia dan Filipina. Berada pada wilayah 

yang dekat dengan Pulau Derawan sebagai salah satu tujuan wisata bawah laut terindah di 

Indonesia, Kabupaten Nunukan dapat mengembangkan fasilitas pariwisata terpadu mulai dari 

persewaan kapal, restoran, hingga hotel, yang lengkap dengan paket wisata maka dapat 

mengalahkan Pulau Sipadan-Ligitan yang sebelumnya milik Indonesia namun telah dimiliki 

oleh Malaysia saat ini karena berhasil mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata 

berkelas internasional maupun telah dipenuhi oleh simbol-simbol negeri Jiran tersebut. 

Perlu dilakukan perubahan orientasi terhadap pembangunan di wilayah perbatasan yang 

sebelumnya dianggap tidak memiliki potensi dan sumbangsih bagi perekonomian nasional 

menjadi salah satu indikator strategis dalam keberhasilan pembangunan nasional. Jika 

sebelumnya Kabupaten Nunukan dianggap sebagai halaman belakang Indonesia, harus 

menjadi beranda terdepan sebuah negara yang maju dan mandiri. Pembangunan infrastruktur 

dan ekonomi inklusif di perbatasan dapat mendorong kemandirian ekonomi penduduk lokal 

yang berujung pada peningkatan kesejahteraan secara sosial dan ekonomi warga tidak hanya 

di wilayah perbatasan tetapi di wilayah lainnya yang saling berkaitan, hingga pada akhirnya 

berkontribusi terhadap pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini mengingat perbatasan 

memiliki nilai strategis karena rawan terhadap potensi masuknya imigran gelap dan 

perdagangan barang ilegal yang membahayakan kedaulatan dan keamanan ekonomi. 

Upaya yang dapat pula dilakukan untuk meningkatkan peredaran dan penggunaan Rupiah 

di perbatasan Kalimantan Utara adalah dengan bekerjasama dengan pihak Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) yang memiliki peralatan dan kemampuan untuk menjangkau wilayah-

wilayah terluar di perbatasan, mengingat terdapat pula satuan tugas pasukan pengamanan 

yang berjaga dan berpatroli di perbatasan. Perlu diapresiasi kerjasama yang telah dilakukan 

antara TNI AL dengan BI yang telah mendistribusikan Rupiah di wilayah Kepulauan Riau, 

Natuna, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Kalimantan Utara. 105 
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Lebih lanjut, dapat dilakukan pembangunan kantor kas BI, Anjungan Tunai Mandiri 

(ATM), maupun layanan penukaran mata uang asing di wilayah perbatasan Kabupaten 

Nunukan. Layanan ini diperlukan karena Kabupaten Nunukan menjadi salah satu wilayah 

yang dilewati oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dan pulang bekerja di Malaysia. 

Kebutuhan terhadap Rupiah yang semakin tinggi apabila tidak didukung oleh penyediaan 

kantor dan layanan yang memadai, maka tentunya tidak akan merubah kebiasaan masyarakat 

yang gemar menggunakan mata uang asing di daerah perbatasan.106 Apabila pemenuhan 

terhadap kebutuhan dan penggunaan Rupiah dapat dipenuhi dengan baik, maka dapat mulai 

diimplementasikan UU No.07 tentang Mata Uang tahun 2011 yang mewajibkan penggunaan 

hanya Rupiah di seluruh wilayah Indonesia. Didukung dengan sosialisasi dan edukasi 

langsung oleh BI terhadap penduduk di perbatasan maka dapat mendukung penegakan 

terhadap peraturan yang ada dengan memberikan himbauan dan peringatan terlebih dahulu, 

lalu kemudian diberikan denda maupun sanksi dengan melibatkan aparat penegak hukum. 

Tidak hanya dengan menekankan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan 

peredaran uang, melainkan juga diperlukan adanya peningkatan kemandirian dan kemajuan 

ekonomi setempat. Apabila masyarakat di perbatasan tidak diberikan peluang untuk 

meningkatkan ekonominya secara mandiri, maka akan selamanya bergantung pada transaksi 

dengan Malaysia yang akan turut menentukan pada penggunaan mata uang Ringgit pada 

setiap transaksinya. Mengingat ketergantungan kebutuhan sehari-hari penduduk perbatasan 

terhadap negara tetangga masih cenderung cukup tinggi. Masyarakat di Perbatasan Nunukan-

Tawau Malaysia dapat dikatakan masih tergantung pada produk Malaysia yang dapat dengan 

mudah ditemukan, seperti: gula, garam, beras, telur, buah-buahan, daging, roti, susu, dan 

kebutuhan sehari-hari lainnya. Masih terbatasnya produk Indonesia yang beredar di wilayah 

tersebut menyebabkan tidak ada pilihan lain untuk tidak menggunakan Ringgit karena dapat 

lebih efisien dan bernilai lebih tinggi jika membayar dengan mata uang tersebut tanpa perlu 

membayar harga yang lebih mahal. 

Lalu, pembangunan ekonomi perbatasan dapat menjadi tolok ukur terhadap ketahanan 

nasional, utamanya yang berkembang di masyarakat. Perbatasan sebagai garda dan beranda 

terdepan sebuah negara tentunya akan merasakan langsung akibat dari globalisasi ekonomi 

dan informasi yang berkembang di negara tetangga. Melalui pembangunan ekonomi mandiri 
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masyarakat setempat dapat memperkuat ketahanan nasional, karena apabila sumber ekonomi 

seperti sumber daya alam (SDA) tidak dapat dilindungi dan diolah yang dapat memberikan 

nilai tambah bagi masyarakat setempat, maka dapat mengancam keutuhan wilayah dan 

masyarakat di daerah perbatasan. Hal ini karena masih terjadi kecenderungan apabila 

ekonomi masyarakat perbatasan masih bergantung pada permintaan dan kebutuhan di 

Malaysia, padahal jika masyarakat dapat mengembangkan ekonomi produktif berbasis 

komoditas yang dapat menghidupi tentunya akan meningkatkan taraf hidup penduduk itu 

sendiri. 

Kemudian, perlu adanya lembaga-lembaga pembiayaan ekonomi di daerah perbatasan 

karena warga selama ini kelulitan memasarkan produknya dan pada saat yang sama 

memperoleh barang-barang kebutuhan sehari-hari. Lembaga pembiayaan ini penting agar 

masyarakat dapat memperoleh bantuan untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif yang 

berasal dari sumber pendanaan dalam negeri. Berkaca pada besarnya peluang dan potensi 

yang ada di Kabupaten Nunukan baik secara barang dan jasa dapat menjadi sala satu alasan 

bukan saatnya lagi hanya mendirikan lembaga pembiayaan di kota-kota besar yang telah 

jenuh dengan investasi. Sudah saatnya wilayah di perbatasan mendapatkan pembiayaan 

langsung bagi para pelaku usaha kecil dan menengah yang selama ini tidak dapat berproduksi 

secara maksimal dan hanya bergantung pada Malaysia.107 

 

4. Kesimpulan 

Menegakkan kedaulatan Rupiah di perbatasan Kabupaten Nunukan tidak hanya 

membutuhkan pendekatan secara keamanan dengan pemberian sanksi melainkan juga harus 

memperhatikan pendekatan kesejahteraan di wilayah terebut. Masih tingginya penggunaan 

Ringgit di perbatasan kabupaten tersebut tidak lepas dari kenyataan masih bergantungnya 

transaksi untuk kebutuhan sehari-hari oleh penduduk setempat terhadap negara tetangga. 

Ketimpangan pembangunan dan sulitnya akses menuju ke kota besar pada wilayah Indonesia 

menyebabkan warga lebih memilih untuk berdagang langsung ke Tawau, Malaysia. 

Akibatnya penduduk setempat tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan Ringgit untuk 

transaksi sehari-hari. Masih banyaknya terdapat simbol-simbol Malaysia di perbatasan 
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Kabupaten Nunukan tentunya telah mengancam dan membahayakan kedaulatan dan 

keamanan ekonomi Indonesia di wilayah tersebut. 

Untuk itu, maka perlu dilakukan pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi yang 

memadai di Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan peredaran dan penggunaan Rupiah. 

Tidak lupa juga dapat mengikutsertakan berbagai pihak dalam distribusi uang, seperti 

bekerjasama dengan TNI, BUMN, dan BPD setempat. Lalu, dapat dilakukan pembangunan 

pusat ekonomi seperti pasar dan layanan pembiayaan keuangan guna mendukung terciptanya 

kemandirian ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu juga, dapat dikembangkan potensi 

ekonomi dan pariwisata di kabupaten tersebut untuk mengurangi ketergantungan kepada 

Malaysia. Selanjutnya, dapat mulai dilaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap 

penggunaan mata uang asing di Indonesia. Sehingga, pada akhirnya secara bertahap Rupiah 

dapat berdaulat secara sepenuhnya di sepanjang perbatasan di Kabupaten Nunukan. 
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Abstrak 

Pulau Sebatik merupakan salah satu wilayah Indonesia yang berada di antara segitiga 

emas Malaysia-Indonesia-Filipina sehingga berpotensi mendorong perekonomian lokal dan 

nasional Indonesia. Berbagai komoditas dan sumber daya alam di Pulau Sebatik banyak 

diperdagangkan di Tawau, Malaysia, begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, kedua wilayah 

tersebut disebut sebagai interdependent borderland karena keduanya memiliki hubungan 

saling ketergantungan satu sama lain dalam bidang perekonomian khususnya perdagangan. 

Namun, terdapat kesenjangan diantara kedua wilayah tersebut dimana ketergantungan yang 

terjadi bersifat asimetris. Tulisan ini bermaksud menganalisis bagaimana peningkatan daya 

saing perdagangan Pulau Sebatik dalam konteks interdependent borderland dengan 

menggunakan pendekatan market-based view dan resource-based view.  

Kata Kunci: Daya Saing, Interdependent Borderland, Pulau Sebatik, Market-based View, 

Resource-based View 

 

1. Pendahuluan 

Meningkatnya ketegangan antara Indonesia dan Malaysia karena perselisihan teritorial 

atas Pulau Ligitan dan Sipadan pada tahun 2002, serta perselisihan tentang blok laut Ambalat 

pada tahun 2005 telah mendorong adanya wacana untuk menjaga wilayah perbatasan di Pulau 

Sebatik pada tahun 2009. Pulau ini secara geografis sangat strategis, karena selain membagi 

wilayah antara Malaysia dan Indonesia juga langsung menghadap pada blok laut Ambalat 

yang sedang disengketakan.108 Kehidupan masyarakat di Pulau Sebatik sendiri selalu 

terhubung dengan Malaysia, khususnya Tawau (Sabah), melalui hubungan ekonomi dan 

ikatan budaya (kedekatan etnis). Kegiatan ekonomi di Pulau Sebatik sebagian besar berada di 
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sektor pertanian dan kehutanan yaitu padi,  perkebunan kakao, kelapa, kopi, cengkeh, lada 

dan kelapa sawit. Selain itu ada sekitar 1.800 orang yang bekerja sebagai nelayan di Sebatik. 

Sementara tiga desa di Pulau Sebatik yang memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia, 

yaitu Liyang Bunyu, Sungai Pancang, dan Haji Kuning.109 

Pulau Sebatik sebagai salah satu dari 10.000 pulau kecil di Indonesia sebagai beranda 

terdepan wilayah Indonesia dapat dikatakan belum mendapatkan kesejahteraan yang optimal. 

Meskipun pulau tersebut secara ekonomis mempunyai potensi lahan yang cukup luas, sumber 

laut, perkebunan, dan pariwisata, akan tetapi kecenderungannya pembangunan belum merata 

hingga menyentuh pulau terluar tersebut. Dapat dikatakan Pulau Sebatik masih memiliki 

kesenjangan dalam proses pembangunan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, akses terhadap 

pendidikan dan kesehatan, dan keterbatasan daya dukung listrik maupun telekomunikasi 

dibandingkan wilayah lainnya. 

Pulau Sebatik merupakan salah satu Kecamatan dari Kabupaten Nunukan. Kabupaten 

Nunukan merupakan salah satu wilayah perbatasan strategis karena letaknya yang berbatasan 

langsung dengan Malaysia. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 14 ribu km2. Sementara 

Pulau Sebatik dengan luas wilayah sekitar 247.47 Km2 dan secara geografis terletak pada 

117º 40’BT – 117º 54’BT dan 4º 02’LU – 4º 10’LU. Pulau ini memiliki perbatasan darat 

langsung dengan Malaysia, mengingat wilayah Pulau Sebatik terbagi dalam dua negara, 

yakni: bagian utara pulau itu seluas 187,23 Km2 menjadi milik Malaysia, sementara pada 

wilayah selatan seluas 247.47 Km2 merupakan kedaulatan Indonesia. Ini menyebabkan 

banyak rumah warga yang berada pada garis perbatasan, menyebabkan tempat tinggalnya 

terbagi dalam dua wilayah negara. Meskipun berada dalam wilayah terluar dan berbatasan 

langsung dengan Malaysia, masyarakat Pulau Sebatik dan Tawau Malaysia tetap harmonis.110 

Untuk menuju dan keluar dari Pulau Sebatik menuju wilayah Indonesia lainnya harus 

melalui Kabupaten Nunukan dengan waktu tempuh lebih dari tiga jam sebagai pemilik 

pelabuhan dengan kapasitas kapal yang lebih besar dari Sebatik. Hal ini menyebabkan barang 

komoditas sehari-hari yang berasal dari Jawa didistribusikan melalui Kabupaten Nunukan. 

Masyarakat Sebatik untuk dapat mendapatkan pelayanan umum yang lebih baik, seperti 

administrasi rumah sakit dan sekolah juga harus menuju ke Kabupaten Nunukan. Kabupaten 

Nunukan juga relatif lebih lengkap dibandingkan Pulau Sebatik, karena memiliki akses 
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transportasi udara menuju kota besar lainnya, yakni: Tarakan. Sementara dengan wilayah 

Tawau, Malaysia dapat diakses hanya dalam 15 menit saja yang menyebabkan hampir semua 

produk pertanian dan hasil laut dapat masuk ke wilayah Malaysia dengan mudah. 

Dampaknya, terjadi ketertinggalan masyarakat Pulau Sebatik sebagai pulau terluar dan 

terpencil masih jauh tertinggal dalam hal sosial, ekonomi, dan budaya dibandingkan daerah 

ataupun negara lain. Tidak jarang juga pulau ini harus bergantung dalam hal pemenuhan 

kebutuhan dan mengadopsi budaya dari negara tetangga. Realitasnya secara ekonomi, 

masyarakat Pulau Sebatik masih bergantung kepada warga Tawau, Malaysia karena hampir 

seluruh komoditas yang berasal dari wilayah Indonesia di pulau tersebut dijual ke negara 

tetangga. Letak geografis Pulau Sebatik yang cenderung lebih dekat ke Tawau, Malaysia 

dibandingkan ke Kabupaten Nunukan menyebabkan masyarakat lokal lebih memilih menjual 

hasil buminya ke negara tetangga dengan memperhitungkan waktu tempuh dan biaya. Masih 

adanya kendala pembangunan infrastruktur dan transportasi di wilayah tersebut berupa akses 

menuju dan ketersediaan pasar maupun tempat pelelangan ikan menjadi salah satu faktor 

lainnya.111 

Pulau Sebatik dapat dikatakan sebagai pangsa pasar dari produk Malaysia yang dapat 

dengan mudah ditemukan, seperti: gula, garam, beras, telur, buah-buahan, daging, roti, susu, 

dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Sebaliknya, ikan dan sayuran yang berasal dari Pulau 

Sebatik dapat ditemukan di pasar-pasar di Tawau, Malaysia. Ironi dan disparitas keuntungan 

ini yang menyebabkan Indonesia sebenarnya dirugikan secara ekonomi dalam jumlah besar 

mengingat hal ini terjadi setiap harinya. Hal ini disebabkan oleh kendala transportasi antar 

pulau di wilayah perbatasan yang masih terbatas, sementara belum banyak investor yang 

tertarik untuk memenuhi kebutuhan transportasi maupun keseharian penduduk Pulau 

Sebatik.112 Belum lagi, permasalahan harga BBM yang cenderung lebih tinggi dibandingkan 

harga BBM Malaysia dan masih terbatas menyebabkan transportasi di pulau terluar menjadi 

semakin mahal. Bahkan pasokan gas elpiji juga mengalami kekurangan karena tidak 
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dikirimkan ke wilayah tersebut setiap harinya yang menyebabkan kelangkaan dan lebih 

memilih menggunakan gas milik Malaysia.113  

Lebih lanjut, Penduduk Pulau Sebatik pun cenderung menggunakan mata uang Ringgit 

karena memiliki nilai lebih tinggi dan ketersediaan yang banyak di wilayah tersebut. 

Ketergantungan tersebut menyebabkan warga Pulau Sebatik mengalami perubahan terhadap 

kebudayaan, diantaranya: cenderung lebih fasih mengenal Bahasa Melayu ketimbang Bugis 

dan Bahasa Indonesia, penampilan maupun kebiasaan masyarakat setempat lebih meniru dan 

membanggakan produk Malaysia, dan penduduk Pulau Sebatik mengikuti ataupun 

mencontoh kegiatan pertanian berdasarkan kebutuhan di Tawau, Malaysia.114 Dampaknya, 

hal ini dapat mengurangi identitas dan kebanggan terhadap Indonesia dan apabila terjadi 

penurunan permintaan maupun harga komoditas tertentu dari Malaysia menyebabkan 

kerugian warga Pulau Sebatik yang bergantung dari kebutuhan negara tetangga. Terbukti 

ketika terjadi penurunan permintaan Kopi dari Malaysia, penduduk Pulau Sebatik lebih 

memilih memotong tanaman kopi hingga menelatarkan kebunnya.115 

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut, paper ini bermaksud untuk mencari solusi 

agar Pulau Sebatik yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia mampu secara mandiri 

memenuhi kebutuhan masyarakat lokal setempat dan mampu meningkatkan daya saing 

barang-barang lokal sehingga meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat di Pulau 

Sebatik. Oleh sebab itu, paper ini akan menganalisis bagaimana peningkatan daya saing 

perdagangan Pulau Sebatik dalam konteks interdependent borderland dengan menggunakan 

pendekatan market-based view dan resource-based view.  

2. Tinjauan Literatur 

A. Konsep Daya Saing 

Dalam berbagai literatur, bahasan konsep daya saing dapat ditinjau pada tiga level yaitu 

negara atau nation, industri atau kelompok industri, dan perusahaan (firm level).116 Graig dan 

                                                           
113 Portal Kalimantan.com, Pasokan Dalam Negeri Kurang BBM Malaysia Beredar di Sebatik, diakses melalui 

Direktori Pulau Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sebatik, diakses 

melalui http://bulungan.prokal.co/read/news/3555-pasokan-produk-dalam-negeri-kurang-bbm-malaysia-

beredar-di-sebatik.html.  
114 Sudirman. (2014). “Dampak Penggunaan Mata Uang Ganda Rupiah dan Ringgit Malaysia Terhadap 

Perubahan Sosial Masyarakat di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah”. eJournal Ilmu Pemerintahan. 

Volume 2 , Nomor 2. 
115 Sutaat. (2006). Diagnosa Permasalahan Sosial Di Sebatik Barat Kabupaten Nunukan. Jakarta: Puslitbang 

Kesos.  
116 Rachma Fitriati, Rekonstruksi Daya Saing UMKM Industri Kreatif berbasis Tiga Tingkat Kerangka 

Kelembagaan (Sebuah Aplikasi Riset Tindakan Berbasis Soft System Methodology), Disertasi. Program Studi 

Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2012, p. 24. 
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Grant (1993) mendefinisikan sebuah kemampuan daya saing atau kompetensi sebagai sumber 

daya yang berasal dari sumber daya nyata (tangible) dan tidak nyata (intangible), termasuk 

finansial, fisik, manusia, teknologi, reputasi, dan hubungan yang dimiliki oleh perusahaan 

atau pelaku industri.117 Untuk mencapai keunggulan bersaing, maka strategi bersaing yang 

mejadi formula umum adalah mengenai bagaimana bisnis akan bersaing, apa seharusnya 

yang menjadi tujuannya, dan kebijakan apa yang akan diperlukan untuk mencapai tujuan-

tujuan tersebut (Porter, 1980). Oleh sebab itu ada dua pendekatan yang dapat diterapkan 

untuk meningkatkan keunggulan bersaing yaitu pandangan berbasis pasar (market-based 

view/MBV) dan pandangan berbasis sumber daya (Resource Based View/ RBV).118 

Pandangan berbasis pasar (market-based view/MBV) bermula dari munculnya daya tarik 

pasar (market attractiveness) di mana strateginya menitikberatkan pada posisi perusahaan 

dalam industri dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi (Baier, 2008). Menurut Poser 

(2003), pendekatan MBV dapat diterapkan untuk memperluas rencana dan tujuan perusahaan 

jika ditinjau dari faktor politik, pelanggan, kondisi pasar, teknologi, sosial dan faktor lainnya 

untuk membuat strategi. Dalam persaingan industri sendiri, Porter (1980) menjelaskan bahwa 

ada lima kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri yaitu masuknya 

pendatang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan 

tawar-menawar pemasok (supplier), serta persaingan di antara pesaing yang ada. Kelima 

kekuatan persaingan ini bersama-sama menentukan intensitas persaingan dan kemampu-

labaan dalam industri. 119 

Sementara pandangan berbasis sumber daya (Resource Based View - RBV) berfokus pada 

sumber daya yang dimiliki pelaku industri dan kemampuan untuk meningkatkan profitabilitas 

maupun nilai. Menurut pandangan ini, suatu perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing 

berbasis sumber daya, maka perusahaan harus menciptakan nilai ekonomis yang lebih besar 

daripada marjinalnya dan memiliki keunggulan kompetitif yang khas, dimana pesaing tidak 

dapat memproduksi sumber daya yang dimiliki oleh pelaku industri tersebut.120 

B. Teori Interdependensi dan Konsep Interdependent Borderland 

Interdependensi secara harfiah adalah pola saling ketergantungan, sedangkan dependensi 

berarti suatu negara bergantung pada kekuatan eksternal. Menurut Keohane dan Nye dalam 

teori ini, adanya saling ketergantungan tersebut membuat negara-negara yang telah bermitra 
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meminimalisir terjadinya konflik yang dapat mempengaruhi hubungan menjadi tidak 

harmonis dan menurunnya nilai keuntungan ekonomi dari kerjasama tersebut.121  

Keohane dan Nye selanjutnya dalam salah satu seminarnya yang bertajuk Study of Power 

and Interdependence membedakan interdependensi dalam dua jenis yaitu interdependensi 

simetrik dan asimetrik. Interdependensi simetrik digambarkan dalam pola ketergantungan 

satu sama lain antar dua pihak, sehingga keduanya akan sama-sama mengalami resesi dan 

terluka ketika hubungan saling ketergantungan tersebut retak. Sedangkan interdependensi 

asimetrik digambarkan jika ada satu negara secara substansial bergantung pada negara lain, 

dan pihak yang dependen ini akan mengalami dampak yang buruk dalam jika hubungan antar 

negara yang dijalin tidak berjalan dengan baik.122 

Sementara interdependent borderland mengacu pada suatu kawasan perbatasan yang di 

kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. 

Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai 

kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang 

setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki 

tenaga kerja yang murah.  

C. Konsep Perdagangan Lintas Batas 

Pembangunan di sektor industri dan perdagangan tidak saja diharapkan dapat 

meningkatkan, memperluas dan memperbaharui upaya pertumbuhan ekonomi tetapi juga 

pemerataan hasil-hasil pembangunan dan stabilitas nasional (Alam, 1996). Secara teoritis, 

Todaro (1990) menjelaskan bahwa terdapat dua keuntungan besar dari perdagangan 

internasional. Pertama, perdagangan memungkinkan negara-negara melepaskan diri dari 

keterkurungan kemampuan menyediakan sumber daya mereka dan mengkonsumsikan 

komoditi dalam kombinasi-kombinasi yang di luar batas kemampuan produksinya. Implikasi 

kedua adalah bahwa perdagangan bebas akan memperbesar output global dengan 

diperbolehkannya setiap negara untuk mengkhususkan diri pada yang paling baik baginya, 

yaitu dengan berkonsentrasi pada produksi barang yang memberikan keunggulan 

komparatif.123 
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3. Diskusi dan Pembahasan 

A. Interdependensi Asimetris antara Pulau Sebatik dan Tawau 

Jika melihat fenomena-fenomena yang telah disebutkan dalam bagian pendahuluan, dapat 

dikatakan bahwa Sebatik merupakan contoh simbiosis ekonomi yang berbentuk 

interdependensi asimetris sebagai wilayah perbatasan yang hanya satu wilayah yang saling 

bergantung (Martinez 1994: 8). Ketergantungan ini tidak simetris karena Tawau adalah satu-

satunya tujuan untuk memperdagangkan produk pertanian atau agroforestri Sebatik dan 

dalam banyak kasus Sebatik (nelayan, petani, dan pengusaha lokal) juga dibiayai oleh 

pengusaha Tawau. Hal ini menandakan bahwa posisi tawar Sebatik masih sangat lemah 

karena harga komoditas benar-benar dikuasai pasar ekonomi Tawau. Di sisi lain, kehidupan 

Tawau pada umumnya bergantung pada pasokan dari Sebatik. Sebaliknya, untuk kebutuhan 

sehari-hari mereka yang tidak bisa dibeli oleh masyarakat di pulau Sebatik, hampir 

sepenuhnya mereka bergantung pada pasokan dari Tawau, karena tidak ada pilihan alternatif. 

Bahkan perdagangan dengan Tawau menjamin harga mereka lebih stabil dibandingkan 

dengan apa yang akan mereka dapatkan dengan mengirimkan komoditas ke Nunukan atau 

Tarakan.124 

Sebatik dengan Tawau sebagai salah satu pusat ekonomi di Sabah-Malaysia dipisahkan 

oleh selat yang lebarnya sekitar 8 mil laut (± 12.8 km) dari Sungai Nyamuk-Sebatik ke 

Tawau-Malaysia yang dapat ditempuh sekitar 45 menit menggunakan perahu bermotor. 

Sementara jarak tempuh di darat tidak terlalu jauh, tetapi dengan lebar jalan yang hanya 

setapak dan kondisi medan yang naik-turun gunung sebagaimana banyak dijumpai di 

Kalimantan daratan, sehingga jalan kaki menjadi satu-satunya pilihan mengakibatkan waktu 

untuk menempuhnya menjadi berjam-jam. Meskipun demikian, kondisi ini bukanlah faktor 

yang dapat menghambat warga Sebatik untuk membangun jaringan ekonomi dengan warga di 

Tawau. Bahkan selat ini menjadi jembatan untuk memudahkan warga Sebatik membangun 

jaringan ekonomi dengan warga Tawau.125 

Belum adanya pengelolaan sumber daya alam yang terkoordinasi dengan baik turut 

menambah permasalahan di Pulau Sebatik. Adanya investor yang kebanyakan berasal dari 

Malaysia menyebabkan keuntungan yang dihasilkan di wilayah pulau tersebut tidak dapat 

dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Ini karena hasil produksinya dikirim kembali ke 

Malaysia dan penduduk hanya diuntungkan mendapat pekerjaan sebagai petani dan berkebun. 
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Pada perdagangan Kelapa Sawit dan Kakao cenderung masih dilakukan oleh masyarakat 

Pulau Sebatik secara tradisional dengan hasil produksi diletakkan di pinggir jalan, mengingat 

belum ada gudang penampungan hasil produksi pertanian dan perkebunan dan keesokan 

paginya sudah diangkut ke Malaysia. Sehingga perdagangan tidak terdata oleh petugas 

penyuluh lapangan dan tidak ada pemasukan untuk daerah maupun negara. Dalam penjualan 

produk pertanian relatif dibeli oleh pedagang pengumpul di kota Tawau, Malaysia dengan 

harga yang relatif rendah dan mengunakan mata uang Ringgit. Sementara dalam sektor 

perikanan, kegiatan perdagangan masih dilakukan di kota Tawau, Malaysia dengan 

menggunakan sistem ijon BBM dan modal kerja yang diberikan oleh warga Tawau yang 

mengikat nelayan Indonesia untuk menjual produknya ke Tawau dengan harga yang murah. 

Di samping itu, belum ada nilai tambah dari produk perikanan, akibat kendala industri 

pengolahan hasil perikanan yang belum tersedia di wilayah tersebut. Perbatasan yang 

cenderung juga masih hanya berupa patok-patok bahkan berbentuk pemukiman juga 

menyebabkan sumber daya alam yang berasal dari Indonesia dapat dengan mudah 

dieksploitasi dan diperdagangkan secara ilegal ke negara tetangga. 126 

Tidak hanya produk-produk Malaysia yang menyebabkan penduduk Pulau Sebatik 

bergantung terhadap Malaysia, melainkan juga dukungan teknologi dan informasi lebih 

banyak didapatkan dari Malaysia. Siaran televisi dan radio Malaysia cenderung lebih mudah 

diterima di pulau tersebut dibandingkan dengan siaran dari Indonesia. Lebih lanjut, dukungan 

telekomunikasi berupa jaringan telepon seluler juga lebih mudah diakses menggunakan 

operator Malaysia.127 Malaysia berupaya membangun kesadaran warganya mencintai 

negaranya melalui stasiun televisi pemerintah, yakni: Radio Televisi Malaysia (RTM). Secara 

garis besar RTM juga memuat acara-acara seperti stasiun televisi Indonesia, hanya saja 

menggunakan bahasa dan kebudayaan Melayu, namun secara variasi acara relatif tidak 

semenarik dan sebanyak stasiun televisi swasta Indonesia.128 Permasalahannya adalah ketika 

berbagai tayangan tersebut juga dinikmati oleh masyarakat Indonesia di Pulau Sebatik selama 

bertahun-tahun tanpa diimbangi siaran radio dan televisi nasional seperti Radio Republik 

Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang berkualitas. Jika masyarakat 
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setempat hendak menikmati acara stasiun televisi swasta Indonesia, warga harus 

mengeluarkan uang tambahan untuk menggunakan televisi berlangganan berbayar setiap 

bulannya. Bahkan, dalam hal radio hanya terdapat dua stasiun radio swasta yang cenderung 

amatir dan siarannya belum menjangkau seluruh wilayah Sebatik. Kendala arus informasi dan 

komunikasi tersebut sangat memprihatikan dan dapat menyebabkan berkurangnya identitas 

budaya masyarakat Pulau Sebatik terhadap perkembangan terbaru mengenai Indonesia.129 

Selain itu, masih terbatasnya akses terhadap jalan, listrik, air bersih, pelayanan kesehatan, 

dan pendidikan menyebabkan kesenjangan yang mencolok pada wilayah ini. Berbeda dengan 

di Pulau Sebatik, masyarakat Tawau, Malaysia telah mendapatkan pembangunan yang lebih 

baik. Terbukti dengan Kota Tawau yang memiliki bangunan gedung-gedung tinggi dengan 

dukungan listrik dan kemakmuran yang lebih baik.130 Sementara pasokan listrik dari PLN di 

Pulau Sebatik belum merata karena belum semua dari masyarakat dapat menikmatinya 

karena keterbatasan jaringan dan pasokan listrik yang ada. Tidak jarang terjadi pemadaman 

listrik secara bergilir bagi masyarakat Pulau Sebatik yang menyebabkan masyarakat sebagian 

besar menggunakan mesin diesel milik individu dengan hanya menyala ketika malam hari 

dan mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang di pasang di rumah-rumah 

penduduk. Terkait fasilitas air bersih, belum dapat menjangkau seluruh Pulau Sebatik dan 

masyarakat setempat masih banyak yang menggunakan sumur bersama untuk memenuhi 

kebutuhan air bersih, kegiatan mandi dan cuci, sedangkan untuk kegiatan kakus mereka 

menggunakan jamban bersama yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sekitar. Pada 

bidang kesehatan, belum adanya dokter spesialis di puskesmas disamping kendala jarak yang 

harus ditempuh menyebabkan penduduk sebatik memilih menggunakan fasilitas kesehatan di 

Tawau, Malaysia karena biaya tindakan medis di Tarakan ataupun Nunukan lebih mahal dan 

lebih mendahulukan pembayaran dibandikan pelayanan medis maupun tidak dapat dicicil. 

Hal ini mengingat di Kabupaten Nunukan baru memiliki 6 dokter spesialis, 56 dokter umum, 

18 dokter gigi, 98 tenaga bidan, dan 207 orang tenaga keperawatan (2015).131 

Tentunya berbagai kondisi tersebut dapat mengancam dan membahayakan persatuan dan 

kesatuan Indonesia, apabila tidak mendapatkan perhatian yang berarti dari pemerintah. 

Masyarakat setempat yang cenderung lebih dekat dan bergantung dengan negara tetangga 

dapat mengurangi kebanggan dan nasionalisme terhadap Indonesia. Hal tersebut karena 
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penduduk lokal pulau terluar dan terpencil cenderung lebih realistis, tidak hanya 

mementingkan semangat kebangsaan terhadap Indonesia, melainkan juga membutuhkan 

pemenuhan terhadap kebutuhan sehari-hari. 

B. Peningkatan Daya Saing Perdagangan Lintas Batas di Pulau Sebatik dari 

Pendekatan Market Based View dan Resources Based View 

Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting artinya bagi peningkatan 

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta sebagai sumber devisa untuk 

membiayai pembangunan. Karena itu, pengelolaan sektor perdagangan yang menyeluruh dan 

terpadu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kebebasan, keterbukaan, dan keadilan. 

Seperti halnya perdagangan lintas batas, adalah salah satu bentuk kegiatan perdagangan yang 

juga dilakukan oleh para pelaku usaha demi memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan 

mereka. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh para penduduk yang bertempat tinggal di 

daerah perbatasan termasuk di perbatasan Indonesia dengan Malaysia ataupun dengan 

beberapa negara tetangga lainnya.132  

Sudah merupakan kewajaran apabila aktivitas ekonomi lintas batas negara dilakukan oleh 

warga di Nunukan dan Sebatik maupun warga perbatasan Malaysia. Interaksi transnasional di 

daerah perbatasan Indonesia-Malaysia semakin intensif dilakukan karena adanya kesamaan 

sosial budaya yang dimiliki oleh dua warga yang berbeda wilayah negara tersebut. Hal ini 

memberikan keuntungan yaitu memberikkan kemudahan bagi kedua warga untuk 

berkomunikasi. Interaksi antara kedua wilayah semakin menguat karena wilayah Pulau 

Sebatik yang tidak begitu luas mengakibatkan mobilitas warga dalam pulau relatif terbatas. 

Aktivitas ekonomi warga di kedua wilayah perbatasan itu justru lebih intensif dilakukan ke 

luar pulau terutama dengan warga Malaysia dengan berbagai pertimbangan dan alasan, salah 

satunya adalah jarak kedua pulau itu dengan pusat kegiatan ekonomi di negara bagian Sabah 

relatif dekat.133 Aktivitas perdagangan di kawasan Nunukan – Sebatik – Tawau menjadi pintu 

gerbang bagi kedua negara untuk masuknya masing-masing komoditi yang dihasilkan kedua 

negara. Namun, daya Tarik Tawao menjadi magnet bagi para pedagang di kawasan tersebut 

untuk datang ke sana. Oleh karena itu, beberapa komoditi hasil bumi dan laut dari Indonesia 

sudah terbiasa dipajang di pasar Tawau (Central Market – Tawau), yang kebetulan posisinya 

di pelabuhan itu.134 

                                                           
132 Warta Ekspor, Edisi 3 Agustus 2012, Perbatasan Negara Sebagai Teras Depan Bangsa, p. 3. 
133 Siburian, p. 56. 
134 Warta Ekspor, p. 6. 



 

 
 

Kondisi ini pada dasarnya memberikan keuntungan posisi bagi Pulau Sebatik jika dilihat 

dari pendekaran market based view. Jika dianalisis dari lima kekuatan-kekuatan yang 

mempengaruhi persaingan antara Pulau Sebatik dan Tawau seperti yang ditawarkan Porter 

(1980), maka akan terlihat bahwa : 

1. Dari segi masuknya pendatang baru 

Masuknya pendatang baru di sini lebih ditekankan pada pesaing baru di mana antara 

Pulau Sebatik dan Tawau sangat kecil kemungkinan untuk masuknya pendatang baru akibat 

ketidaktertarikan dari para pendatang baru akan letak geografis dari Pulau tersebut maupun 

dari segi sarana-prasarana yang ada di kedua wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan para 

pendatang baru dari kalangan pengusaha akan cenderung meminimalisir cost dari barang 

yang akan dijual dan meminimalisir resiko atas produk yang kurang diminati oleh masyarakat 

setempat. Dengan demikian, dalam kasus ini diasumsikan bahwa tidak ada pendatang baru 

yang masuk dalam pasar di wilayah perdagangan lintas batas antara Pulau Sebatik dan 

Tawau. 

2. Ancaman produk pengganti 

Ancaman Produk pengganti dapat menjadi alasan kuat menurunnya pendapatan di 

wilayah Pulau Sebatik yang dikarenakan adanya barang-barang pengganti dari Pulau Tawau 

Malaysia yang lebih diminati dibandingkan dengan produksi dari wilayah Indonesia. Dalam 

hal ini pemerintah Indonesia perlu melakukan campur tangan ke dalam pasar dengan 

melakukan sosialisasi terhadap kualitas dan harga barang pengganti yang disiapkan oleh 

Pemerintah Indonesia untuk Pulau Sebatik. Misalnya seperti yang telah kita ketahui bahwa 

ada banyak produk Malaysia beredar di Kalbar. Produk-produk Malaysia mudah dijumpai 

dan laris manis. Produk Malaysia diminati karena biasanya dijual lebih murah dan 

kualitasnya juga bagus.135 Oleh sebab itu, di sini peran negara harus hadir untuk 

meningkatkan kualitas dan mendistribusikan produk pengganti dari Pemerintah Indonesia 

sebagai saingan atas produk-produk dari Malaysia. 

3. Kekuatan tawar-menawar pembeli 

Jika melihat kekuatan tawar menawar pembeli antara Pulau Sebatik dan Tawau maka 

sangat terlihat jelas bahwa daya tawar pembeli dari Tawau lebih unggul dibandingkan Pulau 

Sebatik. Hal ini dapat dilihat dari salah satu contoh misalnya ikan teri ambalat hanya 

berharga sekitar RM 10 di tingkat pengumpul di Sebatik. Namun, di Tawau ikan ini sudah 

berharga sekitar RM 25 dan di Kinabalu sudah sekitar RM 60. Karena itu, masyarakat 
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Sebatik lebih senang menjual hasil buminya ke wilayah Malaysia, selain karena 

pertimbangan ketiadaan konsumsi di wilayah ini, juga daya beli di Malaysia lebih tinggi dari 

pada jika dijual di wilayah Indonesia. Kondisi tersebut membuat Tawau menjadi satu-satunya 

pilihan bagi para pedagang dan produsen hasil bumi di wilayah Indonesia, terutama di 

Sebatik dan Nunukan, setidaknya hingga kini.136 

4. Kekuatan tawar-menawar pemasok 

Selama ini, pemasok dari Indonesia dipermudah oleh beberapa sarana prasarana yang 

dibangun dalam wilayah lintas Batas antara Sebatik dan Tawau. Salah satunya adalah 

pelabuhan yang sering digunakan untuk berangkat ke Tawau dan kembali ke Sebatik adalah 

Sungai Nyamuk, Pancang, dan Haji Kuning. Barang kebutuhan sehari-hari penduduk Sebatik 

pun lebih banyak didatangkan dari Malaysia, seperti susu, minyak goreng, gula, berbagai 

jenis kue, dan kebutuhan pokok lainnya. Sebaliknya, Tawau pun menjadi satu-satunya daerah 

pemasaran hasil bumi dan perikanan dari Sebatik sehingga Tawau menjadi pasar bagi 

masyarakat Sebatik dan wilayah perbatasan lain di Provinsi Kalimantan Timur. Adanya 

interaksi ekonomi yang begitu intensif, dapat dikatakan bahwa orientasi ekonomi masyarakat 

Sebatik tertuju ke Malaysia dan aktivitas ekonomi masyarakat Tawau mempengaruhi 

dinamika ekonomi warga yang bermukim di Pulau Sebatik.137 

5. Persaingan di antara pelaku pasar 

Dari segi persaingan pelaku pasar, Tawau pun lebih unggul. Hal ini dapat dilihat dari 

pembangun fasilitas pusat perdagangan seperti Lokasi Central Market Tawau yang berada di 

kawasan pelabuhan Tawau yang sangat mempermudah para pedagang dari Indonesia untuk 

menjual hasil buminya di sini. Tawau bagi masyarakat perbatasan adalah seperti halnya gula, 

sehingga berbondong-bondong mereka datang dari wilayah Indonesia untuk memperebutkan 

keuntungan yang ada di sana. Tak dapat dipungkiri juga, karena wilayah Tawau jika 

dibandingkan dengan wilayah perbatasan yang terletak di wilayah Indonesia, sangat jauh 

berbeda. Bagaimana tidak, GDP per kapita Tawau mencapai US $ 6000, sementara di 

wilayah Sebatik hanya US $ 300, dan di Nunukan tentunya tidak jauh berbeda dengan 

Sebatik. Namun, aktivitas dari ketiga wilayah ini mampu menarik perekonomian daerah 

Nunukan sendiri.138 

Sementara dari pandangan berbasis sumber daya (Resource Based View - RBV) yang 

pada dasarnya Pulau Sebatik memiliki keunggulan kompetitif atas kekayaan yang dimiliki 
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oleh pulau tersebut. Pulau Sebatik memiliki potensi kekayaan alam yang mendukung, berupa 

perkebunan kelapa sawit, kopi, dan kelapa serta perikanan. Hal ini didasarkan pada mayoritas 

warga Pulau Sebatik yang menjadi nelayan dan bekerja di perkebunan. Pada bidang 

pertanian, Pulau Sebatik memiliki produk yang dihasilkan berupa Kelapa Sawit Tandan Buah 

Segar (TBS) dapat menghasilkan 49.199 ton setiap tahunnya (2015). Harga satu ton TBS 

mencapai 400 Ringgit atau lebih dari Rp 1,2 juta. Lalu per tahunnya terdapat Kakao yang 

memiliki produksi 6300 ton, Kopi sebanyak 160,19 ton, Kelapa 66,36 ton, dan perkebunan 

pisang, durian, beras dan lainnya yang tidak terlalu besar. Terdapat juga sektor perikanan 

yang dapat dikatakan sebagai sektor unggulan di Pulau Sebatik yang dapat menghasilkan 

54.003 ton dengan 52,228 ton diantaranya merupakan perikanan budidaya (2015), berupa 

ikan tongkol, ikan tengiri, ikan teri ambalat, ikan kakap, kerapu, udang laut, kepiting dan ikan 

campuran lainnya. Hal ini dapat unggul mengingat sebagian besar nelayan Pulau Sebatik 

adalah warga negara Indonesia keturunan Bugis dan pulau ini memiliki wilayah geografis 

yang dikelilingi oleh lautan.139 Sementara dari Tawau, masyarakat Pulau Sebatik telah 

mengimpor barang-barang kebutuhan pokok. Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian 

pemerintah Indonesia dengan memberlakukan pembatasan impor di wilayah Perbatasan 

Indonesia-Malaysia melalui beberapa kebijakan. Misalnya kebijakan atau regulasi komoditi 

impor di perbatasan Indonesia-Malaysia atas komoditi sektor pangan seperti Permendag No. 

71/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura, Permendag No. 103/2015 tentang 

Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, Permendag No. 05/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan 

Impor Hewan dan Produk Hewan, Permendag No. 117/2015 tentang Ketentuan Impor Gula, 

dan sebagainya.140 

A. Pemecahan Solusi 

Kebijakan yang terpenting dan yang mejadi prioritas peningkatan ekonomi 

kemasyarakatan pada wilayah perbatasan salah satunya adalah melalui perdagangan, sarana 

dan prasarana perdagangan yang telah terbangun seperti adanya bangunan pasar, walaupun 

yang dimaksud dengan pasar di perbatasan adalah pasar tradisional karena memang belum 

adanya kesepakatan dagang antara dua negara.141 Berikut merupakan beberapa upaya yang 

dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing perdagangan lintas 

                                                           
139 PKP2A III LAN. (2015). Kajian Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Pulau Sebatik. Samarinda: Pusat 

Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III. 
140 Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kalimantan Utara, Kebijakan Perdagangan Lintas Bats 

Indonesia-Malaysia, April 2017. Kementerian Perdagangan, available online on 

http://bappeda.kaltaraprov.go.id/sites/default/files//dokumen/Dirjen%20Perdagangan%20Luar%20Negeri.pdf 

[diakses pada 15 September 2017]. 
141 Warta Ekspor, p. 3. 

http://bappeda.kaltaraprov.go.id/sites/default/files/dokumen/Dirjen%20Perdagangan%20Luar%20Negeri.pdf


 

 
 

batas di Pulau Sebatik baik dari segi market based view maupu dari resources based view 

adalah: 

• Penguatan struktur ekonomi kawasan perbatasan Sebatik. 

• Menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah. 

• Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan dan 

keserasian antar sektor. 

• Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat.  

• Perluasan ketersediaan sarana dan prasarana/infrastruktur dasar wilayah, transportasi 

dan telekomunikasi. 

• Peningkatan rasa nasionalisme dan pemahaman politik bagi masyarakat perbatasan.  

• Peningkatan kesadaran hukum masyarakat perbatasan dan peningkatan pengawasan 

dan pengamanan terhadap pelanggar lintas batas. 

• Peningkatan ekonomi masyarakat dengan pembentukan kawasan-kawasan sentra 

produksi sebagai titik-titik kuat dan pengelolaan sumber daya lokal dengan 

memperhatikan kelestarian hutan secara berkelanjutan. 

• Pengelolaan kelembagaan tata usaha tani untuk menstabilkan harga pangan, dulu ada 

LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) dan Gapoktan. 

• Pembangunan sub terminal agribisnis. 

• Pembentukan kawasan untuk pembibitan kebun induk untuk menyediakan benih. 

• Pembangunan industri pengolahan hasil pertanian, contoh industri minyak sawit. 

• Sektor Perikanan memerlukan lembaga LKM perikanan dan agro bisnis. Diharapkan 

lembaga seperti LUWEB dapat di bangun di wilayah Sebatik. 

• Menyediakan dokter spesialis dan dukungan pelayanan medis yang terjangkau. 

• Pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Pulau Sebatik dan PLTG 

(Pembangkit Listrik Tenaga Gas) di Kabupaten Nunukan lalu dapat disalurkan ke 

Pulau Sebatik.  

• Interaksi ekonomi dalam konstelasi wilayah perbatasan di Kabupaten, termasuk 

interaksi yang terdiri atas interaksi lokal, interaksi regional, dan interaksi antarnegara. 

B. Kesimpulan 

Keberadaan wilayah perbatasan sebagai salah satu lini terdepan suatu negara dianggap 

sebagai cerminan kemakmuran negara itu sendiri. Penguatan tingkat kemakmuran di wilayah 

perbatasan akan membawa efek positif bagi wilayah dan penduduk perbatasan serta untuk 

negara. Hal yang sering terjadi adalah penduduk perbatasan melakukan interaksi dengan 



 

 
 

negara tetangga, baik untuk melakukan kunjungan sampai dengan interaksi ekonomi. Salah 

satu wilayah perbatasan dengan tipe Interdependent borderland yang terdapat di Indonesia  

dengan tingkat kesejahteraan yang masih kurang adalah Pulau Sebatik, meskipun pulau 

tersebut secara ekonomis mempunyai potensi lahan yang cukup luas, sumber laut, 

perkebunan, dan pariwisata. Namun pada kenyataannya, ekonomi masyarakat Pulau Sebatik 

masih bergantung pada Malaysia yang secara geografis cenderung lebih dekat ke Tawau 

dibandingkan Kabupaten Nunukan. Oleh sebab itu , hampir seluruh komoditas di pulau 

tersebut dijual ke Malaysia dan masyarakat Pulau Sebatik lebih memilih menikmati siaran 

dari negeri tetangga tersebut. 

Berbagai permasalahan akan timbul jika wilayah perbatasan kurang mendapat perhatian 

yang optimal dari negara. Untuk mengatasi hal-hal tersebut maka negara wajib melakukan 

upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dalam rangka 

menjaga kedaulatan wilayah negara Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan oleh negara 

Indonesia dalam hal ini adalah Penguatan struktur ekonomi kawasan perbatasan Sebatik, 

mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan dan keserasian antar 

sektor, penetapan lokal investasi, penyediaan layanan kesehatan yang memadai serta 

melakukan interaksi ekonomi dalam konstelasi wilayah perbatasan di Kabupaten (Lokal, 

Regional dan Antarnegara). 
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Abstract 

Regional integration and infrastructure initiatives in Southeast Asia, combined with 

ineffective law enforcement, have led to integrated threats of transnational organized crime. 

Indonesia has also been affected by this trend. There has been increasingly high threat level 

of drugs, migrant smuggling, environmental crimes, and terrorism from and to Indonesia. 

Responding to this expansion of transnational organized crime, Indonesia has been trying to 

strengthen its border security. The government has built new cross-border posts and agreed 

with Malaysia and the Philippines to commence trilateral coordinated maritime patrols, while 

the army is prioritizing the modernization of weapons for personnel guarding border areas, 

among other efforts. This paper examines the challenges that expanded transnational 

organized crime pose to Indonesia and evaluates the extent to which border security 

governance alleviates the effects of the crimes. The focus is given on (1) Indonesia’s efforts 

related to border security and transnational crime, (2) policy level collaboration efforts with 

other Southeast Asian states, and (3) cross-border cooperation efforts. We argue that while 

Indonesia has strengthened its border security by the efforts, it still lacks the essential law 

enforcement capabilities to effectively secure its borders from expanded transnational 

organized crime. We also argue that there is a need for more effective border management 

mechanisms among the directly adjacent Southeast Asian states, and the need for increased 

law enforcement mechanisms at the ASEAN regional level to reduce and/or resolve the issue. 

Keywords: Border Security, Law Enforcement, Transnational Organized Crime, 

                      Indonesia, Southeast Asia 
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PENDAHULUAN: KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI ASIA TENGGARA DAN INDONESIA 

Pada 2016, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memublikasikan 

laporan terkait isu narkoba dan kejahatan terorganisir transnasional di kawasan Asia Tenggara. 

Menurut laporan tersebut, integrasi yang pesat di Asia Tenggara, baik yang berasal dari 

negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) maupun dari negara-

negara tetangga, tidak hanya menciptakan peluang ekonomi dan pembangunan baru, namun 

juga beberapa tantangan keamanan yang signifikan. Kejahatan terorganisir dan masalah terkait 

berkembang dan berdiversifikasi bersamaan dengan integrasi kawasan. Laporan tersebut 

mengidentifikasi lima tren sebagai berikut.142 

 Perdagangan narkoba, prekursor, dan obat-obatan palsu antara Asia Selatan dan 

ASEAN berkembang, dibantu peningkatan integrasi antara India dan ASEAN. 

 Jaringan transnasional yang memproduksi dan menjual narkoba semakin luas dan 

dalam, terutama metamfetamin. Pergerakan narkoba dan prekursor di seluruh kawasan 

telah menjadi lebih mudah dan menguntungkan karena perluasan pasar dan koneksi 

yang lebih baik melalui darat, laut, dan udara. 

 Migran ilegal dari dalam dan luar kawasan semakin banyak diselundupkan ke 

Thailand, Malaysia, dan Tiongkok, dengan mengambil keuntungan dari kemungkinan 

melintasi perbatasan tanpa deteksi. Banyak migran menjadi korban eksploitasi tenaga 

kerja yang mencari buruh murah untuk menjaga harga tetap rendah dan memenangkan 

persaingan kawasan yang meningkat. 

 Kejahatan lingkungan seperti perdagangan satwa liar dan kayu ilegal terus meningkat. 

Pedagang ilegal dapat lebih mudah mengakses daerah yang sebelumnya terpencil dan 

melakukan penawaran yang menguntungkan untuk mengirimnya melalui pelabuhan 

utama di kawasan ini dengan risiko pendeteksian rendah. 

 Beberapa kegiatan kriminal berpindah dari Tiongkok ke ASEAN karena penegakan 

hukum yang lebih ketat di Tiongkok dan peluang yang lebih besar bagi penjahat jika 

pindah ke negara-negara dengan biaya produksi lebih rendah, peraturan yang lemah, 

dan penegakan hukum yang longgar. 

                                                           
142 UNODC (2016), Protecting Peace and Prosperity in Southeast Asia: Synchronizing Economic and Security 

Agendas. 



 

 
 

Indonesia juga telah terpengaruh oleh tren ini. Terkait perdagangan narkoba dan prekursor, 

peredaran narkoba di Indonesia berada pada tingkat ancaman yang semakin tinggi. Data BNN 

terkait jumlah pengguna narkoba, sebagaimana dikutip dalam opini Kompas 12 Juli 2017, naik 

signifikan setiap tahun, yaitu 4,2 juta orang pada 2015, 5,9 juta orang pada 2016, dan hingga 

6,4 juta orang pada Juli 2017. Setiap hari sekitar 50 orang meninggal, sementara jumlah 

kerugian negara akibat penggunaan narkoba mencapai Rp63 triliun.143 

Menurut laporan UNODC, heroin yang diproduksi di Myanmar memasuki wilayah utara 

Thailand dan dipindahkan ke selatan ke Malaysia, Indonesia, dan Australia. Terdapat juga 

indikasi bahwa sindikat narkoba internasional telah merekrut warga negara Indonesia, bersama 

Kamboja dan Thailand. Selain itu, terdapat beberapa perdagangan metamfetamin melalui laut 

dari pelabuhan di wilayah selatan Myanmar ke selatan Thailand, Malaysia, dan Indonesia.144 

Terkait perdagangan dan penyelundupan manusia, banyak tenaga kerja migran tidak 

terampil berasal dari negara-negara dengan tenaga kerja melimpah seperti Indonesia. 

Indonesia juga termasuk negara tujuan penyelundupan migran yang paling menonjol dari 

Myanmar dan Bangladesh. Di Indonesia, jaringan perdagangan manusia yang berasal dari 

India, Nepal, Iran, dan Pakistan beroperasi di seluruh wilayah negara, khususnya di Bali.145 

Selain itu, migran yang diselundupkan dari luar kawasan sering memasuki wilayah di 

Malaysia, pindah ke Indonesia, sebelum akhirnya ke Australia. Indonesia telah lama menjadi 

negara transit utama bagi migran yang diselundupkan dari Afghanistan, Iran, Irak, Pakistan, 

dan Sri Lanka. Sebagian besar migran memasuki Indonesia dengan kapal pribadi yang 

berangkat dari Malaysia, yang kemudian melakukan perjalanan melintasi Selat Malaka ke 

Sumatera, atau melakukan perjalanan lebih lama langsung ke Jawa. Tangerang dan Pelabuhan 

Ratu menjadi titik awal untuk penyelundupan dengan kapal ke Pulau Christmas, Australia. 

Bali, Sumbawa, Makassar, Kabena, Pulau Rote, dan Kupang menjadi titik awal embarkasi 

untuk penyelundupan dengan perahu ke Ashmore Reef, Australia. Indonesia, bersama 

Filipina, adalah sumber migrasi tenaga kerja ireguler ke negara-negara Asia lainnya, seperti 

Hong Kong, Makau, Malaysia, dan Singapura. Ratusan ribu pekerja migran bekerja sebagai 

pembantu rumah tangga, pekerja bangunan, di bidang pertanian, dan di pabrik pemeras 

sampah.146 

                                                           
143 Muhammad Ikhsan Mahar (12 Juli 2017), Bersama Mengatasi Kondisi Darurat, Kompas, hlm. 5. 
144 UNODC (2013), Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific: A Threat Assessment, hlm. 

56; UNODC (2016), loc cit., hlm. 27, 35. 
145 UNODC (2016), ibid., hlm. 21-22. 
146 UNODC (2015), Migrant Smuggling in Asia: Current Trends and Related Challenges, hlm. 50. 



 

 
 

Terkait kejahatan lingkungan, sebagian besar kayu dan satwa liar yang berasal dari 

Indonesia dan Filipina dikirim melalui laut ke pelabuhan di Singapura dan Tiongkok. Kayu 

ilegal yang diperdagangkan di negara-negara Asia Tenggara diketahui melalui rute yang 

berasal dari Indonesia dan Filipina ke Malaysia, Singapura, dan seterusnya. Indonesia juga 

adalah pusat perdagangan sekunder untuk limbah elektronik. Penyelundup menggunakan zona 

perdagangan bebas yang dikecualikan dari peraturan pemerintah, seperti Pulau Batam, untuk 

menghindari penyitaan pengiriman limbah elektronik. Tiongkok adalah sumber terbesar 

penyelundupan zat perusak ozon, sementara Indonesia, bersama Filipina dan Thailand, 

menjadi tujuan utama pengiriman limbah elektronik dan perdagangan zat perusak ozon sejak 

2005.147 

Terkait pemalsuan produk, Indonesia, bersama Malaysia, Thailand, Filipina, dan 

Singapura, adalah negara-negara asal produk palsu, seperti CD dan DVD, aksesoris, jam 

tangan, alas kaki, produk tembakau, dan tekstil. Menurut data dari World Customs 

Organization (WCO), 75% produk palsu yang disita di seluruh dunia pada 2008-2010 

diproduksi di Asia Timur. Pada 2015, Europol dan Office for Harmonization in the Internal 

Market (OHIM) Uni Eropa memublikasikan laporan yang menyebut menunjukkan Indonesia 

sebagai negara bermasalah karena lemahnya legislasi terkait produk palsu.148 Interpol dan 

Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat telah memasukkan Indonesia dalam watch list 

prioritas pada tahun 2014 karena hal ini.149 

 

KEAMANAN PERBATASAN INDONESIA: UPAYA PEMERINTAH RI 

Komitmen Indonesia terhadap isu kejahatan transnasional bukan hal baru. Indonesia telah 

berpartisipasi dalam berbagai perjanjian terkait kejahatan transnasional, misalnya 

menandatangani Single Convention on Narcotic Drugs pada 3 September 1976, memasuki 

Convention on Psychotropic Substances pada 19 Desember 1996, meratifikasi Convention 

against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances pada 23 Februari 

1999, meratifikasi United Nations Convention against Transnational Organized Crime 

(CTOC) pada 20 April 2009, serta meratifikasi Trafficking Protocol and Smuggling Protocol 

pada 28 September 2009. 

                                                           
147 Ibid., hlm. 23, 36. 
148 Europol dan Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) (2015), 2015 Situation Report on 

Counterfeiting in the EU, hlm. 15. 
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Indonesia juga berpartisipasi dalam berbagai forum terkait kejahatan transnasional, 

misalnya dalam UNTOC dan Working Groups terkait, Global Forum on Migration and 

Development, ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), United 

Nations Convention against Corruption (UNCAC), Commission on Crime Prevention and 

Criminal Justice (CCPCJ), menjadi presiden dan tuan rumah 2nd session of the Conference of 

the States Parties to the UNCAC di Bali, 28 Januari-1 Februari 2008, menjadi presiden 

Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime (CTOC COP) pada 2012-2014, serta anggota Commission on Narcotic Drugs (CND) 

pada 2013-2017. 

Selain berpartisipasi dalam berbagai perjanjian dan forum, Indonesia juga memiliki 

berbagai inisiatif terkait kejahatan transnasional, misalnya sebagai pendiri dan ketua Bali 

Process sejak 2002 bersama dengan Australia untuk memfasilitasi diskusi dan pembagian 

informasi, serta Jakarta Declaration Roundtable Meeting on Addressing the Root Causes of 

Irregular Movement of Persons pada 27-28 November 2015. 

Menanggapi fenomena perluasan kejahatan terorganisir transnasional sekarang ini, 

Indonesia telah berusaha memperkuat keamanan perbatasannya. Alokasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 untuk Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) mengalami penambahan Rp. 5,4 triliun dalam upaya penguatan sarana dan prasarana di 

daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar, penguatan alat utama sistem senjata (alutsista), dan 

penanggulangan terorisme.150 Indonesia telah meningkatkan aparat pengamanan perbatasan, 

misalnya TNI di perbatasan Indonesia-Malaysia,151 Kepolisian Negara Republik Indonesia 

                                                           
150 Alokasi Anggaran Untuk Perbatasan dan Pulau Terluar Bertambah (27 Juli 2017), diperoleh dari 

JPNN.com: https://www.jpnn.com/news/alokasi-anggaran-untuk-perbatasan-dan-pulau-terluar-bertambah. 
151 Lihat Dwi Arjanto (2 Juni 2017), Kodam Mulawarman Perketat Keamanan Perbatasan Cegah Pelarian ISIS, 

diperoleh dari Tempo.co: https://nasional.tempo.co/read/880998/kodam-mulawarman-perketat-keamanan-

perbatasan-cegah-pelarian-isis#MQqT91LQzAmCtf0S.99; Abelda Gunawan (3 Juni 2017), TNI Tingkatkan 

Pengamanan Perbatasan Indonesia - Malaysia, diperoleh dari Liputan6.com: 

http://news.liputan6.com/read/2975521/tni-tingkatkan-pengamanan-perbatasan-indonesia-malaysia. 

https://www.jpnn.com/news/alokasi-anggaran-untuk-perbatasan-dan-pulau-terluar-bertambah
https://nasional.tempo.co/read/880998/kodam-mulawarman-perketat-keamanan-perbatasan-cegah-pelarian-isis#MQqT91LQzAmCtf0S.99
https://nasional.tempo.co/read/880998/kodam-mulawarman-perketat-keamanan-perbatasan-cegah-pelarian-isis#MQqT91LQzAmCtf0S.99
http://news.liputan6.com/read/2975521/tni-tingkatkan-pengamanan-perbatasan-indonesia-malaysia


 

 
 

(Polri) dan TNI di perbatasan dengan Filipina,152 serta TNI di perbatasan dengan Papua 

Nugini.153 

Selain meningkatkan pengamanan perbatasan, Indonesia juga meningkatkan pembangunan 

perbatasan. Pemerintah telah membangun ulang sembilan pos lintas batas negara (PLBN) 

yang sebelumnya dianggap tidak layak, yaitu PLBN Motaain, Motamasin, Oepoli, dan Wini di 

Nusa Tenggara Timur (NTT); PLBN Aruk, Nanga Badau, dan Entikong di Kalimantan Barat; 

serta PLBN Skouw dan Waris di Papua.154 Pemerintah tengah melanjutkan pembangunan 

tahap II tujuh PLBN tahun ini, yang ditargetkan tuntas pada 2018. PLBN yang lebih modern 

diharapkan akan lebih memudahkan pengendalian penyelundupan. Selain PLBN, prioritas 

pemerintah pembangunan perbatasan juga terlihat dari naiknya alokasi anggaran untuk 

perbatasan, yaitu Rp. 9,5 triliun pada 2015, Rp. 13 triliun pada 2016, dan Rp. 16,9 triliun pada 

Juli 2017.155 

Akan tetapi, karena wilayah perbatasan yang sangat panjang, pemerintah mengakui 

penjagaan wilayah perbatasan masih minim dan pengamanannya lemah.156 Hal ini terjadi 

karena tidak adanya integrasi kewenangan dari lembaga-lembaga terkait.157 Hal ini 

menunjukkan Indonesia masih belum memiliki kemampuan penegakan hukum yang esensial 

untuk secara efektif mengamankan perbatasannya dari perluasan kejahatan terorganisir 

transnasional. 
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KOLABORASI TINGKAT KEBIJAKAN DI ASIA TENGGARA 

Walaupun negara-negara di kawasan Asia Tenggara terlibat dan terpengaruh oleh tren 

kejahatan transnasional pada tingkat yang berbeda-beda, laju integrasi ekonomi dan 

peningkatan konektivitas yang cepat menyebabkan semua negara cenderung akan terpengaruh 

tren kejahatan transnasional baik dalam jangka pendek maupun menengah. ASEAN telah 

mengembangkan dan mengadopsi instrumen untuk mengatasi kejahatan transnasional di 

kawasan, yaitu ASEAN Declaration on Transnational Crime, rencana aksi berjudul ASEAN 

Plan of Action to Combat Transnational Crime, dan program kerja berjudul Work Programme 

to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime. Hingga 2012, 

ASEAN telah mengeluarkan 26 dokumen terkait kejahatan transnasional dan terorisme.158 

ASEAN telah menetapkan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime 

(AMMTC) pada 1997, untuk bertemu sekali tiap dua tahun hingga 2017, dan sekali tiap tahun 

dimulai pada 2017, membahas isu-isu yang berkaitan dengan kejahatan transnasional. Selain 

AMMTC, terdapat juga Senior Officials’ Meeting on Transnational Crime (SOMTC) yang 

diadakan setiap tahun. AMMTC dan SOMTC berfokus pada delapan bidang prioritas, yaitu 

terorisme, perdagangan gelap, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, pembajakan laut, 

pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional, dan kejahatan dunia maya. Selain itu, 

AMMTC dan SOMTC juga telah memasukkan bidang perdagangan margasatwa liar dan kayu 

ilegal serta penyelundupan manusia. 

Terkait imigrasi dan perdagangan orang, ASEAN telah mengembangkan Plan of Action 

for Cooperation on Immigration Matters pada 2000 untuk memandu kerja sama pembagian 

informasi, pengalaman, dan tantangan terkait imigrasi. ASEAN juga telah mengeluarkan 

ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) 

yang ditandatangani pada 2015 dan telah mulai berlaku pada 2017 di enam negara anggota 

yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Konvensi tersebut juga telah memiliki rencana aksi 

berjudul ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and 

Children. ASEAN juga telah mengembangkan ASEAN Immigration Intelligence Forum (AIIF) 

dan Meeting of Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs 

Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) yang diadakan setiap tahun. 

Terkait narkoba, ASEAN telah melembagakan kerjasama sejak Meeting of the ASEAN 

Drug Experts pada 1976 dalam empat bidang, yaitu penegakan hukum dan legislasi, 

                                                           
158 Lihat ASEAN Documents on Combating Transnational Crime and Terrorism (2012), diperoleh dari ASEAN: 

http://lib.dtc.ac.th/ebook/ASEAN/asean0041.pdf. 

http://lib.dtc.ac.th/ebook/ASEAN/asean0041.pdf


 

 
 

pengobatan dan rehabilitasi, pencegahan dan informasi, serta pelatihan dan penelitian. 

ASEAN telah menetapkan ASEAN Senior Officials Meeting on Drug Matters (ASOD) pada 

1984, untuk bertemu sekali tiap tahun membahas isu-isu yang berkaitan dengan narkoba. Pada 

1995, ASEAN mengeluarkan Plan of Action on Drug Abuse Control. Pada 1998, ASEAN 

mengeluarkan Joint Declaration for a Drug-Free ASEAN by 2020 yang menargetkan 

pemberantasan produksi, pengolahan, perdagangan, dan penggunaan narkoba di kawasan 

ASEAN pada 2020. Target tersebut dimajukan menjadi 2015, dan dinyatakan dalam ASEAN 

Leaders' Declaration on Drug-Free ASEAN 2015 pada 2012. ASEAN juga telah menetapkan 

ASEAN Ministerial Meetings on Drug Matters (AMMD) pada 2012, untuk bertemu sekali tiap 

tahun membahas isu-isu yang berkaitan dengan narkoba. 

Terkait terorisme, ASEAN telah mengeluarkan berbagai deklarasi bersama, baik secara 

individu melalui 2001 ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism dan 

Declaration on Terrorism pada ASEAN Summit ke-8 di Phnom Penh pada 2002 maupun 

dengan mitra-mitra dialognya,159 mengenai kerjasama untuk memerangi terorisme. Dengan 

sejumlah mitra dialognya, ASEAN juga menerapkan rencana aksi untuk deklarasi bersama 

mengenai pemberantasan terorisme ini. ASEAN juga telah mengeluarkan ASEAN Convention 

on Counter-Terrorism (ACCT) yang ditandatangani pada 2007 dan telah mulai berlaku pada 

2013 setelah kesepuluh negara anggota telah meratifikasi konvensi tersebut. 

Dapat dilihat bahwa ASEAN sudah mengembangkan dan mengadopsi banyak instrumen 

untuk mengatasi kejahatan transnasional di kawasan dalam bentuk kolaborasi tingkat 

kebijakan. Akan tetapi, masih terdapat kekurangan dalam kolaborasi ini. Pertama, belum ada 

instrumen apapun di bidang kejahatan lingkungan dan pemalsuan produk, walaupun tingkat 

kejahatan transnasional di bidang-bidang tersebut di kawasan Asia Tenggara cukup tinggi. 

Kedua, beberapa instrumen kebijakan yang sudah ada belum memiliki turunan berupa rencana 

aksi maupun program kerja. Misalnya, ASEAN belum memiliki program kerja untuk 

melaksanakan rencana aksi terkait imigrasi, perdagangan orang, dan narkoba. ASEAN perlu 

melengkapi instrumen-instrumen ini untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perbatasan 

yang lebih efektif di antara negara ASEAN dari ancaman kejahatan transnasional. 

                                                           
159 Deklarasi bersama ASEAN dengan mitra-mitra dialognya untuk memerangi terorisme antara lain dengan 

Amerika Serikat di Bandar Seri Begawan, 1 Agustus 2002; dengan Tiongkok di Phnom Penh, 4 November 

2002; dengan Uni Eropa pada ASEAN-EU Ministerial Meeting ke-14 di Brussels, 27 Januari 2003; dengan India 

di Bali, 8 Oktober 2003; dengan Australia di Jakarta, 2 Juli 2004 dan di Vientiane, 7 September 2016; dengan 

Rusia di Jakarta, 2 Juli 2004; dengan Jepang di Vientiane, 30 November 2004, dan pada Japan-ASEAN Summit 

Meeting ke-17, 12 November 2014; dengan Korea Selatan di Vientiane, 27 Juli 2005; dengan Selandia Baru di 

Vientiane, 29 Juli 2005; serta dengan Kanada di Kuala Lumpur, 28 Juli 2006. 



 

 
 

 

UPAYA KERJA SAMA LINTAS BATAS 

Tantangan baru dalam hal kejahatan transnasional perlu ditangani melalui kerja sama 

lintas batas yang lebih baik di semua tingkat. Terkait intelijen, ASEAN juga telah 

mengembangkan ASEAN Immigration Intelligence Forum (AIIF) untuk pembagian intelijen 

imigrasi. Selain itu, pada ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) ke-10, 2016, ASEAN 

telah menyetujui pembangunan platform pembagian informasi dan intelijen untuk memerangi 

terorisme dan mempromosikan perdamaian dan keamanan regional Singapura juga menyetujui 

untuk berbagi informasi intelijen maritim dari IFC di Pangkalan Angkatan Laut Changi.160 

Pembagian intelijen ini dalam rangka Intelligence Exchange Group terkait Malacca Straits 

Patrol (MSP IEG) antara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. 

Kerjasama intelijen yang paling maju antarnegara anggota ASEAN adalah intelijen 

maritim. Indonesia dan Singapura memimpin angkatan laut negara-negara anggota ASEAN 

mengembangkan dan meluncurkan ASEAN Information-Sharing Portal (AIP) pada Juli 2012, 

untuk menyediakan platform bersama bagi angkatan laut negara-negara ASEAN untuk 

berbagi informasi terkait keamanan maritim di kawasan dan meningkatkan prosedur berbagi 

informasi.161 Negara-negara tersebut juga memulai latihan pembagian informasi maritim 

ASEAN yang pertama dimulai pada 2012.162 

Selain dalam kerangka ASEAN, pemerintah juga memiliki kerjasama intelijen secara 

bilateral dengan pemerintah negara-negara tetangga. Misalnya, kerjasama intelijen Indonesia 

dengan Australia, yang sempat dibekukan karena skandal penyadapan namun telah diperbarui 

lagi dimulai pada 2014. Pada 28 Agustus 2014, kedua negara menandatangani Joint 

Understanding terkait pelaksanaan Lombok Treaty yang menyepakati pendekatan untuk 

meningkatkan kerjasama intelijen.163 Pada 8 Juni 2016, pertemuan Australia-Indonesia 

                                                           
160 Joint Declaration of the ASEAN Defence Ministers on Promoting Defence Cooperation for a Dynamic 

ASEAN Community (25 Mei 2016), diperoleh dari ASEAN: http://asean.org/storage/2016/05/Joint-Declaration-

10th-ADMM-25-May-2016-Promoting-Defence-Cooperation....pdf. 
161 Fact Sheet: ASEAN Information-Sharing Portal (9 Juli 2012), diakses dari MINDEF Singapore: 

https://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2012/jul/09jul12_nr/09jul12_fs.html. 
162 Singapore and Indonesia Navies Co-Host Inaugural ASEAN Maritime Security Information-Sharing Exercise 

(9 Juli 2012), diakses dari MINDEF Singapore: 

https://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2012/jul/09jul12_nr.html. 
163 Joint Understanding on a code of conduct between the Republic of Indonesia and Australia in 

implementation of the agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for 

Security Cooperation ("The Lombok Treaty") (28 Agustus 2014), diperoleh dari Department of Foreign Affairs 

and Trade: http://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/code-of-conduct-indonesia-and-australia-on-the-framework-

for-security-cooperation.aspx. 
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http://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/code-of-conduct-indonesia-and-australia-on-the-framework-for-security-cooperation.aspx
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Ministerial Council on Law and Security ke-2 menyepakati peningkatan kerjasama di bidang 

intelijen dan penangkalan terorisme.164 Begitu juga pada pertemuan 2+2 Dialogue ke-4, 27 

Oktober 2016, para menteri luar negeri dan pertahanan kedua negara merekomendasikan 

pembagian intelijen dan strategi kontranarasi untuk mengatasi ancaman terorisme.165 

Terkait pertahanan, ASEAN telah memiliki kerjasama patroli maritim terkoordinasi 

multilateral antara beberapa negara anggota. Seiring meningkatnya jumlah serangan 

pembajakan dan perampokan bersenjata di Selat Malaka, Indonesia, Malaysia, dan Singapura 

meluncurkan patroli terkoordinasi Malaysia-Singapore-Indonesia Coordinated Patrol 

(MALSINDO Corpat), yang pertama, pada Juli 2004 dalam kerangka Malacca Straits Sea 

Patrol (MSSP). Kerjasama patroli ini berkembang dengan diluncurkannya inisiatif patroli 

udara maritim Eyes in the Sky (EiS) antara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, serta 

pembagian intelijen bertajuk Malacca Straits Patrol Intelligence Exchange Group (MSP IEG) 

antara keempat negara tersebut. Keempat negara ini saling berbagi aset patroli, cakupan 

wilayah, dan pengumpulan intelijen.166 

Terakhir, pada Juni 2017 pemerintah telah menyetujui kerjasama patroli maritim 

terkoordinasi trilateral dengan Malaysia dan Filipina, yang disebut Trilateral Maritime Patrol 

Indomalphi.167 Kerjasama patroli maritim ini dilaksanakan dalam rangka menjaga stabilitas di 

kawasan dalam menghadapi ancaman nontradisional seperti perampokan, penculikan, 

terorisme, dan kejahatan lintas negara lainnya di perairan atau kawasan maritim. Untuk 

meningkatkan pembagian intelijen dan patroli bersama, akan ada Maritime Command Centre 

(MCC) di setiap negara, yakni MMC Indonesia di Tarakan, MMC Malaysia di Tawau, dan 

MMC Filipina di Bongao.168 Patroli maritim juga akan mencakup elemen udara dan darat. 

                                                           
164 Elza Astari Retaduari (9 Juni 2016), RI-Australia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Intelijen dan Tangkal 

Terorisme, diperoleh dari detikcom: https://news.detik.com/berita/3228772/ri-australia-sepakat-tingkatkan-

kerja-sama-intelijen-dan-tangkal-terorisme. 
165 The Fourth Indonesia-Australia Foreign and Defence Ministers 2+2 Dialogue (27 Oktober 2016), diperoleh 

dari Australian Minister for Foreign Affairs: 

https://foreignminister.gov.au/releases/Pages/2016/jb_mr_161027.aspx. 
166 Aminuddin Albek (Desember 2015), The ASEAN political-security community: enhancing defense 

cooperation, Tesis, Monterey, California: Naval Postgraduate School, hlm. 47; Fact Sheet: The Malacca Straits 

Patrol (21 April 2016), diakses dari MINDEF Singapore: 

https://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2016/apr/21apr16_nr/21apr15_fs.html. 
167 Indonesia, Malaysia dan Filipina Resmi Mulai Kerja Sama Patroli Maritim Terkoordinasi (19 Juni 2017), 

diperoleh dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia: https://www.kemhan.go.id/2017/06/19/indonesia-

malaysia-dan-filipina-resmi-mulai-kerja-sama-patroli-maritim-terkoordinasi.html. 
168 Trilateral Maritime Patrol Indomalphi Resmi Dimulai (19 Juni 2017), diperoleh dari Kementerian 

Pertahanan Republik Indonesia: https://www.kemhan.go.id/2017/06/19/trilateral-maritime-patrol-indomalphi-

resmi-dimulai.html. 
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Kesepakatan patroli maritim tersebut muncul setelah aktivitas Islamic State of Iraq and 

Syria (ISIS) meningkat di wilayah selatan Filipina, dan kelompok terkait ISIS menyerang kota 

Marawi sebulan sebelumnya.169 Akan tetapi, ketiga negara membuka ruang untuk memperluas 

inisiatif tersebut dalam hal lingkup ancaman dan juga keanggotaannya, mengingat potensi 

masa depan dan tantangan yang masih ada. Singapura dan Brunei juga hadir sebagai pengamat 

Indomalphi, yang signifikan karena Singapura merupakan anggota patroli laut MSSP yang 

diluncurkan oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura pada 2004. Singapura juga memiliki 

pusat pembagian informasi keamanan laut regional bernama Information Fusion Centre (IFC) 

di Pangkalan Angkatan Laut Changi, yang didirikan pada 2009 dan sejak itu telah menjadi 

pusat penting untuk memperkuat kerja sama multinasional dan antarlembaga untuk melawan 

berbagai ancaman keamanan maritim.170 

Terkait kepolisian, ASEAN telah memiliki kerjasama dalam ASEAN Chiefs of Police 

(ASEANAPOL) sejak 1981. Pada Konferensi ASEANAPOL ke-36, 2016, para kepala 

kepolisian ASEAN menandatangani ASEAN Communication and Coordination Protocol for 

Crisis Management (ACCPCM) yang akan mempercepat distribusi informasi, intelijen, dan 

bantuan pada masa krisis.171 Pada Konferensi ASEANAPOL ke-37, 2017, ASEANAPOL 

secara resmi meluncurkan sebuah database upgrade yang memungkinkan kepolisian di 

kawasan tersebut untuk bertukar informasi intelijen bernama enhanced ASEANAPOL 

Database System atau e-ADS 2.0. Database ini dimaksudkan untuk memfasilitasi konektivitas 

dan pertukaran informasi yang lebih baik di antara lembara penegak hukum di ASEAN dalam 

memerangi kejahatan transnasional dan terorisme.172 

Selain dalam kerangka ASEANAPOL, Polri juga bekerjasama secara bilateral dengan 

lembaga kepolisian dan pemerintah negara-negara tetangga dalam rangka kerjasama 

pengawasan maupun penindakan terhadap ancaman kejahatan transnasional. Mitra kerjasama 

tersebut antara lain Polis Diraja Malaysia (PDRM), pemerintah Vietnam, Philippine National 

Police (PNP), Australian Federal Police (AFP), dan Policia Nacional de Timor-Leste 

                                                           
169 Euan McKirdy, Kathy Quiano, dan Ivan Watson (19 Juni 2017), Indonesia, Malaysia and Philippines launch 

joint patrols to tackle ISIS threat, diperoleh dari CNN: http://edition.cnn.com/2017/06/19/asia/indonesia-

malaysia-philippines-isis/index.html. 
170 Prashanth Parameswaran (20 Juni 2017), What’s Next for the New Sulu Sea Trilateral Patrols?, diperoleh 

dari The Diplomat: https://thediplomat.com/2017/06/whats-next-for-the-new-sulu-sea-trilateral-patrols/. 
171 The 36th ASEANAPOL Conference (24-29 Juli 2016), diperoleh dari ASEANAPOL: 

http://www.aseanapol.org/display/2016/08/08/the-36th-aseanapol-conference-purajaya-marriot-hotel-24---29-

july-2016. 
172 37th ASEANAPOL Conference (11-15 September 2017), diperoleh dari ASEANAPOL: 

http://www.aseanapol.org/display/2017/09/27/37th-aseanapol-conference-singapore-11-15-september-2017. 
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(PNTL), sementara dengan pemerintah negara tetangga mencakup dan Kementerian 

Keamanan Umum Laos.173 

Dapat dilihat bahwa ASEAN sudah mengembangkan kerjasama lintas batas di berbagai 

bidang, mulai dari intelijen, pertahanan, hingga kepolisian. Akan tetapi, masih terdapat 

kekurangan dalam kerja sama ini. Pertama, data menunjukkan kerja sama intelijen dan 

pertahanan yang ada masih lebih terkait keamanan maritim antara negara-negara maritim Asia 

Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Perlu ada perluasan 

bentuk-bentuk kerjasama intelijen untuk menjaga keamanan perbatasan termasuk di darat 

antara negara-negara kontinental Asia Tenggara. Kedua, data menunjukkan kerjasama 

bilateral Polri dengan beberapa negara tetangga, namun tidak termasuk dengan Papua Nugini, 

Palau, Singapura, dan Thailand. Padahal, negara-negara ini juga berbatasan langsung dengan 

Indonesia. Pemerintah perlu melengkapi kerjasama pengawasan perbatasan dengan negara-

negara ini untuk mencegah maupun menindak ancaman kejahatan transnasional. 

Kerjasama lintas batas tersebut juga perlu didukung konsensus yang lebih kuat di tingkat 

kawasan mengenai prioritas dalam menangani kejahatan transnasional untuk memberikan 

landasan tindakan yang lebih baik untuk menindak kejahatan transnasional. Selain itu, alat dan 

teknologi yang tersedia harus digunakan untuk memungkinkan pembagian informasi dan 

intelijen mengenai aktivitas kriminal secara real-time. Perlu memperkuat implementasi kerja 

sama subkawasan di bidang non-keamanan, misalnya ekonomi dan bisnis, yang akan 

meningkatkan kerjasama antara pemangku kepentingan di daerah perbatasan melalui 

mikroregionalisasi. Inisiatif ini akan semakin mewujudkan relevansi Komunitas ASEAN bagi 

masyarakat.174 Terakhir, diperlukan juga peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan 

permintaan bantuan hukum secara timbal balik antarnegara anggota ASEAN. 

 

SIMPULAN 

Dari pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa Indonesia telah berupaya memperkuat 

keamanan perbatasannya, namun masih belum memiliki kemampuan penegakan hukum yang 

esensial untuk secara efektif mengamankan perbatasannya dari perluasan kejahatan 

                                                           
173 Misi Internasional dan Kerjasama Internasional Polri (9 November 2017), diperoleh dari NCB Interpol 

Indonesia: http://www.interpol.go.id/id/berita/741-misi-internasional-dan-kerjasama-internasional-polri. 
174 Tirta N. Mursitama (2016), Mikro regionalisasi dan mikro regionalisme: Kawasan Perdagangan Bebas Batam 

bagi perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN (2007-2014), Disertasi, Bandung: Program Pascasarjana 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. 
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terorganisir transnasional. Selain itu, diperlukan juga mekanisme kerjasama pengelolaan 

perbatasan yang lebih efektif di antara negara Asia Tenggara yang berbatasan langsung, juga 

diperlukan peningkatan mekanisme penegakan hukum di tingkat kawasan ASEAN untuk 

mengurangi dan/atau mengatasi masalah ini. 

Untuk meningkatkan keamanan perbatasannya dalam menghadapi kejahatan transnasional 

di kawasan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Indonesia maupun ASEAN. Pertama, 

negara-negara Asia Tenggara harus mempertimbangkan untuk mengembangkan kebijakan dan 

proses penjagaan yang mencakup penilaian risiko keamanan seputar proyek infrastruktur dan 

inisiatif fasilitasi perdagangan. ASEAN dapat menggunakan model yang sudah ada di tingkat 

nasional dan internasional dalam bidang-bidang seperti penilaian risiko lingkungan dan sosial. 

Terdapat cukup pengalaman tentang bagaimana jaringan kejahatan terorganisasir berperilaku 

untuk memungkinkan prediksi dampak dan penerapan tindakan mitigasi. Proses seperti itu 

membutuhkan persiapan yang dilakukan sebelum sebuah proyek membuka peluang terjadinya 

kejahatan terorganisir. 

Kedua, penting untuk memperkuat instrumen pengumpulan data regional untuk 

mengumpulkan data tentang kejahatan transnasional sehingga lembaga penegak hukum 

negara-negara di kawasan Asia Tenggara dapat memprediksi titik-titik terjadinya kejahatan 

tersebut, untuk kemudian melakukan pencegahan maupun penindakan. Sebagai contoh, 

kawasan Asia Tenggara telah memiliki sistem pengumpulan data narkoba secara online 

bernama Drug Abuse Information Network for Asia and the Pacific (DAINAP) dan sistem 

pelaporan penyelundupan migran bernama Voluntary Reporting System on Migrant Smuggling 

and Related Conduct (VRS-MSRC). Diperlukan pengumpulan data yang sama terkait 

kejahatan perdagangan margasatwa dan kayu ilegal, serta perdagangan manusia. 
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Abstrak 

Sebagai sebuah negara kepulauan yang menghubungkan dua Samudera, Indonesia 

memiliki beberapa choke point penting yang tersebar dalam beberapa titik diantaranya Selat 

Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makassar. Selat Lombok adalah salah satu 

jalur perdagangan internasional dan pintu masuk selatan bagi pelayaran kapal-kapal dari 

berbagai negara. Selain itu, selat ini memiliki keistimewaan lebih karena menyimpan 

kekayaan biota laut dan sumber ekonomi pariwisata yang cukup terkelola. Makna strategis 

Selat Lombok mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang tepat terkait dengan 

pengaturan dan pemanfaatan. Mengingat Selat Lombok mempunyai arti strategis juga bagi 

negara-negara besar seperti Australia, China dan Amerika Serikat. Indonesia harus mampu 

melindungi kepentingan ekonomi, politik dan keamanan dalam wilayah kedaulatannya. 

Tulisan ini akan mengkaji tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia 

pada Selat Lombok sebagai jalur pelayaran internasional dan bagaimana sistem pengamanan 

selama ini terhadap Selat Lombok. Selain itu akan dibahas mengenai penerapan gagasan 

Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) dalam memberikan perlindungan khusus dan rencana 

untuk mengatur jalur pelayaran internasional dengan Traffic Separation Scheme di Selat 

Lombok. 

Kata Kunci: Selat Lombok, Pelayaran Internasional, Indonesia, Keamanan Laut 

 

Pendahuluan 

Pergeseran masalah keamanan dalam ruang lingkup Hubungan Internasional semakin 

menunjukkan kompleksitas varian isu. Apabila pasca Perang Dingin, terjadi perubahan isu 
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dari keamanan tradisional menuju keamanan non-tradisional maka dekade terakhir kini 

memperlihatkan perkembangan dari isu non-tradisional yang biasa disebut dengan isu global 

kontemporer. Menurut Dougherty, isu global adalah questions, problems, dillemas, and 

challenges, yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar dari international peace, 

security, order, justice, freedom and progressive development.175 Akan dikatakan sebagai isu 

global apabila memenuhi beberapa kriteria; pertama, isu memperoleh perhatian dari para elit 

pembuat kebijakan dan sejumlah besar pemerintah, mencakup beberapa isu penting, dan 

pemerintah terlibat dalam perdebatan publik mengenai isu-isu tersebut, kedua, isu memeroleh 

liputan secara terus menerus oleh media di seluruh dunia, ketiga, isu menjadi subjek studi, 

penelitian, perdebatan secara serius dan terus menerus oleh kelompok-kelompok profesional 

di dunia dan keempat, isu nampak dalam agenda atau perdebatan-perdebatan tentang agenda 

organisasi-organisasi internasional. 

Dalam perkembangannya, isu global kontemporer memiliki fokus kajian yang beragam, 

yang dalam hal ini akan dibahas mengenai isu kajian maritim. Kajian kemaritiman sendiri 

sebenarnya telah lama menjadi hirauan para pemangku kebijakan di beberapa negara 

kepulauan seperti Filipina, Indonesia dan beberapa negara di Oseania. Isu kemaritiman 

menjadi kajian dalam studi hubungan internasional karena banyak masalah yang bukan hanya 

mengenai kedaulatan teritorial namun juga berbagai aksi kejahatan terorganisir yang 

dilakukan di laut dan sifatnya melintasi batas negara. Negara Asia Tenggara cenderung 

dengan karakter geografis negara kepulauan dan negara pantai menghadapi tantangan yang 

sama atas banyaknya permasalahan maritim tersebut. 

Sebagai sebuah negara kepulauan yang statusnya diakui oleh masyarakat internasional, 

Indonesia memikul tanggung jawab terhadap pengawasan wilayah laut. Perbatasan wilayah 

laut dengan banyak negara harus segera dituntaskan agar terhindar dari klaim tumpang tindih 

yang mengganggu keharmonisan hubungan bilateral dengan negara tetangga. Ketika 

Deklarasi Djuanda176 diumumkan di forum-forum PBB, hampir semua negara yang memiliki 

kepentingan di wilayah perairan Indonesia menolak. Karena status sebagai negara kepulauan 

secara otomatis akan menguasai wilayah sejauh garis pangkal batas laut dan kepemilikan 

                                                           
175 Budi Winarno, Isu-isu Global kontermporer, CAPS, Yogyakarta, 2011, hal. 16. 
176 Deklarasi Djuanda adalah sebuah konsepsi dan prinsip-prinsip negara kepulauan yang diterapkan dan 

diimplementasikan oleh Indonesia dalam Pengumuman Pemerintah tentang Perairan Indonesia yang 

ditandatangani oleh Perdana Menteri Ir. H. Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Munadjat Danusaputro, 

“Implementasi Wawasan Nusantara dan ZEEI dalam Pembangunan Nasional”, dalam “Strategi Kelautan; 

Pengembangan Kelautan dalam Perspektif Pembangunan Nasional”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hal. 

126. 



 

 
 

secara utuh wilayah darat, laut dan udara. Dengan perjuangan panjang para diplomat 

Indonesia, akhirnya konsep Archipelagic State diterima dalam United Nations Convention on 

the Law of the Sea tahun 1982. 

Selat Lombok merupakan sebuah jalur perairan yang terletak di bagian selatan dari 

Indonesia termasuk dalam status Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang terbentuk 

setelah Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 atas konsekuensi pengakuan status 

Indonesia sebagai Negara Kepulauan177. Hal ini dilandasi atas geopolitik dan geostrategis di 

sekitar Indonesia.178 Diadopsi dalam UU No. 6 tahun 1996 dan PP No. 37 tahun 2002 bahwa 

Selat Lombok dilintasi ALKI II. Jalur ALKI II sendiri merupakan alur laut untuk 

menghubungkan pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makassar, Laut Flores dan 

Selat Lombok menuju Samudera Hindia dan sebaliknya. Selat Lombok dan Selat Makassar 

termasuk dalam kategori laut dalam. Sementara Laut Sulawesi memiliki kedalaman hampir 

mencapai 6.200 m. Alur ALKI II menjadi jalur alternatif kedua setelah Selat Malaka, yang 

menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dan terlihat secara geografis 

memanjang dari selatan selat Makassar hingga ke utara Laut Sulawesi. Pintu utama bagian 

selatan dari ALKI II, yaitu Selat Lombok memiliki letak yang berhadapan langsung dengan 

dua negara besar Australia dan Selandia Baru. Kedua negara yang berada di selatan bumi ini 

membutuhkan jalur ALKI II bagi pelayaran kapal angkut menuju Asia Timur dan sebaliknya. 

Sementara kapal-kapal tanker raksasa yang berbobot lebih dari 200.000 ton dengan sarat 

muatan lebih memilih jalur ALKI II ketimbang melewati Selat Malaka karena sangat 

berbahaya dan mempunyai resiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran. Ketidaksesuaian 

                                                           
177 United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) atau konvensi PBB tentang hukum laut 

tahun 1982 (yang diratifikasi dengan UU no.17 tahun 1985) telah dinyatakan sebagai hukum positif 

internasional sejak 16 November 1994, konvensi PBB tersebut mengakui hak Indonesia sebagai Negara 

Kepulauan. Yang dimaksud status tersebut ialah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih 

gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Konvensi menentukan pula bahwa gugusan 

kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan di antara gugusan pulau-pulau 

tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga gugusan 

pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang 

hakiki, atau secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan. adalah konsep Indonesia sebagai negara 

kepulauan, Indonesia yang membentang dari pulau We sampai merauke memiliki wilayah perairan yang 

menjadi primadona di dunia (Wahyono, 2007). 
178 Mochtar Kusumaatmadja, “Wawasan Nusantara dari Segi Geopolitik dan Geostrategis”, Dalam “Strategi 

Kelautan; Pengembangan Kelautan dalam Perspektif Pembangunan Nasional”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 

1988, hal.  107 



 

 
 

bobot dengan kedalaman alur di Selat Malaka akan menyebabkan kapal kandas serta 

merugikan banyak pihak.179 

Gambar 1. Posisi ALKI II dan Lokasi Selat Lombok180 

 

 

Dalam pelayaran internasional terdapat beberapa selat penting yang mendukung aktivitas 

distribusi barang antar benua. terdapat empat selat internasional yang berada di wilayah 

kedaulatan Indonesia yang menjadi sea lanes of communication yaitu; Selat Malaka, Selat 

Sunda, Selat Lombok dan Selat Makassar. Salah satu dari keempat Selat tersebut yang 

menempati posisi strategis ialah Selat Lombok. Menjadi penting karena merupakan jalur 

transportasi laut yang diandalkan oleh negara-negara maju terutama untuk suplai energi 

minyak dan gas bumi. Titik tersempit dari Selat Lombok terletak di pembukaan pada bagian 

selatan, dengan lebar hanya 18 km, namun pada pembukaan utara sepanjang 40 km dengan 

total panjang sekitar 60 km.181  

 

 

                                                           
179 Thoyib, Syarif., Potensi Ancaman di Alur Laut Kepulauan Indonesia dalam Perspektif Ketahanan Nasional 

(Studi Kasus: Potensi Ancaman di Alur Laut Kepulauan Indonesia II), Thesis Program Pascasarjana, 

Universitas Indonesia, 2009, hal. 33. 
180 Data Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam  http://lombokbaratkab.go.id/wp-

content/uploads/2016/11/Slide5.jpg diakses tanggal 10 Juni 2016. 
181 Data Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,  http://lombokbaratkab.go.id/data-strategis-lombok-barat-tahun-

2016-pemerintahan-perekonomian-pembangunan-dan-kesejahteraan-rakyat/ diakses tanggal 10 Juni 2016. 

http://lombokbaratkab.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Slide5.jpg
http://lombokbaratkab.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Slide5.jpg
http://lombokbaratkab.go.id/data-strategis-lombok-barat-tahun-2016-pemerintahan-perekonomian-pembangunan-dan-kesejahteraan-rakyat/
http://lombokbaratkab.go.id/data-strategis-lombok-barat-tahun-2016-pemerintahan-perekonomian-pembangunan-dan-kesejahteraan-rakyat/


 

 
 

Gambar 2. Posisi Selat Lombok182 

 

 

Secara politik dan ekonomi Selat Lombok merupakan wilayah yang sangat strategis 

karena kelangsungan hidup sejumlah negara. Posisi Jalur pelayaran silang yang membentang 

dari Eropa Barat ke arah Timur menuju Asia Timur dan Amerika Serikat (AS) juga dari 

selatan menuju Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur sangat bergantung pada selat ini. 

Dalam bidang geografi transportasi, wilayah perairan dikenal dengan istilah ‘choke points’ 

yakni lokasi yang membatasi kapasitas sirkulasi dan tidak dapat dengan mudah dilewati, 

karena sangat mudah untuk diblokir. Choke points berupa Selat yang memiliki jalur 

pelayaran yang padat. Perairan Indonesia setidaknya memiliki enam Choke Points, salah 

satunya adalah Selat Lombok yang termasuk dalam navigasi internasional karena menjadi 

pusat lalu lintas perairan di Asia Pasifik.183 Setiap alternatif dari `choke point` melibatkan 

suatu rute memutar atau penggunaan alternatif yang berimplikasi pada biaya dan penundaan 

waktu yang signifikan.184 

Membicarakan tentang jalur pelayaran maka erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. 

Kini, era perdagangan dunia bergeser ke wilayah Asia Pasifik, yang sebelumnya terpusat di 

                                                           
182 http://cdn1-a.production.images.static6.com/Q75AmQEuIMlKG2UTvMJ1y_20o Zw=/640x355/ 

smart/filters:quality(75):strip_icc():format(jpeg)/liputan6-media-

production/medias/1265734/original/084730100_1466052879-Selat_Lombok.jpg  
183 Kresno Buntoro, Protecting The Vast Waters of Indonesia, 

http://www.thejakartapost.com/news/2014/09/18/protecting-vast-waters-indonesia.html diakses tanggal 10 Juni 

2016. 
184 Jean-Paul Rodrigue, Straits, Passages and Chokepoints A Maritime Geostrategy of Petroleum Distribution, 

Cahiers de Géographie du Québec,Volume 48, no 135, Desember 2004, hlm. 357-374. 
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http://www.thejakartapost.com/news/2014/09/18/protecting-vast-waters-indonesia.html


 

 
 

Eropa dan Amerika, kawasan tersebut muncul sebagai salah satu pusat strategis maritim 

dunia di abad 21.185 Dalam area perdagangan Trans-Pasifik, rute perdagangan dari Samudera 

India menuju Samudera Pasifik menggunakan Selat Malaka dan Selat Lombok sebagai pintu 

masuk dan sebagai rute tercepat di antara dua samudera sehingga dapat menghemat biaya 

operasional. 

Selat Lombok menjadi pintu masuk selatan untuk kapal-kapal yang akan melintasi ALKI 

II menuju Laut Cina dan Negara-negara di Asia Timur. Wilayah perairan Selat Lombok 

memiliki nilai strategis yang digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan banyak negara. 

Ribuan armada tangker minyak dan armada dagang melintasi jalur tersebut setiap harinya. 

Selat Lombok juga berada dalam lapisan kepentingan ekonomi, politik dan keamanan negara-

negara besar di Asia Pasifik. Kepentingan negara-negara besar, seperti Australia dan Selandia 

Baru di bagian selatan, lalu China, Jepang, dan Korea di Utara, serta Amerika Serikat yang 

kehadirannya tidak pernah absen dari wilayah ini. Karena potensi, letak, dan intensitas 

aktivitas lautnya yang ramai, Selat Lombok sebagai pintu masuk dari jalur pelayaran 

internasional ini menghadapi sejumlah ancaman, baik ancaman keamanan tradisional maupun 

ancaman keamanan non-tradisional. Tantangan dan ancaman ini mendorong pemerintah 

untuk lebih cermat dan jeli dalam merumuskan solusi yang mendorong sikap dan tindakan 

sebagai negara ‘kunci’ yang bermain di Asia Pasifik. 

Sebagai sebuah bangsa bahari, kebijakan Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden 

Joko Widodo lebih condong berkeinginan mengembalikan jati diri bangsa Indonesia sebagai 

sebuah negara maritim yang tangguh. Dirumuskan sebuah cita-cita Indonesia menjadi negara 

poros maritim dunia. Hal ini disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara 

Asia Timur (KTT EAS) di Myanmar serta menjabarkan mengenai visi kelautan Indonesia.186 

Kesungguhan Indonesia menjadi poros maritim dunia setidaknya dapat dilihat dari tiga hal, 

yaitu adanya keinginan kuat pemerintah untuk membangun tol laut. Rencana pembangunan 

tol laut ialah untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perikanan dan 

perkapalan, perbaikan transportasi laut dan pembangunan pelabuhan. Lalu, promosi jargon 

Indonesia sebagai poros maritim dunia dilakukan dalam berbagai pertemuan dan perhelatan 

baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Kemudian, terdapat wacana peningkatan 

kekuatan armada laut guna menyeimbangkan situasi keamanan di seluruh wilayah perairan 

                                                           
185 Data Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,  http://lombokbaratkab.go.id/data-strategis-lombok-barat-tahun-

2016-pemerintahan-perekonomian-pembangunan-dan-kesejahteraan-rakyat/ 
186 Tempo, Cara Jokowi Jadikan Indonesia Poros Maritim [Online], 2014.  

http://www.tempo.co/read/news/2014/11/13/118621707/Cara-Jokowi-Jadikan-Indonesia-Poros-Maritim 

http://lombokbaratkab.go.id/data-strategis-lombok-barat-tahun-2016-pemerintahan-perekonomian-pembangunan-dan-kesejahteraan-rakyat/
http://lombokbaratkab.go.id/data-strategis-lombok-barat-tahun-2016-pemerintahan-perekonomian-pembangunan-dan-kesejahteraan-rakyat/
http://www.tempo.co/read/news/2014/11/13/118621707/Cara-Jokowi-Jadikan-Indonesia-Poros-Maritim


 

 
 

Indonesia. Berhubungan dengan gagasan tersebut, maka Selat Lombok sebagai sebuah jalur 

strategis di kawasan selatan merupakan salah satu pendukung dan penguatan pencapaian ide 

dan cita-cita Poros Maritim. Penelitian ini mengangkat tentang geostrategis Indonesia yang 

berhadapan langsung dengan negara-negara besar di Asia Pasifik dengan melihat salah satu 

jalur pelayaran yaitu Selat Lombok sebagai kajian utamanya yang juga memiliki peran 

penting dalam pelayaran internasional. 

 

Gambaran Geografis dan Potensi Selat Lombok 

Selat lombok adalah salah satu jalur perairan penting di Indonesia. Selat Lombok bernilai 

strategis karena Selat ini berada pada salah satu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), 

tepatnya pintu bagian selatan, yang dikenal sebagai ALKI II. Jalur yang membelah sisi 

Indonesia Bagian Barat dan Timur ini dinilai lebih ekonomis dan aman untuk dilalui kapal 

dagang internasional. Aktivitas seluruh transportasi laut mancanegara yang akan menuju 

beberapa negara besar di utara Indonesia seperti China, Jepang, Filipina juga Rusia akan 

melalui Selat Malaka sebagian akan melewati Selat Lombok. Selat yang menghubungkan 

Laut Jawa dengan Samudera Hindia ini diapit oleh dua Pulau, yaitu Bali dan Lombok. Selat 

Lombok memiliki keistimewaan karena menjadi salah satu dari lintasan utama yang disebut 

throughflow Indonesia. Throughflow menggambarkan adanya arus laut yang mengangkut air 

dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia dan sebaliknya melalui beberapa wilayah 

perairan Kepulauan Indonesia. Dari utara, saat memasuki laut Indonesia melalui Selat 

Makassar, Selat Malaka, dan beberapa pintu laut di utara. Laut Indonesia berfungsi seperti 

sebuah wadah dimana throughflow menuju selatan dan keluar melalui Selat Lombok, Selat 

Ombai dan Celah Timor. Kondisi ini memberi pengaruh pada arus pelayaran karena arah 

transportasi bergantung pada iklim musiman dan tahunan. 

Keunikan dari Selat Lombok, selain menjadi pintu masuk bagi pelayaran nasional dan 

internasional, juga menjembatani destinasi wisata didalamnya. Kedua pulau yang mengapit 

Selat Lombok merupakan pulau-pulau utama yang menjadi tujuan pariwisata di Indonesia. 

Pulau Lombok dan Pulau Bali adalah primadona yang selalu menjadi incaran bagi para 

wisatawan dunia hingga saat ini. Dalam hal transportasi, kedua pulau telah memiliki 

konektivitas yang cukup baik, misalnya Fastboat yang memudahkan akses wisatawan lokal 

maupun asing dalam mengeksplorasi wisata bahari di Bali dan Lombok. Di sisi lain, 

kehadiran wisatawan asing dalam jumlah besar membutuhkan perhatian khusus, karena 



 

 
 

Indonesia seringkali menjadi laboratorium bagi negara lain yang bisa saja datang sebagai 

wisatawan namun melakukan penelitian dan pengambilan data tanpa adanya perizinan resmi. 

Oleh karena itu, peran dari Angkatan Laut dan instansi lain seperti bea cukai dan imigrasi 

sangat dibutuhkan untuk memfilter kedatangan para wisatawan dari luar negeri. Kedatangan 

kapal-kapal pesiar yang besar berlabuh di perairan Gili Trawangan melalui Selat Lombok 

dimana kapal tersebut mampu mengangkut 1000 – 2000 wisatawan. Belum lagi kapal yacht 

yang hendak menuju Australia dari arah barat maupun sebaliknya, pasti akan transit ke 

pelabuhan Lembar atau perairan Gili Trawangan. 

Letak Selat Lombok sesuai dengan peta yang telah dikeluarkan oleh Dinas Hidro-

Oseanografi memiliki kedalaman yang mencapai lebih dari 1000 meter dan rata-rata diatas 

500 – 1200 meter (untuk posisi tengah). Lebar Selat Lombok apabila dihitung antara ujung 

Selat Lombok bagian selatan ke Nusa Penida, kurang lebih 12 knot to km (kurang lebih 24 

km). Kemudian menarik tegak lurusnya, antara Pulau Bali dan Pulau Lombok, sekitar 

wilayah Senggigi dan Karangasem memiliki lebar sekitar 28 knot to km. Panjang Selat 

Lombok dari bagian selatan sampai dengan bagian utara Bali - Lombok, kurang lebih 60 knot 

to km.187 Adapun titik tersempit dari Selat Lombok adalah 18 km dengan panjang sejauh 60 

km. Selat Lombok memiliki kelebihan dibanding jalur pelayaran lainnya karena berupa jalur 

lebar dan tanpa hambatan pulau188, apabila dibandingkan dengan ALKI I yang secara fisik 

nampak lebih lebar namun jalur ini banyak terhalang pulau-pulau. Sementara ALKI III di 

Maluku Barat Daya terlalu sempit. Dengan kelebihan yang dimiliki Selat Lombok ini, maka 

banyak kapal besar yang lebih memilih pelayaran melalui jalur ALKI II. 

Meninjau potensi yang ada di Selat Lombok sendiri, berdasarkan hasil wawancara pada 

Balai Bio Industri Laut Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI menerangkan mengenai potensi 

laut di Selat Lombok yang begitu berlimpah dan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. 

Misalnya dalam beberapa tahun ini BBIL LIPI membudidayakan kerang mutiara, abalon, 

turbo (sejenis siput), tripang hitam, tripang pasir dan lobster. Pelaku pengembangan budidaya 

hasil laut di sekitar Selat Lombok menjadi bagian dari perwujudan nawacita Presiden Joko 

Widodo.189 Dalam penelitian tentang biota laut, Selat Lombok merupakan pintu gerbang ke 

kawasan Wallacea yang memiliki keragaman spesies yang tinggi dengan tingkat endemisitas 

                                                           
187 Hasil wawancara pada Mayor Laut (P) Memet Kurniawan, LANAL Mataram, pada tanggal 21 Agustus 2017 

di Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram 
188 Ibid  
189 Wawancara pada nara sumber Varian Fahmi, Kepala Seksi Layanan teknis dan Sarana pada Balai Bio 

Industri Laut Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI, Lombok Utara. 



 

 
 

yang tinggi dan dilewati oleh arus lintas Indonesia yang membawa massa air, plankton, dan 

larva dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia. Pesisir Selat Lombok termasuk dalam 

wilayah Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi cukup tinggi 

dalam hal sumberdaya pesisir dan laut maupun keragaman hayatinya, kawasan ini masih 

berada dalam tahap inisiasi kawasan konservasi perairan daerah (KKPD). Terdapat berbagai 

pulau kecil dengan sebutan “Gili” di sepanjang pesisir wilayah pulau Lombok. Sebut saja di 

Lombok Barat terdapat Gili Gede, Gili Renggit, Gili Layar, sampai ke Bangko-bangko juga 

memiliki nilai penting secara ekologis.  Hal ini terlihat dari  keragaman jenis karang dan ikan 

karang yang tinggi, serta kondisi substrat dan komunitas ikan karang yang sangat 

baik.  Lokasi ini memiliki nilai estetika lingkungan yang tinggi dan berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari.190  

 

Penerapan PSSA dan TSS Sebagai Upaya Pengamanan pada Selat Lombok  

Selat Lombok termasuk dalam kategori chokepoint penting dunia, chokepoint berupa alur 

pelayaran sempit dan padat sebagai area lalu lintas pelayaran kapal-kapal dari berbagai 

perdagangan internasional. Di kawasan Asia Pasifik sendiri terdapat 5 (lima) chokepoints 

penting yang sebagian besar terletak di wilayah Indonesia, diantaranya: Selat Malaka, Selat 

Sunda, Selat Lombok dan Makassar, Laut Cina Selatan, dan Laut Cina Timur. Terdapat 

banyak faktor kepentingan strategis dan ketidakstabilan kelima area ini sebagai titik 

konvergensi, maka semua diklasifikasikan secara kolektif sebagai chokepoints. Secara 

geografis, Selat Lombok memiliki luas dan kedalaman yang lebih daripada Selat Malaka, 

walaupun jalur pelayaran memang tidak sepadat di Selat Malaka. Lebar jalur minimum di 

Selat Lombok adalah 11,5 mil dan kedalaman lebih dari 150 meter. Sehingga menjadi jalur 

yang aman untuk kapal super tanker dan kapal-kapal besar. Misalnya, tanker dengan tinggi 

melebihi 19,8 meter harus dialihkan melalui Selat Lombok karena keterbatasan yang tidak 

memungkinkan untuk melalui Selat Malaka. Setiap tahunnya, total bobot yang ditopang oleh 

Selat Lombok mencapai 36 juta metrik ton.191 Jumlah kapal yang melewati Selat Lombok 

setiap harinya bisa mencapai 52 kapal sehingga dalam sebulan rata-rata arus kapal mencapai 

1.400-an kapal asing yang melewati perairan ALKI II tersebut. 

                                                           
190 Aji Wihardandi, Ekosistem Terumbu Karang Pulau Lombok, Menanti Status Legalitas Kawasan, 

http://www.mongabay.co.id/2014/01/27/ekosistem-terumbu-karang-pulau-lombok-menanti-status-

legalitas-kawasan/ 
191 Ho, Joshua, The Importance and security of regional Sea Lanes, dalam Kwa, Chong Guan dan John Skogan 

(Ed.), Maritime Security in Southeast Asia, Routledge, London, 2007. 



 

 
 

Sebagai sebuah alur pelayaran yang ramai maka Selat Lombok memerlukan jaminan 

keamanan dan keselamatan. Upaya bukan hanya untuk menjamin keselamatan navigasi, 

namun juga melindungi lingkungan hidup, memfasilitasi pergerakan kapal serta berperan 

dalam pencarian dan penyelamatan (SAR). Menjamin keselamatan pelayaran internasional di 

wilayah Indonesia memang tidak mudah. Namun ini menjadi suatu kewajiban sebagai negara 

yang mengemban status “negara kepulauan”, untuk menjaga eksistensi dalam dunia 

pelayaran dan juga kredibilitas Indonesia sebagai anggota International Maritime 

Organizations (IMO). Indonesia sebagai anggota dewan IMO yang masuk dalam Kategori 

“C”, bersama dengan 20 negara lainnya mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut 

atau navigasi dan mencerminkan perwakilan yang adil secara geografis. 

Kapal-kapal yang melintas pada jalur ALKI II tidak sedikit yang melakukan pencemaran 

laut dengan membuang air kotor atau limbah dimana tindakan pencemaran ini sering terjadi 

pada malam hari. Bahkan, kapal-kapal bisa saja mengeluarkan sisa air kotornya dari tanki di 

sekitar wilayah pantai atau 12 mil dari  pantai sehingga sangat membahayakan lingkungan 

hidup sekitar. Menjawab hal ini, pemerintah perlu mengambil langkah untuk menuntaskan 

ancaman tersebut salah satunya dengan mendaftarkan zona Selat Lombok sebagai 

Particularly Sensitive Sea Area (PSSA); area perairan yang memerlukan perlindungan 

khusus. Indonesia mengajukan tiga wilayah perairan yakni Selat Lombok, Karimun Jawa, dan 

Kepulauan Seribu sebagai PSSA. Hal ini berangkat dari keinginan pemerintah untuk 

memberikan perlindungan yang lebih terhadap pentingnya menjaga area perairan Indonesia 

sebagai sumber kekayaan global. PSSA menjadi sebuah mekanisme yang digunakan oleh 

negara pantai untuk melindungi kawasan lautnya dari dampak negatif aktivitas pelayaran 

internasional. Dengan ditetapkannya PSSA, pemerintah dapat melakukan perlindungan 

dengan menetapkan kewajiban lapor bagi kapal tanker yang membawa bahan bakar dalam 

jumlah besar dan menerapkan traffic separation schemes guna menghindari tabrakan karena 

arus kapal yang melintas lebih teratur dengan penerapan dua arah seperti yang sudah 

diterapkan di Selat Malaka. Pengaturan rute pelayaran ditetapkan dan disepakati oleh semua 

negara disertai dengan penerapan ketentuan MARPOL yang lebih ketat terhadap pembuangan 

polusi dari operasional kapal. Pemerintah juga dapat menetapkan area larang jangkar, area 

yang harus dihindari, area wajib pandu, larangan pembuangan air kotor dari tanki kapal dan 

mengadopsi peraturan International Maritime Organization (IMO) lainnya yang terkait 

dengan perlindungan lingkungan laut. Negara tetangga juga telah mengambil langkah serupa 

dalam menentukan arah kebijakan maritim dalam perlindungan lingkungan hidup Filipina 



 

 
 

telah mengajukan submisi proposal penetapan PSSA di negara tersebut dengan usulan 

daerah Tubbataha Reefs National Parks, lalu Malaysia mengusulkan Pulau Kukup sampai 

dengan Tanjung Paai serta Vietnam mengajukan Halong Bay. Indonesia dalam waktu dekat 

mengajukan tiga titik area PSSA, dari ketiga lokasi tersebut salah satunya adalah Selat 

Lombok dengan mengajukan Kepulauan Gili sebagai pilot project. Hal ini sejalan 

dengan program pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat yang begitu konsen untuk 

pengembangan sektor pariwisata bahari.192 

Tingginya arus pelayaran di Selat Lombok membuat pemerintah mengatur skema 

pemisahan lalu lintas pelayaran kapal Traffic Separation Scheme (TSS) sebagai upaya 

meningkatkan keselamatan pelayaran. Penetapan TSS ini sejalan dengan usulan Indonesia 

yang terlebih dahulu menetapkan Selat Lombok sebagai PSSA. Karena Selat Lombok masuk 

dalam area yang memerlukan perlindungan khusus karena memiliki potensi ekologi, sosial-

ekonomi, serta area yang rentan terhadap kerusakan yang disebabkan dari aktivitas maritim. 

Konsep TSS memang diprioritaskan di Selat Lombok yang jalurnya paling aman bagi kapal 

besar. TSS merupakan suatu skema untuk pemisahan jalur lalu lintas pelayaran kapal-kapal 

yang berlawanan arah dalam suatu alur pelayaran yang ramai dan sempit, misalnya alur 

pelayaran saat memasuki pelabuhan atau selat. Penetapan TSS mempertimbangkan kondisi 

lebar alur pelayaran, dimensi kapal dan kepadatan lalu lintas pelayaran sebagaimana tertuang 

dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di 

Laut. Penetapan TSS di Selat Lombok juga merupakan salah satu bagian dari IMO Ships 

Routeing System yang sangat penting dalam penetapan area perairan sensitif tertentu (PSSA) 

di Selat Lombok yang dekat dengan kawasan dengan ekologi. Upaya itu juga menjadi 

langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia mengingat TSS tersebut terletak di 

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), sehingga penetapannya akan menimbulkan dampak 

pada pelayaran nasional dan internasional. 

Rencana penerapan TTS menjadi solusi bagi dukungan terhadap alur pelayaran aman di 

Selat Lombok. Namun, yang harus diwaspadai adalah setiap kapal yang melalui Selat 

Lombok harus memahami dengan benar petunjuk jalur pelayaran dan navigasi ini. Berbagai 

sistem pengaturan navigasi yang ditetapkan dimaksudkan untuk menekan bahkan 

menghindari terjadinya kecelakaan kapal, misalnya tabrakan atau kapal kandas. Rencana 

penetapan Traffic Separation Scheme (TSS) harus segera dilakukan mengingat intensitas 

                                                           
192 Maritime News, 3 Wilayah Perairan Dipilih Jadi PSSA, https://maritimenews.id/3-wilayah-perairan-dipilih-

jadi-pssa/ , diakses tanggal 15 September 2017. 
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pelayaran internasional yang meningkat cukup signifikan di Selat Lombok. Koordinasi telah 

diselenggarakan oleh dirjen kenavigasian perhubungan laut, Kementerian Perhubungan. 

Rencana penetapan TSS akan diserahkan ke IMO pada tahun 2018 mendatang. Seiring 

dengan berlakunya TSS kemudian maka memerlukan tambahan pengamanan Selat Lombok 

dan termasuk keseluruhan ALKI II. Namun, negara memiliki tahapan-tahapan pengembangan 

perencanaan tersendiri termasuk kebijakan untuk Angkatan Laut Indonesia. Apabila Selat 

Lombok ini dijadikan sebagai TSS seperti Selat Malaka maka pasti akan mengarah kepada 

perubahan tipe pangkalan yang lebih atas. Karena mendukung gagasan poros maritim 

terutama pilar kelima, tentu armada TNI AL harus diperkuat agar disegani oleh bangsa-

bangsa yang lain. 

 

Model Pengamanan Selat Lombok Terhadap Ancaman dan Pelanggaran Navigasi 

Setiap jengkal wilayah perairan Indonesia sangat rentan dari berbagai ancaman. Masing-

masing selat dan ALKI mempunyai potensi ancaman yang berbeda-beda. Pada ALKI II, 

potensi ancaman dapat berasal dari imbas konflik Blok Ambalat, seperti digunakannya 

wilayah ALKI II untuk manuver angkatan perang negara tetangga dan imbas atas lepasnya 

pulau Sipadan dan Ligitan, seperti penangkapan ikan dan sumber daya alam lainnya secara 

ilegal. Ancaman dari politik ekspansional Malaysia, seperti kemungkinan baru klaim wilayah 

teritorial setelah berhasil menguasai pulau Sipadan dan Ligitan, juga provokasi atas wilayah 

Blok Ambalat Di samping itu, dampak dari pusat pariwisata dunia di Bali, seperti 

penyelundupan barang maupun narkoba secara ilegal dan perdagangan manusia serta 

terorisme. 

Jalur ALKI II melalui Selat Lombok bukan hanya diperuntukkan bagi kapal dagang 

asing, namun juga kapal perang dan pesawat udara militer asing memiliki hak Lintas ALKI. 

Dalam peraturan umum ALKI, semua kapal asing wajib melintas secepatnya melalui jalur 

ALKI dengan normal, transit secara terus menerus, langsung dan tidak terhalang. Selain itu 

bagi kapal maupun pesawat asing tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut ke kedua 

sisi dari garis sumbu alur laut kepulauan atau tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke 

pantai kurang dari 10% (sepuluh per seratus) jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-

pulau yang berbatasan dengan alur laut kepulauan tersebut.193 Termasuk adanya larangan 
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dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan 
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pencemaran, penangkapan ikan, kegiatan riset atau survei dan bagi kapal perang dan pesawat 

militer tidak diperbolehkan latihan perang atau latihan menggunakan senjata apapun. 

Selat Lombok sebagai jalur pelayaran internasional yang setiap hari dilewati oleh kapal-

kapal asing tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran kedaulatan maupun ancaman 

keamanan non-tradisional dari berbagai pihak. Pengamanan Selat Lombok sendiri saat ini 

berada dibawah komando TNI Angkatan Laut yang memiliki dua kapal untuk patroli di 

wilayah teritori Nusa Tenggara Barat, yaitu KAL Lembar dan KAL Belongas. Kedua kapal 

difungsikan untuk melakukan pemantauan menggunakan radar permukaan, dengan jangkauan 

48 knot to km. Selain itu patroli juga dilakukan dengan bekerjasama dengan Komando TNI 

Angkatan Laut Armada Timur yang memiliki armada lebih lengkap dan kapal lebih besar 

yang biasa kita sebut dengan KRI. Lanal NTB juga bekerjasama dengan Lanal Denpasar, 

yang secara rutin dan berkala melakukan koordinasi saling mengcover dan melaksanakan 

patroli keamanan. Operasi dilaksanakan sepanjang tahun yang disebut sebagai operasi basah. 

Kerjasama dengan stakeholder lain terus dilakukan, yaitu dengan SAR, kepolisian, KPLP, 

maupun Syahbandar.194 

Untuk mengontrol jenis kapal kargo, kapal penumpang maupun kapal perang yang datang 

dari dan akan menuju kemana serta posisi last port of call dapat dipantau menggunakan AIS 

(Automatic Identification System), namun ini belum dimiliki oleh Lanal Mataram. Sementara 

beberapa petugas masih menggunakan teknologi standar yang  bisa dipantau menggunakan 

Marine Traffic pada telepon genggam. Selat Lombok yang berada dalam wilayah ALKI II 

memberikan kemudahan bagi seluruh armada transportasi laut internasional karena sebagai 

pengguna hak lintas ALKI. Apabila akan melalui ALKI II tidak memerlukan izin khusus dan 

boleh langsung lewat tanpa berhenti. Hak lintas ALKI memiliki syarat, yaitu a) harus jalan 

terus menerus; b) tidak melakukan spionase; c) tidak melakukan pengumpulan data; d) tidak 

berlabuh jangkar tanpa ada alasan tertentu seperti kerusakan mesin. Kecuali kapal memang 

akan masuk ke Lembar maupun Benoa maka wajib mengajukan izin jauh hari sebelumnya. 

Dengan melengkapi dokumen-dokumen perizinan, hal ini serupa dengan kapal-kapal 

Indonesia yang ingin melakukan pelayaran ke luar wilayah, beberapa minggu sebelum 

pelayaran harus melakukan koordinasi dengan atase pertahanan negara transit yang dituju, 

mengurus perizinan, security clearance dan diplomatic clearance. 

Ditetapkannya jalur ALKI, seolah memberikan “kebebasan” bagi kapal asing untuk 

memotong wilayah Indonesia pada tiga garis. Minimnya alat pendeteksi yang dimiliki oleh 
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di Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram 



 

 
 

aparat di Selat Lombok bisa saja memungkinkan terjadi pelanggaran kedaulatan dari negara 

lain, terutama negara-negara besar yang mempunyai kepentingan pada lautan Indonesia yang 

didukung dengan kecanggihan teknologinya. Negara tetangga Austaralia sebagai sekutu AS 

di Pasifik senantiasa ikut mewaspadai dinamika keamanan di kawasan tersebut. Keputusan 

Australia untuk menambah 12 unit kapal selam Shortfin Barracuda akan memudahkannya 

dalam melakukan patroli ke Laut Cina Selatan.195 Tidak menutup kemungkinan kapal selam 

Australia atau negara-negara lain masuk di wilayah Selat Lombok tanpa muncul ke 

permukaan, sementara fasilitas yang dimiliki Indonesia belum mampu untuk mendeteksi 

posisi kapal maupun kapal selam yang berlalu-lalang di perairan ini. Indonesia belum 

memiliki alat deteksi yang tertanam di sepanjang chockepoint. Padahal ini merupakan titik 

yang menjadi pintu masuk bagi kapal perang asing (termasuk kapal selam dan kapal perang 

tenaga nulkir) yang punya kepentingan di Indonesia. Sementara sistem pengamanan di Selat 

Lombok masih mengandalkan KAL yang hanya memiliki jenis radar dapat menggunakan 

KRI yang memiliki kemampuan lebih yaitu KRI kelas sigma. Indonesia terdapat beberapa 

seperti KRI Dipenogoro, KRI Sultan Hasanudim, KRI Sultan Iskandar Muda, KRI Fatahillah, 

KRI Malahayati, KRI Usman harun, dan beberapa lainnya.196 Bila hanya melintas memang 

tidak menimbulkan masalah, namun kita tidak pernah tau apa tujuan dan misi yang dibawa 

serta tindakan yang dilakukan pihak asing saat melalui perairan Indonesia. 

Selain pengawasan laut, pengawasan udara menjadi penting dalam pengamanan Selat 

Lombok. Pengawasan udara dilakukan oleh patroli maritim Angkatan Laut secara rutin dan 

berkala. Biasanya patroli akan mulai dengan rute dari Surabaya ke Mataram, Mataram ke 

Kupang, kemudian kembali dari Kupang ke Mataram, Mataram ke Surabaya. Intensitasnya 

tidak setiap hari karena jadwal operasi ditentukan oleh Pangkalan Armada Timur di 

Surabaya. Tugas dari Lanal Mataram adalah memberikan dukungan berupa fasilitas, sandar, 

akomodasi dan perbaikan baik bagi KRI maupun Pesawat. Untuk intai Maritim, selain dari 

AL, juga dilaksanakan oleh Angkatan Udara (AU) yang memiliki operasi Pengamanan ALKI 

(PAMALKI) baik untuk ALKI II dan ALKI III. Operasi PAMALKI merupakan operasi 

gabungan antara AL dan AU dimana AU mengerahkan pesawat intai, penindak dan pesawat 

tempur, kemudian AL mengerahkan kapal dan pesawat intelmar. Posisi pesawat intelmar 

lebih rendah dibandingkan posisi Pesawat AU. Mendukung kelancaran operasi Pamalki  
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di Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram 



 

 
 

memerlukan sistem komando atas dan komando samping. Komando samping adalah 

keterlibatan dari pihak kepolisian dan dinas perhubungan laut. 

Kemunculan semangat Poros Maritim menjadi gelombang peningkatan kekuatan laut ke 

seluruh perairan Indonesia dari Sumatera hingga Papua. Sebagai salah satu selat penting di 

Indonesia maka Selat Lombok  menjadi pendukung agar tercapai cita-cita Poros Maritim 

Dunia. Untuk mendorong infrastruktur dan konektivitas pelabuhan ditunjukkan dengan 

pembangunan terminal Gili Mas di Lembar, dan juga rencana pembangunan Bandar 

Kayangan di Lombok Utara. Hal ini menggambarkan kesiapan NTB untuk membina wilayah 

ALKI II dan penerapan TSS. 

Menuju kekuatan maritim yang mampu bersaing secara global tentu dihadapkan pada 

sejumlah hambatan dan tantangan. Tantangan yang paling dekat adalah komitmen. 

Pemerintah Indonesia didukung dengan masyarakat harus memiliki komitmen yang kuat 

untuk mewujudkan Selat Lombok menjadi jalur internasional yang representatif di bidang 

keamanan, deteksi, perambuan, dan lain sebagainya. Selain itu hambatan akan terbatasnya 

APBN dan hal-hal yang terkait dengan anggaran juga menjadi “PR” bagi pemerintah. 

 

Pandangan Negara Besar Terhadap Perairan Indonesia dan Khususnya Selat lombok 

Perkembangan teknologi, persaingan ekonomi, pembangunan industri dan kebutuhan-

kebutuhan negara lainnya mendorong pada peningkatan kebutuhan sumber bahan mentah dan 

energi. Ketersedian bahan di laut menjadi suatu hal yang paling diburu oleh negara-negara 

industri besar saat ini. Pemanfaatan sumber daya laut dan pemanfaatan wilayah laut sebagai 

jalur perdagangan menjadi agenda utama negara maju. Sebagai sebuah negara kepulauan 

yang berada di tengah pusaran rivalitas antarnegara dan dalam posisi silang terutama 

berdekatan dengan lautan Pasifik yang merupakan wilayah perairan paling luas di dunia, 

Indonesia tentu dilirik oleh berbagai negara yang meletakkan kepentingan. 

Negara-negara besar banyak memberi warna pada dinamika perkembangan lingkungan 

regional indo-pasifik. Kawasan Laut Cina Selatan yang berada tepat di utara Indonesia 

menjadi lokasi dimana negara-negara kekuatan ekstra di kawasan beradu peran. Secara tidak 

langsung menuntut peran Indonesia sebagai negara yang berada di tengah-tengah untuk 

semakin signifikan dalam berbagai aktivitas diatasnya. Memperhatikan posisi Indonesia 

dengan chokepoint yang sangat vital bagi detak perekonomian dunia dengan dimensi 

pelayaran dan perdagangan internasional, maka negara-negara besar mempunyai pandangan 

yang berbeda-beda, namun semua negara tidak dapat melepaskan kepentingannya pada laut 



 

 
 

Indonesia. Perairan Indonesia menjadi penghubung antar kawasan Eropa dan Amerika 

dengan Asia Timur melalui arus lalu lintas barang, begitu juga bumi selatan seperti Australia 

menuju China dan sebaliknya sebagaimana yang ditunjukkan pada rute pelayaran 

internasional di bawah ini. 

Gambar 3. Rute Pelayaran Dunia197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Australia 

Meski letak Australia berada di antara dua samudera namun wilayahnya tidak menjadi 

jalur perlintasan perdagangan internasional. Australia yang memiliki letak yang begitu dekat 

dengan Indonesia menjadi sangat bergantung pada jalur pelayaran ALKI II. Berbagai 

kegiatan ekspor dan impor dari dan menuju Australia senantiasa memanfaatkan Selat 

Lombok dan wilayah perairan Indonesia lainnya. Pengiriman berbagai jenis produk dari 

Australia paling banyak menuju China, Jepang, Korea dan negara lain di Asia Timur. Negara 

ini sangat bergantung pada jalur ALKI yang melintas di tengah-tengah Indonesia. Apabila 

tidak melewati garis pelayaran Indonesia maka kapal dagang Australia harus melalui alur 

yang lebih jauh (misal Papua Nugini) yang tentunya akan menghabiskan waktu lebih lama 

dan biaya operasional yang lebih besar. Secara geopolitik, jika selat tersebut ditutup untuk 
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https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch3en/conc3en/main_maritime_shipping_routes.html diakses tanggal 18 

September 2017. 
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sementara waktu, misalnya ada kegiatan kenegaraan/militer di kawasan Selat Lombok, maka 

Australia terpaksa harus memutar ke Timur dari Indonesia atau ke arah perairan Pasifik 

sehingga berakibat kerugian besar. Oleh karena itu, Selat Lombok merupakan salah satu 

“jantung ekonomi” Australia. Bahkan 80% APBN Australia tergantung dari perairan 

Indonesia/Selat Lombok. 

 

b. China 

Sejak dekade 1980-an, China mulai mengadakan modernisasi untuk menjadi kekuatan 

yang senantiasa diperhitungkan, baik dalam skala regional maupun global. Ditunjang dengan 

ekonominya yang stabil, pembangunan kemampuan maritim China juga turut mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kawasan Asia Pasifik.198 Sebagai salah satu pemain 

kunci dalam pertumbuhan ekonomi Asia yang spektakuler, kebangkitan China tidak terlepas 

dari unsur kekuatan maritim yang mendukungnya. Pemanfaatan laut dalam bidang keamanan, 

politik, terutama ekonomi terus menunjukkan pergerakan China yang semakin terdepan. 

Sebagai contoh dalam bidang keamanan China membangun armada laut yang mempunyai 

kekuatan blue water navy sebagai pengembangan strategi maritim dalam rangka melindungi 

kepentingan ekonomi China yang menunjukkan komitmennya untuk melindungi jalur-jalur 

perdagangan.199 Selama ini pergerakan kapal dagang China sangat bergantung pada selat 

Malaka. kegiatan ekspor impor barang ke berbagai negara di Eropa, Asia dan Afrika hampir 

setiap hari terjadi di chokepoint ini. Selat Lombok menjadi salah satu alternatif yang dilalui 

apabila kapal tanker China dengan bobot besar atau kapal menuju Australia atau Selandia 

Baru. Selain itu China sedang mengembalikan kekuatan lautnya dengan membangun konsep 

Jalur Sutra Maritim (JSM) yang mencoba membangkitkan kembali sejarah perdagangannya 

dengan menggalang kembali kerjasama dengan negara-negara yang dilintasi oleh JSM, 

termasuk Indonesia. Sasaran China adalah menjadikan lautan indo-pasifik sebagai 

penghubung untuk kepentingan roda perekonomiannya. 

 

c. Amerika Serikat 
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Sebagai sebuah negara yang mempunyai kekuatan maritim nomor wahid di dunia, 

Amerika Serikat (AS) mempunyai kepentingan besar terhadap lautan Pasifik, termasuk 

wilayah perairan Indonesia. Memaksimalkan potensi maritim dilakukan AS karena bercermin 

pada pengalaman masa lalu dimana dunia kemaritiman dikuasai oleh Inggris hingga tahun 

1890an. Penyusunan strategi angkatan laut dikembangkan oleh Alfreid Mahan yang 

mengaitkan kepentingan strategi Laut AS di masa depan. Dalam melihat kemungkinan AS 

menjadi kekuatan laut utama, Mahan menjelaskan dua rintangan; pertama, AS belum 

memiliki titik-titik strategis pada jalur utama dunia sebagaimana Inggris memiliki terusan 

Suez, kedua, luasnya wilayah AS menyebabkan lebih cepat daya serap energi yang 

dimiliki.200 Kedua rintangan ini mendobrak gagasan kemaritiman untuk mendorong 

percepatan pertumbuhan kekuatan laut AS. 

Aktor besar seperti AS telah lama memperlihatkan eksistensinya pada indo-pasifik. 

Negara ini berhasil mendirikan pangkalan militer di banyak titik yang apabila ditarik garis 

akan mengitari negara Kepulauan Indonesia. Dengan konsep Trans Pasifik PartnerShip 

(TPP) yang akan mewakili kepentingan ekonomi AS di Pasifik dengan cara membangun 

poros aliansi berbasis samudra. TPP merupakan aliansi perdagangan yang dipimpin oleh AS 

dengan  instrument utamanya adalah konektivitas perdagangan lintas negara dalam bentuk 

pasar bebas. 

AS sendiri mempunyai kepentingan besar atas posisi strategis Indonesia di Pasifik. AS 

adalah menjadi negara ‘bandel’ yang memaksakan Indonesia untuk membuka Alur Laut 

Timur-Barat yang memotong Laut Jawa. Dengan power yang dimiliki, AS dapat melewati 

wilayah perairan Indonesia secara bebas seperti yang dilakukan pada bulan Juli lalu saat 

pesawat KC-130 AS dengan rute Darwin menuju Jepang menggunakan hak lintas pada ALKI 

III namun melakukan penerbangan keluar jalur sehingga masuk dalam kategori pelanggaran 

wilayah udara Indonesia. Baik kapal dagang maupun kapal perang AS senantiasa 

memanfaatkan ketiga jalur ALKI, bahkan sekelas kapal induk yang ingin menuju laut Cina 

Selatan atau perairan Korea bisa melewati Selat Lombok dan perairan lain. Indonesia dapat 

mendeteksi keberadaan kapal induk, namun tidak bisa bergerak lebih karena keterbatasan 

power. Padahal  armada sebesar kapal induk kalau melakukan operasi tidak pernah berangkat 

sendiri, selalu akan didampingi oleh kapal selam, pemantau udara, destroyer minimal satu 

atau dua. 
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Geostrategis Selat Lombok Dalam Mendukung Poros Maritim Dunia  

Wilayah arkipelagis Nusantara menjadi pusat dari pergerakan berbagai aspek demografi, 

ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta keamanan karena geografi berada dalam 

posisi silang antar benua. Untuk mempertahankan diri dan memperoleh manfaat dari hal 

tersebut maka sebuah langkah strategis harus dirumuskan dalam bentuk kebijakan, tujuan dan 

sarana demi mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Hal ini yang dimaksud dengan 

geostrategis yang harus dirancang oleh Indonesia. Geostrategis Indonesia di kawasan Asia 

Tenggara berada dalam posisi silang rute perdagangan internasional yang berlimpah sumber 

daya alam, tenaga kerja dan juga menjadi pasar yang potensial. Posisi ini menuntut political 

will yang kuat untuk meningkatkan perhubungan  laut dengan dukungan industri perkapalan, 

galangan serta jasa maritim yang sesuai standar internasional. 

Sekian lama kehidupan laut budaya bahari yang melekat pada Indonesia ditinggalkan 

karena fokus pembangunan berorientasi daratan. Visi negara maritim yang diinginkan oleh 

Presiden Soekarno terpinggirkan oleh visi negara agraris yang menjauhkan kita dari budaya 

maritim selama beberapa abad. Budaya bahari yang dimiliki oleh beberapa etnis nusantara 

sebagian besar menjadi punah. Penyelenggara negara kurang menyadari peluang, ancaman, 

kekuatan dan kelemahan sebagai negara Kepulauan. Apabila meninjau kembali sejarah sejak 

beratus tahun yang lalu Nusantara secara alamiah terbagi dalam enam zona pelayaran 

perdagangan tradisional yang masing-masing wilayahnya terdiri dari laut yang diapit dua 

daratan.201 

Padahal secara sadar kita dihadapkan pada percaturan politik maritim dunia yang 

membawa negara-negara mendekat pada wilayah perairan potensial dan jalur-jalur kunci 

perdagangan dunia yang berada di sekitar Indonesia. Potensi strategis kelautan Indonesia 

seharusnya dapat dikembangkan dan didayagunakan sebagai basis strategis bagi 

kesejahteraan dan keamanan. Meninjau kepentingan Indonesia yang berbasis maritim sangat 

beragam yang dapat kita lihat dari beberapa aspek, seperti; pelayaran, perikanan, pariwisata, 

lingkungan hidup hingga pertambangan dan energi. 

Selat Lombok yang termasuk dalam secondary chokepoint dalam rute perlayaran dunia 

memegang peran penting terhadap terwujudnya pelayaran internasional yang aman dan sesuai 

standar juga hukum internasional. Ditambah dengan keistimewaan rute lebar dan dalam serta 
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berada dalam area jantung pariwisata Indonesia. Selat Lombok mendukung lima pilar 

pelaksanaan PMD; membangun kembali budaya maritim, membangun Ekonomi Maritim 

dengan mengelola sekaligus melestarikan sumber daya maritim, Konektivitas Maritim 

dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritim, pembangunan sarana dan 

prasarana perhubungan dan pariwisata laut, diplomasi maritim serta menciptakan keamanan 

Maritim. Seperti yang dibahas sebelumnya, penetapan TSS di Selat Lombok ini sejalan 

dengan visi dan misi Presiden RI, Joko Widodo yang tertuang dalam nawa cita untuk 

menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. 

Proses pencapaian Indonesia dalam menata kembali kekuatan maritimnya masih sedang 

berlangsung. Setidaknya, Indonesia telah berhasil menetapkan tiga ALKI melintasi perairan 

nusantara dan laut territorial serta menetapkan  Traffic Separation Scheme (TSS) dan 

Mandatory Straits Reporting System di Selat Malaka dan Selat Singapura melalui konsultasi 

yang intensif dengan negara-negara maritim dan Organisasi Maritim Internasional 

(International Maritime Organization-IMO).202 Pengajuan PSSA dan TSS pada Selat 

Lombok akan disampaikan pada 2018 mendatang. Ini sebuah kemajuan bagi upaya 

meningkatkan keselamatan pada pelayaran dunia yang sekaligus menjadi rezim perlindungan 

wilayah lingkungan laut. 

Pada akhirnya, beberapa kekurangan yang terdapat pada pengelolaan dan penataan jalur 

pelayaran internasional di Selat Lombok (dan berlaku bagi selat lainnya) akan menjadi 

catatan bagi pemangku kebijakan, dalam hal ini penulis merangkum beberapa hal yaitu; 

Indonesia perlu memonitor (surveillance) seluruh wilayah perairan Indonesia utamanya selat-

selat penting yang digunakan oleh negara lain. Pemerintah harus meletakkan perhatian serius 

terhadap sistem pengamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Lombok. Kebutuhan 

terhadap modernisasi teknologi navigasi pada titik chokepoint di beberapa provinsi 

khususnya yang dilewati ALKI seperti radar pemantau navigasi yang sangat dibutuhkan di 

Selat Lombok contohnya VTIS (Vessel Traffic Information Service), kemudian juga 

melaksanakan riset mendalam mengenai penentuan TSS pada alur pelayaran internasional 

dan workshop nasional secara berkala untuk membahas dan mempertimbangkan frekuensi 

lalu lintas kapal dan lokasi pengembangan pelabuhan. Indonesia harus memperjuangkan 
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beberapa titik konservasi menjadi PSSA, sehingga bila terjadi masalah dalam pelayaran 

internasional, maka akan ada tindakan-tindakan khusus yang akan dilakukan oleh IMO. 

Selain itu upaya pembenahan dalam tubuh penjaga keamanan laut menjadi perhatian 

serius mengingat potensi ancaman di wilayah ALKI II sebagaimana telah diuraikan 

sebelumnya. Peningkatan pertahanan-keamanan ini bisa dilakukan melalui peningkatan 

personel dan peralatan yang dimiliki TNI Angkatan Laut, maupun koordinasi keamanan laut 

yang efektif di bawah Bakorkamla. Perubahan paradigma lama dari continental-based 

development menjadi maritime/sea-based development sudah saatnya dilaksanakan secara 

konsisten, sehingga pemanfaatan pada alur pelayaran internasional dari Selat Lombok dapat 

ditarik ke arah pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan. 
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Sekuritisasi Kepulauan Natuna: 

Respon Kebijakan Terhadap Agresifitas Tiongkok 

Suryo Wibisono203 

 

Abstract 

The Natuna Islands is currently a hotspot in the region. The Natuna Islands region is 

Indonesia's outermost region. In 2014, China issued a new map which it contained nine dash 

lines cut off the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ) area. Indonesia is not a claimant 

country in the South China Sea conflict, but in view of China's aggressive behavior and the 

pattern of Chinese claims, Indonesia must determine appropriate and effective policy 

measures to respond the claims of nine dash lines of China. In the future, the tension in the 

Natuna Islands area will certainly increase. 

Keywords: Natuna, Securitization Policy, Policy Respons 

 

Pendahuluan 

Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara dua samudera serta menjadi jalur 

utama pelayaran dunia menghubungkan Asia Timur dengan Afrika dan Eropa serta 

sebaliknya yang secara geopolitik dan geostrategis dapat memainkan peran penting baik di 

kawasan maupun global. Selain itu juga terdapat tiga choke points yaitu Selat Malaka, Selat 

Sunda, dan Selat Lombok. Indonesia berbatasan maritim dengan 10 negara, yaitu India, 

Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, 

dan Papua Nugini. 

Sesuai dengan UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea), 

dimana Indonesia telah meratifikasi dengan UU No. 17 tahun 1985 dan Konvensi tersebut 

mulai berlaku sebagai hukum positif sejak 16 November 1994, maka status Indonesia sebagai 

negara kepulauan (archipelagic state) termasuk wilayah laut pedalaman, laut teritorial, dan 

wilayah hak berdaulat (ZEE) diakui oleh masyarakat internasional. Pengakuan dunia dalam 
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hukum internasional tersebut mengesahkan a defined territory bagi Indonesia, sehingga 

Indonesia memiliki legalitas terhadap wilayahnya, baik wilayah darat, laut, maupun udara. 

Dengan demikian, Indonesia memiliki kedaulatan dan kewenangan untuk menjaga dan 

mempertahankan integritas wilayah maritimnya, termasuk dalam mengelola dan mengatur 

lalu lintas orang dan barang antar negara lewat jalur laut, dengan tanpa mengesampingkan 

hak negara lain sesuai dengan ketentuan hukum internasional. 

Kepulauan Natuna merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia. Kepulauan Natuna 

secara administratif masuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis wilayah 

Kepulauan Natuna berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan di utara. Secara 

geopolitik Kepulauan Natuna memiliki nilai strategis sebagai pulau terluar dan berada di jalur 

pelayaran yang akan keluar maupun masuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1. Secara 

geoekonomi wilayah Natuna menyimpan banyak cadangan gas dan minyak. Pemerintah 

Kabupaten Natuna menyatakan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Energi dan 

Sumberdaya Mineral 2012-2916 bahwa  jumlah cadangan migas di ladang gas Blok D-Alpha 

mencapai 222 triliun kaki kubik, dan gas hidrokarbon sebesar 56 triliun kaki kubik, 

merupakan salah satu sumber terbesar Asia (https://www.cnnindonesia.com 

/nasional/20160623134311-20-140387/laut-natuna-jadi-sumber-migas-asia/). 

Indonesia memiliki wilayah kedaulatan dan zona hak berdaulat (ZEE) di wilayah 

Kepulauan Natuna. Sejak tahun 1993 Tiongkok telah mengeluarkan peta yang memuat 

sembilan garis terputus (nine dash line) di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok 

memiliki sejumlah konflik batas maritim di wilayah Laut Tiongkok Selatan dengan Vietnam, 

Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Sembilan garis terputus dalam peta Tiongkok 

ternyata tidak hanya beririsan dengan empat negara claimant di atas, namun juga beririsan 

dengan wilayah ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna. 
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Gambar 1. Peta Kepulauan Natuna 

 

Sumber: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-asserts-sovereignty-at-sea-even-

as-it-woos-china 

Pada tahun 2014 Kemenkopolhukam mengumumkan Tiongkok telah memasukkan 

sebagian wilayah perairan Kepulauan Natuna dalam peta wilayahnya, bahkan dalam peta 

paspor terbaru Tiongkok wilayah tersebut sudah tercantum (http://www.antaranews.com 

/berita/423685/china-klaim-wilayah-natuna). Namun, pernyataan Kemenkopolhukam 

dibantah Menlu Marty Natalegawa,  pertama, bahwa tidak ada tumpang tindih klaim batas 

wilayah antara Indonesia dan Tiongkok, terutama di wilayah Natuna, dan Indonesia sedang 

menjajaki kerjasama investasi dengan Tiongkok di Natuna. Kedua, Indonesia bukan negara 

yang terlibat pertentangan batas wilayah di LTS (https://nasional.sindonews.com/ 

read/845901/14/menlu-bantah-china-klaim-natuna-1395237292). 

Dari perbedaan pernyataan official di atas dapat terlihat ‘kegamangan’ pemerintah dalam 

merespon manuver yang dilakukan oleh Tiongkok di LTS, terutama di sebagian wilayah 

Natuna yang diklaim oleh Tiongkok. Namun, dari dua pernyataan berbeda antara Asisten 

Deputi I Menkopolhukam dan Menlu, pada awal April 2014 muncul wacana untuk 

memperkuat gelar alutsista di Natuna. Rencana tersebut merupakan jawaban dan strong 

response dari Pemerintah Indonesia terhadap kemungkinan instabilitas dan berdampaknya isu 

LCS terhadap kedaulatan wilayah NKRI (Wibisono, 2014). 

https://nasional.sindonews.com/


 

 
 

Perhatian Pemerintah Indonesia terhadap kedaulatan wilayah di Kepulauan Natuna mulai 

terlihat di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Berbagai manuver dan tindakan 

agresif diperlihatkan oleh Tiongkok. 

Tinjauan Pustaka  

Sekuritisasi 

Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas dan cepat dalam upaya 

memperkuat posisi Indonesia atas Kepulauan Natuna. Kepulauan Natuna merupakan wilayah 

kedaulatan Indonesia, Indonesia juga memiliki wilayah hak berdaulat di perairan Kepulauan 

Natuna. Respon cepat dan tegas pemerintah merupakan bagian dari langkah sekuritisasi. 

Sekuritisasi berarti pengidentifikasian isu tertentu (baik politik maupun non-politik) untuk 

dijadikan sebagai agenda keamanan. Aktor yang berperan dalam proses sekuritisasi pada 

umumnya didominasi oleh negara (walaupun tidak selamanya negara). 

Sekuritisasi merupakan proses yang dilakukan aktor negara untuk mentransformasi 

masalah keamanan, atau bentuk lain dari politisasi yang memungkinkan pemakaian cara-cara 

yang luar biasa demi mewujudkan rasa aman (Buzzan et. al, 1998). Isu yang tersekuritisasi 

tidak selalu berupa isu yang menentukan keberlangsungan sebuah negara. Isu yang 

tersekuritisasi justru merupakan isu ketika seseorang berhasil mengubah suatu isu menjadi 

persoalan hidup dan mati (eksistensial). Sekuritisasi berarti memberikan perhatian terhadap 

suatu masalah keamanan, yang diikuti oleh janji atau aksi untuk melakukan sesuatu. Ketika 

objek mengalami ancaman, aktor pelaku sekuritisasi memiliki hak untuk bertindak atau 

mernerapkan kebijakan untuk menjamin keberlangsungan hidup objek yang dilindungi 

(Waever, 2004). 

Terdapat empat komponen dalam sekuritisasi, yaitu securitizing actor (pemerintah dan 

aparat keamanan di Indonesia), existence threat (bentuk-bentuk ancaman nyata), referent 

object (warga negara yang memerlukan perlindungan) dan audience (target yang 

disekuritisasi) (Buzan, Waever, de Wilde, 1998). Lebih lanjut menurut Buzzan dkk terdapat 

beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan ketika negara melakukan proses sekuritisasi. 

Pertama, proses sekuritisasi; aktor melakukan identifikasi terhadap suatu isu (politik atau 

non-politik) yang tujuannya merubah isu tersebut menjadi isu keamanan. Kedua, kondisi 

pendukung dalam proses tindakan sekuritisasi (facilitating conditions); merupakan keadaan 

yang memiliki kemampuan untuk memperkuat opini publik terhadap suatu ancaman yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berdaulat


 

 
 

disekuritisasi. Ketiga, unit analisa keamanan (the units of security analysis: actors and 

referent objects); yaitu aktor yang menjadi rujukan sekuritisasi (negara atau masyarakat). 

Keempat, adalah speech-act, yaitu istilah yang dilakukan aktor sekuritisasi terhadap suatu isu 

yang dinilai sebagai ancaman. Kelima, konstelasi sekuritisasi (constellations of 

securitization); proses pemetaan terkait security complex, yang bertujuan untuk menganalisis 

pola keterkaitan keamanan dari beberapa kompleksitas keamanan yang berbeda.  

 

Keamanan maritim  

Konsepsi keamanan maritim sejatinya bukanlah konsep yang bersifat ketat dan telah 

menjadi kesepakatan bersama, konsep keamanan maritim terus berkembang dan 

dikonstruksikan untuk menjadi suatu konsep yang ideal dan bersifat universal. Keamanan 

maritim adalah kombinasi dari upaya preventif dan responsif untuk melindungi wilayah 

maritim dari segala ancaman dan tindakan melawan hukum (Wise Pen Final Report, 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/44d0718042982ce1bb 66bb 

24ab1546e8/ The_wise_pen_team_final_report_april_2010.pdf?). Terdapat beberapa elemen 

yang menjadi concern keamanan maritim yaitu : 

1. Terjaminnya keamanan dan perdamaian nasional serta internasional 

2. Kedaulatan, integritas teritorial dan kemerdekaan politik 

3. Keamanan jalur pelayaran internasional 

4. Perlindungan keamanan akan tindakan keamanan di laut 

5. Keamanan akses terhadap sumber daya di laut maupun dasar laut 

6. Perlindungan terhadap lingkungan 

7. Keamanan terhadap pelaut dan nelayan 

Menurut Francois N. Bailet, Fred W. Crickard, dan Glen J. Herbert (2000) keamanan 

maritim (maritime security) didefinisikan sebagai “the freedom from threat to national 

interests in, on, over, and concerning the sea.” Keamanan maritim tidak hanya menyangkut 

penegakan hukum di laut semata, keamanan maritim dalam arti yang luas adalah laut menjadi 

jalur/wilayah yang aman untuk digunakan oleh pengguna dan bebas dari ancaman terhadap 

berbagai aktifitas penggunaan dan pemanfaatan laut, yaitu (Buku Putih Pertahanan RI: 2008): 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/44d0718042982ce1bb


 

 
 

1. Laut yang bebas dari ancaman kekerasan (militer atau non-militer), meliputi 

ancaman pembajakan, perompakan, sabotase/teror terhadap obyek-obyek vital yang 

dapat mengganggu dan membahayakan kedaulatan negara. 

2. Laut yang bebas dari ancaman terhadap navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan 

oleh kondisi geografi dan hidrografi, yang membahayakan keselamatan pelayaran. 

Termasuk didalamnya adalah ancaman pencurian sarana/alat bantu navigasi, serta 

minimnya sarana navigasi. 

3. Laut yang bebas dari ancaman pengrusakan dan pencemaran ekosistem laut, yaitu 

ancaman terhadap kelestarian lingkungan yang dampaknya merugikan bagi 

masyarakat maritim. 

4. Laut yang bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran terhadap 

ketentuan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku 

seperti penyelundupan, illegal fishing, illegal mining, illegal dredging/sand, illegal 

migration, serta pencurian harta karun di laut. 

 Respon kebijakan Pemerintah Indonesia akan dianalisa menggunakan dua alat analisa 

yaitu teori sekuritisasi dan konsepsi keamanan maritim. 

Pembahasan 

Kepulauan Natuna memiliki letak yang sangat strategis. Berada di wilayah Laut Tiongkok 

Selatan, menjadi salah satu pulau terluar teritori Indonesia yang memiliki potensi besar 

Sumberdaya Alam (SDA), dan berhadapan langsung dengan beberapa negara tetangga. Selain 

berbatasan dengan negara tetangga, Natuna juga berbatasan langsung dengan wilayah LTS. 

Isu Natuna menjadi isu perbatasan utama saat ini mengingat klaim Tiongkok yang beririsan 

dengan wilayah ZEE Indonesia. 

Dalam kompleksitas konflik Laut Tiongkok Selatan (Tiongkok), Tiongkok tanpa ragu 

terus melakukan klaim dan bahkan meneguhkan kehadirannya dengan membuat beberapa 

pulau baru untuk pangkalan militer. Tiongkok secara faktual saat ini dalam isu LTS 

berkonflik dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darusalam, dan Taiwan. Berkaca dari 

kecenderungan dan dinamika di kawasan LTS, tidak berlebihan kemudian jika muncul 

berbagai kekhawatiran termasuk kemungkinan Indonesia harus menghadapi klaim Tiongkok 

secara terbuka. 



 

 
 

Gambar 2. Klaim Wilayah Tiongkok di Kepulauan Natuna 

 

Sumber: http://www.futuredirections.org.au/publication/natuna-islands-china-jokowi-

pushback/ 

Militerisasi 

Sejak mengemukanya isu klaim Tiongkok di wilayah Kepulauan Natuna, Pemerintah 

Indonesia melakukan serangkaian respon terhadap klaim tersebut. Rangkaian penegasan 

masif legalitas wilayah Natuna dimulai dengan diadakannya Latihan Gabungan Angkatan 

Laut dari 18 negara pada akhir Maret hingga awal April 2014 dengan sandi Komodo yang 

dipimpin oleh TNI AL. Pada 27 Februari 2014 seperti dilansir oleh IHS Jane’s Defence 

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan bahwa TNI akan meningkatkan kehadirannya 

di Kepulauan Natuna. Langkah tersebut adalah sebuah upaya untuk merespon dengan cepat 

semua instabilitas di wilayah LTS yang bisa berdampak terhadap wilayah NKRI dan sebagai 

sistem peringatan dini bagi TNI dan Indonesia. Penulis beranggapan bahwa tren konflik 

beberapa negara dan manuvernya di LTS semakin agresif dan pemerintah merasa perlu untuk 

menegaskan kembali kehadirannya di di wilayah Natuna. 

http://www.futuredirections.org.au/publication/natuna-islands-china-jokowi-pushback/
http://www.futuredirections.org.au/publication/natuna-islands-china-jokowi-pushback/


 

 
 

Pada tahun 2014 TNI berencana menempatkan pesawat tempur Su-27 SK dan Su-30 MKs 

di Lanud Ranai, Natuna. Penempatan tersebut menurut Marsma Fahru Zaini (Asisten Deputi I 

Menkopolhukam) merupakan bagian dari pembangunan konsep Minimmum Essential Forces 

(MEF) TNI. Dipilihnya kedua jenis pesawat tempur tersebut bukan tanpa alasan, keduanya 

merupakan gambaran kekuatan udara Indonesia saat ini, pesawat tempur tercanggih first class 

yang dimiliki oleh TNI AU, memiliki jangkauan hingga 3500 kilometer, penempur 

multiperan, dipersenjatai lengkap, dan dapat beroperasi disegala cuaca. Artinya kedua jenis 

Sukhoi TNI AU dapat melakukan misi rutin patroli dan misi khusus intersepsi udara dalam 

segala situasi. Selain penempatan kedua jenis pesawat tersebut juga akan ditempatkan 

sejumlah helikopter tempur AH-64 E Apache TNI AD, yang masih dalam proses produksi, di 

Lanud Ranai (Wibisono, 2014). 

Provokasi Tiongkok tidak sebatas klaim wilayah, namun Tiongkok juga melakukan klaim 

bahwa wilayah tersebut juga merupakan wilayah “traditional fishing ground” sehingga 

nelayan-nelayan Tiongkok dapat menangkap ikan di wilayah tersebut. Pada 17 Juni 2016 

terjadi insiden penangkapan kapal nelayan Tiongkok oleh gugus tugas kapal perang TNI AL. 

Dalam insiden penangkapan tersebut KRI Imam Bonjol sempat mengeluarkan tembakan 

peringatan terhadap kapal nelayan Tiongkok yang mencoba kabur saat hendak ditangkap. 

Penangkapan yang dilakukan bukanlah yang pertama, dari pola yang terjadi disinyalir hal 

tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, mengingat 

dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah yang diklaim sebagai traditional fishing 

ground, kapal-kapal Tiongkok mendapatkan pengawalan dari kapal penjaga pantai. Proses 

penangkapan oleh TNI AL juga bukan tanpa hambatan, acap kali kapal penjaga pantai 

Tiongkok bermanuver untuk mengamankan kapal penangkap ikan. 

Pada kasus di atas fungsi yang dilakukan oleh TNI AL adalah pengamanan dan 

penegakan hukum. Pada isu yang sensitif karena terkait dengan klaim batas wilayah, 

penggunaan instrumen militer bagi upaya penegakan hukum dapat memberikan pesan ganda, 

terhadap isu wilayahnya atau isu pelanggaran hukumnya. Bukan tidak mungkin akan 

menjadikan tensi meninggi dan situasi krisis antar negara. Pada kasus di atas, nelayan 

Tiongkok tidak dikawal oleh kapal AL Tiongkok, melainkan oleh kapal Penjaga Pantai. 

Sejauh ini Indonesia menganggap berbagai insiden yang terjadi masih dalam ranah 

pelanggaran hukum, aktor yang terlibat adalah sipil. Respon Pemerintah Indonesia harus 

menggunakan dua pendekatan yaitu hukum dan diplomasi. Setiap kapal pencuri ikan yang 



 

 
 

tertangkap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sementara saluran 

diplomasi digunakan untuk memperingatkan Pemerintah Tiongkok agar nelayannya tidak 

mencuri ikan di wilayah Indonesia. Saat ini sebenarnya merupakan situasi hubungan bilateral 

terbaik antara RI-Tiongkok pasca Sukarno, hubungan bilateral yang hangat khususnya di 

bidang ekonomi seyogyanya dapat digunakan untuk “mengontrol” agresivitas dan provokasi 

Tiongkok di LTS, khususnya di wilayah Natuna. Tepat yang dikatakan oleh Menlu Retno 

Marsudi bahwa insiden di Natuna merupakan pelanggaran hukum oleh nelayan Tiongkok. 

Untuk mencegah potensi pencurian ikan, Pemerintah Indonesia harus memperketat 

pengamanan wilayah laut rawan illegal fishing. 

Sementara itu, selain dua pendekatan di atas, ada pendekatan ketiga yang juga harus 

dimainkan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu pertahanan. Mutlak dilakukan penguatan fungsi 

pertahanan di Natuna. Natuna saat ini menjadi hotspot di wilayah LTS, berbagai media 

internasional telah memberitakan bahwa Indonesia telah dalam posisi berhadap-hadapan 

dengan Tiongkok. Ada dua kemungkinan, Tiongkok akan merespon positif reaksi Indonesia 

pasca insiden yang lalu dan tidak “memfasilitasi” nelayannya untuk memancing di Natuna. 

Kemungkinan kedua, Tiongkok akan bergeming dan tetap mengawal nelayannya memancing 

di ZEE Natuna, bahkan mungkin akan dikawal oleh platform militer dan berpotensi 

memunculkan eskalasi. Oleh karena itu, penguatan fungsi pertahanan oleh TNI di Natuna 

harus menghadirkan daya gentar bagi setiap potensi ancaman bagi kedaulatan.  

Penamaan Kolom Laut Natuna Utara 

Pada Juli 2017 Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 

(Kemenko Maritim) merilis peta terbaru Indonesia tahun 2017. Peta tersebut merupakan 

revisi terhadap beberapa hal yang merubah wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. 

Perubahan wilayah tersebut terjadi karena beberapa hal seperti ratifikasi perjanjian batas 

wilayah antara Indonesia dengan Singapura dan Filipina yang akan segera diberlakukan. 

Selain perubahan wilayah pada segmen tertentu akibat perjanjian, peta tersebut memunculkan 

“wilayah” baru bernama Laut Natuna Utara. 

Istilah Laut Natuna Utara merupakan wilayah yang sebelumnya banyak digunakan dalam 

industri migas merujuk pada wilayah laut di utara Kepulauan Natuna bagi kepentingan 

ekplorasi maupun eksploitasi. Kepentingan penamaan Laut Natuna Utara menurut pemerintah 

adalah untuk kesatuan persepsi wilayah tersebut dengan landas kontinen. Proses 

penamaannya pun dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh International 



 

 
 

Hidrographic Organization (IHO) dan sesuai dengan ketentuan Electronic Navigational 

Chart (ENC). 

Penamaan wilayah tersebut langsung mendapatkan respon dari Tiongkok, Kementerian 

Luar Negeri Tiongkok menyebut kebijakan Pemerintah Indonesia tidak sesuai dengan standar 

penyebutan nama wilayah internasional dan tidak masuk akal. Tiongkok pada tahun 2014 

menerbitkan peta wilayah dengan sembilan garis terputus (nine dash lines) yang beririsan 

dengan wilayah hak berdaulat Indonesia di utara Kepulauan Natuna. Klaim Tiongkok 

meliputi seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan. Wilayah utara kepulauan Natuna diklaim 

sebagai zona tangkap ikan tradisional Tiongkok. Tindakan hukum dilakukan oleh penegak 

hukum maritim Indonesia terhadap pencuri ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 

tersebut. 

Terdapat beberapa hal yang dapat ditilik dari kebijakan penamaan tersebut. Pertama, 

penamaan wilayah Laut Natuna Utara merupakan sebuah langkah maju dari pemerintah bagi 

penegasan wilayah. Pemerintah menyebutkan wilayah tersebut tidak melebihi 200 mil yang 

merupakan zona hak berdaulat dan berbatasan langsung dengan perairan internasional tanpa 

tumpang tindih dengan wilayah teritorial negara lain. Wilayah laut Kepulauan Natuna dapat 

menjadi hotspot di masa yang akan datang. Potensi konflik di wilayah tersebut tidak hanya 

dengan Tiongkok, kapal nelayan beberapa negara tetangga seperti Vietnam berulang kali 

tertangkap sedang mencuri ikan di wilayah tersebut. Sebelumnya wilayah tersebut dianggap 

sebagai bagian wilayah Laut Tiongkok Selatan. 

Kedua, Indonesia menegaskan akan melakukan setiap hal yang dianggap perlu jika di 

wilayah tersebut terjadi situasi yang mengancam. Penamaan tersebut merujuk suatu wilayah 

dalam wilayah teritorial Indonesia yaitu Natuna. Indonesia memilih untuk bersikap terhadap 

tren ancaman di wilayah tersebut, terutama klaim batas wilayah. Sikap Indonesia melalui 

kebijakan tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak gamang terhadap klaim wilayah yang 

dilakukan oleh Tiongkok. 

Upaya sekuritisasi Natuna dan penegasan kehadiran pemerintah dilakukan dengan cepat 

oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo  menggelar rapat terbatas kabinet bidang 

keamanan pada Kamis (23/6) di atas KRI Imam Bonjol yang berlayar di Perairan Natuna. 

Dalam rapat terbatas tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menkopolhukam, menteri-

menteri terkait, Panglima TNI dan tiga Kepala Staf Angkatan. Pada saat itu, momen tersebut 

mengandung pesan kuat bahwa Kepulauan Natuna merupakan wilayah Indonesia, segala 



 

 
 

bentuk pelanggaran wilayah akan ditindak secara proporsional sesuai dengan prosedur 

penindakan di Indonesia. Tindakan tegas proporsional merupakan solusi agar ke depan 

insiden sejenis tidak diulang. 

Sesuai dengan syarat-syarat sekuritisasi yang dikemukakan oleh Buzzan, Pemerintah 

Indonesia telah melakukan langkah sekuritisasi tidak sebatas pernyataan, namun juga melalui 

tindakan kongkrit. Isu Natuna yang telah tersekuritisasi mendapatkan perhatian besar dari 

publik. Tidak hanya nasional namun juga internasional. Banyak pihak memuji langkah cepat 

dan berani pemerintah dalam merespon agresifitas Tiongkok. 

Kesimpulan 

Saat ini Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan yang baik, di masa kepemimpinan 

Presiden Joko Widodo banyak kerjasama di bidang ekonomi yang menjadikan hubungan 

Indonesia-Tiongkok menjadi sangat strategis. Namun akan sangat naif jika kemudian kita 

mengabaikan potensi tumpang tindih klaim di Natuna. Langkah diplomasi sekaligus 

memperkuat pertahanan di wilayah Natuna, merupakan langkah terukur pemerintah, pada 

satu sisi potensi kerjasama ekonomi dan bidang lain tidak terganggu, namun wibawa dan 

kedaulatan tetap terjaga melalui kebijakan sekuritisasi di Natuna. 
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Abstrak 

Tulisan ini ingin menggambarkan persoalan perbatasan yang dikonstruksi melalui 

pendekatan studi keamanan, dimana saat ini mengalami pergeseran pemahaman ontologis 

akan makna konsep keamanan. Muara persoalannya sebenarnya hanya satu, yaitu bagaimana 

memahami persoalan perbatasan melalui sudut pandang pendekatan studi keamanan. Artinya, 

persoalan hakiki perbatasan adalah persoalan terwujudnya keamanan militer dan nirmiliter 

perbatasan, yang menyimpan berbagai aspek kebutuhan kehidupan dari para aktor yang 

berkepentingan dengan keamanan perbatasan tersebut. Melalui pendekatan studi keamanan 

Copenhagen School dan Aberystwyth School, pada akhirnya peran negara tetap dibutuhkan 

dalam menyelenggarakan aspek-aspek kehidupan masyarakat di perbatasan dalam rangka 

menjamin terwujudnya kebebasan masyarakat dari ancaman keamanan yang berdimensi 

internal maupun eksternal terhadap kedaulatan wilayah, harga diri, integritas maupun tata 

kelola manajemen nasional. 

Kata Kunci: Keamanan Perbatasan, Keamanan Militer, Keamanan Nirmiliter, Copenhagen 

                      School, Aberystwyth School 

 

Pendahuluan 

Memahami dinamika persoalan perbatasan memberikan banyak pengertian akan makna 

dan hakekat manajemen pengelolaan perbatasan yang sebenarnya. Sebagian besar persoalan 

tersebut mengandung muara makna akan kedaulatan wilayah suatu negara-bangsa. Yang 

dalam hal ini dapat diartikan sebagai upaya suatu negara dalam mempertahankan aspek 

keutuhan wilayahnya yang tersebar ke dalam berbagai batasan teritorialnya yang 

membentang sejauh negara tersebut berbatasan dengan negara-negara tetangganya. Batasan 

teritorial bisa berarti sepanjang daratan, laut dan wilayah udara di atas teritorial daratan dan 



 

 
 

lautan negara yang bersangkutan tersebut. Namun yang paling penting adalah upaya 

mempertahankan, sekaligus berusaha untuk mengamankan keutuhan wilayah perbatasan 

menjadi persoalan berharga yang merupakan bagian dari kepentingan nasional. Yang 

kemudian termanifestasikan pada berbagai masalah yang mengancam keutuhan wilayah yang 

menjadi kedaulatan perbatasan negara tersebut. 

Sebenarnya makna dan hakekat persoalan perbatasan memiliki dua muara kajian 

keamanan yang berangkat dari dua sudut pandang obyek referensi keamanan. Persoalan yang 

pertama mencakup sekuritisasi sektoral ancaman negara. Yang dimaksud sekuritisasi sektoral 

ancaman negara adalah ancaman keamanan terhadap eksistensi faktor-faktor yang 

diberdayakan atau menjadi tanggung jawab negara sebagai tangible factors meliputi geografi, 

demografi dan kekayaan alam. Apabila ketiga faktor tersebut berhasil dimiliki oleh suatu 

negara dari wilayah lain, atau setidaknya menjadi sengketa bagi negara-negara yang merasa 

mengklaim kepemilikan atas ketiga faktor tangible threats tersebut berdasarkan telaah 

historis maupun yuridis internasional dari pihak-pihak yang terkait dengan sengketa yang 

dimaksud. Oleh karena itu, maka besar kemungkinan akan memunculkan konflik. Lazim 

dikenal sebagai border dispute. Contoh konflik yang paling hangat dan aktual adalah konflik 

Laut Cina Selatan (Spratley-Paracel), Laut Cina Timur (Senkaku-Diaoyu), Blok Ambalat dan 

sebagainya. Keterlibatan kekuatan militer untuk mendukung potensi terbuka konflik inter-

state menjadi begitu nyata dalam rangka klaim kepemilikan faktor geografi, demografi dan 

kekayaan alam. Hal ini merupakan konsekwensi logis dikarenakan suatu negara dapat disebut 

sebagai negara berdaulat jika kepemilikan ketiganya menjadi bagian dari kepentingan 

nasional yang harus diperjuangkan dan dipertahankan oleh negara yang bersangkutan. 

Persoalan keamanan perbatasan yang kedua adalah eksistensi kehidupan ekosistem di 

lingkungan seputar perbatasan tersebut. Yaitu persoalan sekuritisasi eksistensi kehidupan 

manusia yang sebagai stakeholder perbatasan, dan bermakna lebih dari sekedar manusia 

sebagai obyek referen keamanan. Manusia yang kehidupan sehari-harinya tergantung dari 

sumber daya alam yang terdapat di sekitar perbatasan. Apabila hal tersebut tidak 

diperhatikan, kemungkinan kemunculan konflik separatisme, iredentisme dan bahkan konflik 

intra-state bisa terjadi. Dan hal tersebut menjadi faktor ancaman keamanan perbatasan yang 

dilakukan oleh aktor manusia yang justru menjadi subyek ancaman keamanan perbatasan itu 

sendiri. Jadi secara garis besar persoalan kedua keamanan perbatasan sebenarnya 

merefleksikan persoalan terwujudnya keamanan struktural yang bebas dari ancaman militer 

maupun nirmiliter. Berangkat dari titik tolak kedua muara persoalan keamanan perbatasan di 



 

 
 

atas, maka persoalan pertama merelevansikan pendekatan studi keamanan Copenhagen 

School. Dan yang kedua, dapat dianalisis melalui relevansinya dengan pendekatan studi 

keamanan Aberystwyth/Welsh School. 

 

Pembahasan 

Pendekatan Studi Keamanan Copenhagen School 

Pendekatan studi keamanan Copenhagen School merupakan pendekatan studi keamanan 

yang merespon pendekatan keamanan yang pada masa perang dingin lebih menitikberatkan 

pada ancaman militer. Pasca perang dingin justru ancaman militer bisa berangkat dari 

persoalan-persoalan ancaman yang bersifat kehidupan nirmiliter seperti: lingkungan, 

kesehatan, manusia/individu, politik, sosial budaya maupun ekonomi. Dengan demikian 

realitas ancaman terhadap keamanan perbatasan juga terkait pada sektor-sektor kehidupan 

tersebut di atas yang berpotensi menjadi ancaman militer.  Oleh karena itu, ancaman militer 

yang dalam pemikiran perang dingin berpotensi menjadi konflik/perang simetris interstate 

karena dipicu oleh isu perlombaan adu kecanggihan alat utama sistem persenjataan 

(alutsista), dalam hal ini mengalami pergeseran isu strategis. Dan lebih mengarah pada 

analisis faktor-faktor nirmiliter seperti tersebut di atas yang menggerakkan isu keamanan 

militer. Hal tersebut lazim disebut sebagai perang asimetris. Jadi, persoalan keamanan 

perbatasan notabene mampu menjadikan dirinya sebagai pemicu kemunculan perang 

asimetris karena perebutan kepentingan kepemilikan atau kekacauan kehidupan keamanan 

struktural di seputar kehidupan wilayah perbatasan tersebut. Bagi Pendekatan studi keamanan 

Copenhagen School, fenomena tersebut merupakan pengembangan lebih luas (wider) konsep 

keamanan saat ini dalam hubungannya dengan pergeseran analisis sektoral keamanan 

(sectoral analysis security) dan konsep sekuritisasi (securitization). 

Bisa dikatakan bahwa potensi ancaman keamanan perbatasan yang dipicu oleh sektor-

sektor keamanan di luar wilayah ancaman militer sebagai pemicu perang asimetris di atas 

dapat dirangkum dari beberapa unsur kepentingan yang menyangkut dimensi statis dan 

dinamis keamanan perbatasan yang menjadi basis sectoral analysis security. Dimensi statis 

dapat digambarkan melalui faktor geografi, demografi dan kekayaan alam. Sedangkan 

melalui dimensi dinamis terdapat faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan 

pertahanan-keamanan. Sekalipun demikian sebaliknya, kedua dimensi nirmiliter tersebut 

mampu menghadirkan ancaman keamanan perbatasan yang mempengaruhi pertahanan-



 

 
 

keamanan negara, berupa pertahanan non-militer sebagai politik pertahanan negara, 

sebagaimana yang dapat dicontohkan dalam konteks keamanan perbatasan di Indonesia. 

Dalam relevansinya dengan pemikiran Anggoro (2009:59), pertahanan non-militer (non-

military defense) merupakan istilah yang belum lama diintrodusir di Indonesia. Namun 

sesungguhnya konsep itu telah lama dikenal. Konsep itu bahkan kerapkali dilahirkan dari 

paradigma non-kekerasan (non-violent struggle) yang menganggap alat kekerasan bukan 

merupakan alat sah dalam pergaulan internsional, dan bahwa represi merupakan instrumen 

yang harus dihindari dalam penataan politik domestik. Selanjutnya, konsep itu juga sering 

dianggap merupakan bagian dari pertahanan total (total defense) atau bahkan yang di 

Indonesia kerap dimengerti sebagai sistem pertahanan (dan keamanan) rakyat semesta 

(sishankamrata). 

Melalui pendeskripsian esensi pendekatan studi keamanan Copenhagen School di atas, 

maka pengembangan lebih luas (wider) dari konsep keamanan oleh Buzan, Waever dan De 

Wilde (1998:21) terkait dengan analisis sektoral keamanan (sectoral analysis security) dan 

konsep sekuritisasi (concept  of securitization). Namun keduanya tetap menitikberatkan pada 

negara sebagai penanggung jawab ancaman keamanan militer dan nirmiliter. Hal tersebut 

tercermin dari pernyaataan mendasar ketiganya dalam rangka menjawab persoalan ontologis 

seputar: apakah keamanan itu? Jawaban atas pertanyaan apakah keamanan itu dalam hal ini 

dimanifestasikan ke dalam bentuk ancaman eksistensial (existential threat) dan tindakan 

emergensi/darurat (emergency measures). Kedua entitas konsep keamanan yang diajukan 

oleh Buzan, Waever dan De Wilde sebagai karakteristik Copenhagen School yang terdiri atas  

keamanan  militer,  keamanan  politik,  keamanan  ekonomi,   keamanan lingkungan. 

Sekuritisasi diartikan lebih dari sekedar politisasi keamanan (1998:22). 

Menurut Buzan, Waever dan De Wilde (1998:23-24) secara teori, setiap isu yang 

berkembang di ruang masyarakat/publik dapat ditempatkan dalam spektrum nonpolitisisasi 

(artinya tidak terkait dengan keamanan negara dan dengan demikian tidak memerlukan debat 

publik dan kebijakan publik) menjadi terpolitisasi (menjadi suatu isu keamanan yang dapat 

memasuki ruang debat publik yang membutuhkan keputusan negara/pemerintah dan 

pengalokasian sumber daya pemerintah dalam menyelesasikan isu keamanan tersebut, atau 

bisa juga meskipun sangat jarang, membutuhkan keterlibatan sekelompok individu yang 

mewakili negara/pemerintah) sehingga memunculkan isu sekuriti (yang diartikan sebagai isu 

keamanan tersebut mewakili suatu ancaman eksistensial, membutuhkan tindakan emergensi 



 

 
 

dan menjustifikasikan segala tindakan  dan keputusan di luar jangkauan prosedur normal dan 

proses politik formal). 

Terkait persoalan keamanan perbatasan, maka esensi Copenhagen School adalah bahwa 

sebenarnya keamanan perbatasan adalah bagian dari obyek referen keamanan, dan sekaligus 

merupakan subyek politik yang bertanggung jawab terhadap keutuhan wilayah/lingkungan 

seputar perbatasan tersebut. Relevansi dasar dari keamanan perbatasan tersebut terhadap 

negara sebagai subyek dan obyek referensi keamanan perbatasan dikarenakan bahwa, 

pelibatan negara sebagai unit analisis pendekatan studi keamanan Copenhagen School 

mengandung tiga karakteristik utama. Ketiga karakteristik utama yang dimaksud dalam hal 

ini meliputi referent object, securitizing actor dan functional actor (Ibid:35): 

1) Referent Object: keamanan perbatasan merupakan obyek yang terancam dan  negara 

sebagai penanggung jawab utama keamanan perbatasan memiliki legitimasi untuk tetap 

mempertahankan keutuhan wilayah perbatasan agar tetap survive sebagai bagian dari 

kedaulatan negara. Hal ini mengingatkan kita pada inti pemikiran Copenhagen School 

bahwa dalam sektor keamanan: “The referent object for security has traditionally been the 

state and, in a more hiden way, the nation. For a state, survival is about sovereignty, and 

for a nation it is about identity.” 

2) Securitizing Actors: negara merupakan aktor utama yang mendeklarasikan ancaman 

keamanan perbatasan. Hal ini dikarenakan karena pada hakekatnya, aktor negara mampu 

mengkonstruksi berbagai macam bentuk ancaman bagi keamanan negara. (In principle, 

securitizing actors can attemp to construct anything as a referent object)  

3) Functional Actors: Ancaman keamanan perbatasan dipengaruhi oleh setiap aktor (baik 

negara maupun non negara) yang memiliki kapabilitas mempengaruhi dinamika eskalasi 

level ancaman keamanan perbatasan. Yang harus diingat adalah aktor tersebut bukan 

merupakan obyek referen keamanan. Yang dimaksud negara sebagai obyek referen 

keamanan itu sendiri adalah sebagai stakeholder actor yang memiliki wilayah perbatasan 

yang dimaksud. 

 

Pendekatan Studi Keamanan Aberystwyth/Welsh School 

Pendekatan studi keamanan Aberystwyth/Welsh School sangat berbeda dalam melihat 

persoalan isu keamanan secara garis besar. Jika Copenhagen School memandang negara 



 

 
 

sebagai subyek/aktor  penananggung jawab sekaligus menempatkan posisinya dalam obyek 

referen keamanan, maka Aberystwyth/Welsh lebih melihat negara sebagai subyek politik yang 

menyebabkan terjadinya ancaman keamanan. Negara sebagai penyebab utama ancaman 

keamanan sektor-sektor nirmiliter menjadi kunci dari terjadinya kekacauan struktural 

kehidupan lingkungan di wilayah keamanan negara. Dengan demikian, maka dampak 

terbesar dari kekacauan tersebut dirasakan oleh manusia/masyarakat/penduduk di sekitar 

wilayah yang dimaksud. 

Pada intinya, kelompok Welsh (Aberystwyth School) dipengaruhi oleh dominasi aliran 

pemikiran dari para teorikus beraliran pemikiran kritis (Critical Theory). Welsh School 

dipelopori oleh Ken Booth dan memiliki dua akar pemikiran, yaitu radical interpretation dan 

critical theory. Pemikiran Horkheimer, Adorno, ataupun Habermas, yang lebih dikenal 

dengan Frankfurt School, Gramsci, Marx dan para pemikir critical theory dalam kajian 

hubungan internasional sangat kuat mempengaruhi Welsh School. Fokus utama kelompok ini 

adalah apa yang menjadi makna kata “keamanan”. Mereka melihat keamanan tidak dalam 

ruang yang kosong. Makna keamanan tidak dapat dilepaskan dari agenda-agenda sosial yang 

dibawa oleh siapapun yang memberikan makna terhadap kata “keamanan” dan praktik politik 

yang tentu juga dipengaruhi oleh peta kekuatan yang ada (Wardoyo, 2015:91). 

Dengan demikian, mengacu kepada fokus utama Aberystwyth/Welsh School dalam 

memaknai konsep keamanan yang berangkat dari pengaruh teori kritis. Seperti yang sudah 

terdeskripsikan di atas, maka terdapat tiga entitas persoalan ontologis yang diajukan oleh 

Booth tentang konsep keamanan dari sudut pandang teori kritis yang dijelaskan dalam 

Murtimer (2013:76) yaitu: 

a) What is real? (Apakah yang nyata itu?). Fokus teori kritis adalah menyediakan sebuah 

jalan akan pemahaman ontologis dunia nyata sebagai sebuah praktek dari berbagai fakta 

sosial. 

b) What is knowledge? (Apakah pengetahuan itu?). Teori kritis menyediakan makna 

pemikiran mengenai apakah pengetahuan itu, atau tentang epistemologi kehidupan sosial. 

Dengan demikian hal ini membawa langsung perhatian kita terhadap segala kepentingan 

utama akan setiap klaim utama pengetahuan, dan memandu kita untuk mempertanyakan 

kepemilikan siapa dari bentuk-bentuk pengetahuan tersebut yang secara khusus 

dipergunakan untuk apa, dan apakah kepemilikan akan segala bentuk pengetahuan tersebut 

membantu berbagai kepentingan yang ada dari setiap individu dari masing-masing 



 

 
 

kelompok yang ada. 

c) What is to be done? (Apa yang harus dilakukan?). Teori kritis merupakan teori praksis, 

sebuah teori yang memandu kepada sebuah proses keterlibatan politis yang didesain dalam 

rangka mentransformasikan dunia. 

Ketiga pernyataan ontologis yang diajukan oleh Booth dalam pengaruh Critical Theory 

di atas, yaitu: What is real?, what is knowledge? dan what is to be done? diterminologikan 

ke dalam tiga buah pernyataan ontologis dari karakteristik Welsh  School yaitu: (1). 

Deepening Security (What is real?); (2). Broadening Security (What is knowledge?); dan 

(3). Extending Security (What is to be done?). Ketiganya di atas merupakan sebuah critical 

statement dari Welsh School terhadap pendekatan keamanan tradisional yang 

mengabstraksikan isu-isu militer dalam konteks yang lebih luas dengan membuat 

serangkaian asumsi implisit tentang konteks isu-isu militer tersebut sebagai premis 

pendekatan realisme (Jones, 1999:102). 

Deepening security dimaksudkan sebagai sebuah konseptualisasi keamanan yang tidak 

hanya menyediakan arti penting dari kritik terhadap studi keamanan tradisional, namun juga 

merupakan rekonstruksi pendekatan alternatif, lebih kritis lagi adalah basis orientasi konsep 

keamanan tersebut. Pemikiran mendasar yang membawahi deepening security tersebut jauh 

melampaui dua perdebatan mendasar tentang konsep keamanan, terkait perluasan agenda 

keamanan yang diperluas kepada isu-isu nonmiliter atau pandangan statis yang 

mempertahankan obyek referen keamanan, sedangkan pemikiran akan broadening dan 

extending security menurut Jones dimaksudkan untuk membedakan keduanya keluar dari 

perdebatan isu-isu nonmiliter dan obyek referen keamanan sebagai wacana perdebatan 

konsep keamanan selama ini (Jones, 1999:103-104). 

Broadening security sebagaimana yang dijelaskan oleh Booth merupakan fungsi dari 

deepening security. Ketika orang berbicara mengenai keamanan, atau bertindak atas nama   

keamanan,   maka   segala   kata   dan   tindakan   mereka   yang   tertanam    akan  

mencerminkan konsepsi yang mendalam secara natural mengenai politik dunia. Hal ini 

mengartikan bahwa isu keamanan hanya dapat diperluas berdasarkan asumsi-asumsi pokok 

teori politik (Booth, 2013:65). 

Sedangkan extending security bagi Booth (2013:71) merupakan restructuring security 

yang berangkat dari keamanan negara (state security) sebagai obyek referen dalam 

perspektif realis, dan terutama Copenhagen School, maka teori keamanan kritis menjelaskan 



 

 
 

obyek referen keamanan yang berbeda. Tugasnya adalah menolak siapa dan apa sebagai 

struktur kategorial yang memprevilasi teori politik (siapa yang dimaksud dalam hal ini 

adalah subyek keamanan dan apa mengacu kepada obyek keamanan). Berangkat dari ide, 

gagasan dasar maupun pemikiran utama pendekatan studi keamanan Aberystwyth/Welsh 

School terkait persoalan keamanan perbatasan. Maka melalui ketiga pernyataan ontologis 

karakteristik Aberystwyth/Welsh School dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Deepening Security: What’s real for border security 

Keamanan perbatasan mewakili bagian dari konseptualisasi keamanan yang menjawab 

kritik terhadap keamanan perbatasan ditinjau dari studi keamanan tradisional (ancaman 

militer-negara), namun juga merekonstruksi pemahaman analisis persoalan perbatasan 

berbasis orientasi konsep keamanan yang fokus terhadap persoalan-persoalan ancaman 

nirmiliter. Yang akan memperluas agenda keamanan perbatasan disamping kepada isu-isu 

nirmiliter, namun juga agar lebih dinamis atau tidak sekedar memandang persoalan 

keamanan perbatasan secara statis dengan pendekatan keamanan tradisional yang mewarisi 

pendekatan realisme maupun neo-realisme 

2) Broadening Security: What’s knowledge of border security 

Isu-isu keamanan perbatasan, yang dipahami dalam konteks deepening security tidak 

hanya sekedar memuat politisasi sektor keamanan perbatasan saja. Namun juga meluas 

pemahamannya dikaitkan dengan fenomena politik dunia atas dasar asumsi-asumsi pokok 

teori politik 

3) Extending Border Security: What’s to be done for border security 

Keamanan perbatasan tidak hanya didominasi sebagai bagian dari keamanan negara 

sebagai unit analisis maupun obyek referen keamanan, namun juga melibatkan obyek referen 

yang lain agar tidak terjebak pada previlase unit-unit analisis yang berkepentingan terhadap 

politik keamanan perbatasan yang dimaksud. 

Dengan memahami ketiga pernyataan ontologis pendekatan studi keamanan kritis melalui 

Aberystwyth/Wales School ini, maka kuncinya terletak pada persoalan emansipasi 

keamananan perbatasan. Hal ini menjadi penting dikarenakan baik secara ancaman militer 

maupun nirmiliter, kesemuanya merefleksikan keamanan yang sebenarnya/nyata dari segala 

hal yang menganggu eksistensi kehidupan lingkungan keamanan ekonomi, sosial, kesehatan, 

masyarakat, politik maupun individu sebagai obyek referensi keamanan perbatasan yang 



 

 
 

nyata sekaligus bebas dari politisasi isu keamanan perbatasan yang cenderung state-centrism 

saja. Dan dalam hal ini menjadi penting ketika menempatkan faktor 

manusia/masyarakat/penduduk  sebagai unit analisis yang kehidupannya terintegrasi dengan 

segala kehidupan keamanan lingkungan tersebut di atas. 

Emansipasi menjadi konsep utama dalam pendekatan keamanan kritis. Dalam hal ini, 

Booth kembali menekankan pentingnya konsep emansipasi sebagai tujuan utama keamanan 

melalui pemikirannya yang tertuang dalam bukunya, yaitu Theory of World Security (2007). 

Menurut Booth, emansipasi adalah inti dari teori kritis keamanan dunia. Definisi konseptual 

dari Emansipasi yang dibangun oleh Booth berangkat dari pemahaman bahwa: sebagai 

wacana politik, emansipasi berusaha mengamankan manusia dari berbagai macam tekanan 

yang membatasi tindakan dalam kehidupan manusia, yang kompatibel dengan kebebasan 

pilihan-pilihan lainnya. 

Jauh sebelum menjabarkan esensi konsep emansipasi dalam studi keamanan kritis melalui 

teori keamanan dunia tersebut, Booth sudah menjelaskan konsep emansipasi dalam studi 

keamanan ini dalam tulisannya yang berjudul Security and Emancipation (1991). Menurut 

Booth (1991:319) emansipasi adalah membebaskan manusia (dalam fungsinya sebagai 

individu maupun kelompok) dari berbagai ancaman yang meliputi tekanan fisik dan ikatan 

manusia terhadap segala bentuk paksaan/penindasan, yang mana emansipasi menghentikan 

kedua ancaman tersebut keluar dari yang seharusnya manusia dapat bebas menentukan apa 

yang ingin dilakukannya. Perang dan ancaman terhadap perang adalah salah satu dari ikatan 

keterancaman tersebut, bersama-sama dengan kemiskinan, pendidikan yang rendah, 

penindasan politik dan selanjutnya. Keamanan dan emansipasi adalah dua sisi yang berbeda 

dari koin yang sama. Emansipasi bukan kekuasaan atau sesuatu yang bersifat struktur/hirarki 

yang dihasilkan oleh keamanan. Emansipasi merupakan bentuk dari keamanan itu sendiri. 

Secara detail, definisi konsep emansipasi dalam studi keamanan Aberystwyth/Welsh School 

menurut Booth adalah: 

 

“Security means the absence of threats. Emancipation is the freeing of 

people (as individuals and groups) from those physical and human 

constraint which stop them carrying out what they would freely choose to 

do. War and the threat of war is one of those constrains, together with the 

poverty, poor education, political oppression and so on. Security and 



 

 
 

emancipation are two sides of the same coin. Emancipation, not power and 

order, produces true security. Emancipation, theoretically, is security.” 

 

Seperti konsep-konsep lain dalam politik dunia, konsep emansipasi mengandung empat 

pengertian utama yang menekankan pada: pertama, arti kebebasan (the meaning of 

freedom); kedua, perbedaan antara emansipasi yang nyata dan palsu (true and false 

emancipation); ketiga, kebutuhan akan kemanusiaan yang ideal (the invention of humanity 

needs ideals); dan keempat, hubungan antara keamanan dan emansipasi (relationship 

between security and emancipation). Dalam hal ini, emansipasi sebagai bentuk dari 

keamanan itu sendiri merupakan perpaduan dari konsep keamanan dan emansipasi, dua sisi 

yang berbeda dari satu koin (two sides of the same coin) yang dinamakan penemuan 

kemanusiaan (the invention of humanity). 

Pemikiran Booth melalui emansipasi sebenarnya didorong oleh kenyataan bahwa studi 

keamanan masih cenderung didominasi pemikiran mengenai keamanan negara  (state 

security) yang masih berputar pada ancaman-ancaman bersifat militer (perang) yang 

menjadi domain dari analisis kaum (neo) realis. Negara sebagai unit sentral keamanan 

nasional menjadi penjamin utama keamanan bagi warga negara yang didasarkan pada 

persepsi ancaman militer (state centric). Bukan pada faktor keamanan manusia yang bebas 

dari segala bentuk ancaman dan penindasan nirmiliter. 

Hal tersebut di atas tertuang dalam pemikirannya yang lain mengenai security and self: 

Reflections of a Fallen Realist (1997:107). Booth mengingatkan bahwa apa yang paling 

penting dari kecenderungan perang yang bersifat paksaan (kekerasan) akan menghambat 

emansipasi itu sendiri. Agar emansipasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka 

dalam kaitannya dengan mempelajari keamanan adalah tidak hanya fokus berkonsentrasi 

pada tujuan meminimalisir/mencegah perang saja. Menurunkan kemiskinan, tekanan politik 

dan lainnya juga merupakan faktor penting dalam hal ini. Selanjutnya, Tujuan dari 

keamanan kritis tidak bermaksud untuk mengurangi arti penting dari  studi   strategis   dan   

keamanan   militer,   namun   lebih   dari  perlu menambahkan pentingnya agenda keamanan 

yang lain, seperti kemiskinan, kebebasan manusia, kesehatan dan pendidikan. 

Menurut Burchill dan Linklater (1996:224), Keamanan yang oleh Booth didefinisikan 

sebagai tidak adanya ancaman sangat berkaitan dengan emansipasi karena otonomi, dalam 

beberapa tahap tertentu, bergantung dari tidak adanya ancaman yang melumpuhkan. 



 

 
 

Keamanan adalah yang melindungi atau menjaga otonomi. Tidak ada otonomi tanpa 

keamanan; karena tanpa keamanan individu atau kelompok tidak akan aman dalam 

pencarian mereka akan kebebasan, karenanya Booth dengan tegas menyatakan bahwa 

keamanan dan emansipasi seperti dua sisi dari koin yang sama. Kekerasan, perang, 

kemiskinan, tekanan politik dan pendidikan yang rendah hanyalah beberapa dari 

keterbatasan-keterbatasan yang disebutkan Booth, yang mengancam keberadaan individu 

dan kelompok, yang karenanya membahayakan kemampuan mereka untuk bertindak bebas. 

Keamanan berdampak menjauhkan ancaman terhadap kebebasan dan otonomi. Dengan 

pertimbangan inilah maka konsep emansipasi mutlak melibatkan keamanan. 

Terkait pelibatan keamanan, maka konsep emansipasi yang memperkuat broadening 

security Booth menurut Albert dan Carlsson (2009:35) terkait dengan  absence of personal 

violence dan absence of structural violence. Tujuan akhir konsep emansipasi keamanan 

adalah membebaskan manusia dari personal violence berupa freedom from fear. Di samping 

itu juga membebaskan manusia dari structural violence yang berwujud freedom from want 

dan empowerment Dignity. 

Benang merah yang dapat ditarik dari pemikiran Booth, bahwa sebenarnya melalui 

penemuan kemanusiaan (inventing of humanity), maka keamanan dan emansipasi 

memberikan ruang kolaborasi keamanan tradisional (ancaman militer) dan non- tradisional 

(ancaman nir-militer). Ruang kolaborasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bertujuan 

untuk mencapai penemuan kemanusiaan. Penemuan kemanusiaan melalui membebaskan 

manusia tidak hanya berangkat dari ketiadaan perang (the absence of war) dan rasa takut 

akan akibat perang (the absence of fear), namun juga kebebasan manusia untuk menjalani 

keinginannya (freedom from want) di samping pemberdayaan manusia   (empowerment   

people)   di   bawah   payung   keamanan   manusia. Hal ini  mengingatkan kembali kepada 

kecenderungan perang-perang baru dewasa ini yang banyak berorientasi pada perang sipil 

yang terjadi di dalam negara. 

 

Kesimpulan 

Pelajaran berharga yang dapat diambil dari relevansinya dengan keamanan perbatasan di 

Indonesia, baik dalam perspektif studi keamanan Copenhagen School maupun 

Aberystwyth/Welsh School nampak memberikan nuansa yang berbeda dalam 

menterjemahkan permasalahan keamanan perbatasan secara ontologis. Hal ini tidak dapat 



 

 
 

dipisahkan dari hubungan timbal balik dari faktor internal dan eksternal melalui pendekatan 

teori yang dipakai khususnya dalam studi hubungan internasional. Oleh karena itu dalam 

konteks level analisis, unit analisis maupun aspek bangunan epistemologi dan aksiologi 

kedua perspektif studi keamanan tersebut di atas memiliki kekuatan dan keterbatasan 

masing-masing dalam memformulasikan kausalitas permasalahan keamanan perbatasan. 

Kunci permasalahannya tergantung dari letak geografis perbatasan yang relevan sebagai 

bagian dari wilayah yurisdiksi negara yang bersangkutan, dan yang paling penting tidak 

dapat dipisahkan dari fakor geostrategis negara-bangsa yang bersangkutan. 

Dalam konteks keamanan perbatasan, maka posisi geostrategis negara-bangsa melalui 

letak geografisnya merupakan pusat kedaulatan wilayah negara yang bersangkutan yang  

menjadi konsep inti analisis ancaman keamanan, jika ditinjau dari perspektif studi keamanan 

Copenhagen School. Pengaruh pendekatan realisme dalam studi keamanan Copenhagen 

School dikaitkan dengan relevansinya terhadap keamanan kedaulatan wilayah yang menjadi 

tanggung jawab negara sebagai unit analisis utamanya. Ancaman keamanan dalam hal ini 

ditunjukkan dengan adanya potensi ancaman tangible factors keamanan perbatasan yang 

meliputi kondisi fisik alam, jumlah penduduk/masyarakat, kekayaan alam. Berikutnya 

adalah potensi ancaman intangible factors, termasuk dinamika ideologi dalam wujud 

kepercayaan/agama atau etnis penduduk/masyarakat, seberapa besar pengaruh situasi dan 

kondisi politik lokal provinsi/kabupaten dimana perbatasan tersebut berada, kondisi 

ekonomi makro, kondisi sosial budaya dan pertahanan-keamanan perbatasan dari ancaman 

infliltrasi maupun eksfiltrasi dalam bentuk konvensional (militer) ataupun non konvensional 

(transnational crime). 

Dengan demikian, dalam hal perspektif studi keamanan Copenhagen School, keamanan 

perbatasan di Indonesia sebenarnya juga merupakan pengejawantahan pergeseran isu-isu 

keamanan pasca perang dingin yang dipicu oleh dua faktor ancaman keamanan dalam 

bentuk tangible factors yang bersifat statis dan intangible factors yang cenderung bergerak 

dinamis. Keduanya mampu menghadirkan potensi ancaman keamanan yang bersifat militer 

maupun nirmiliter. 

Namun berbeda dalam perspektif Aberystwyth/Welsh School. Sebagaimana yang sudah 

dijelaskan dari deskripsi pembahasan sebelumnya, maka pengaruh pendekatan teori kritis 

terhadap isu-isu keamanan nontradisional atau lebih bersifat ancaman nirmiliter menjadi inti 

pokok dari analisis perspektif studi keamanan tersebut. Ancaman keamanan negara yang 



 

 
 

dilahirkan dari potensi ancaman keamanan perbatasan sebagai obyek referen studi 

keamanan lebih ditempatkan sebagai subordinat obyek referen keamanan di bawah faktor 

manusia dalam hal ini. Jadi faktor manusia dalam level aktor negara dan non negara yang 

hidup dalam faktor-faktor tangible-statis maupun faktor-faktor intangible-dinamis bisa 

menjadi subyek ancaman keamanan maupun obyek ancaman keamanan di perbatasan itu 

sendiri. 

Memahami keamanan perbatasan dalam hal ini dikembalikan kepada relevansi definisi 

konsep emansipasi Booth mengenai ontologi keamanan yang nyata (truly security). Dengan 

demikian pengertian hakekat ancaman keamanan negara menjadi kabur dikarenakan peran 

manusia sebagai aktor yang menjadi unit analisis keamanan bisa berperan sebagai subyek 

yang mengancam keamanan perbatasan maupun obyek yang terancam keamanannya karena 

hidup di lingkungan perbatasan tersebut dalam bentuk politik negara-bangsa. Pada intinya 

melalui pernyataan ontologis keamanan perbatasan yang mencakup deepening, broadening, 

dan extending security, maka konsep emansipasi yang menjadi inti pemikiran studi 

keamanan Aberystwyth/Welsh School menemukan wilayah keamanan yang 

sebenarnya/nyata secara epistemologi dan aksiologi melalui keberadaan the absence of 

personal violence dan absence of structural violence. Karena kedua absence of true security 

tersebut membebaskan ikatan kausalitas dikotomi ancaman keamanan militer dan nirmiliter 

sebagai tujuan akhir (end of process) keamanan perbatasan yang bebas dari belenggu politik 

keamanan negara (state-centrism) dari hegemoni pendekatan studi keamanan tradisional. 

Sebagai penutup, penulis dalam hal ini menghaturkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada LP2M UAI dalam memberikan bantuan dan dukungan material 

sepenuhnya, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan sesuai dengan batas akhir waktu yang 

telah ditetapkan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

BUKU: 

Booth, Ken. 2007. Theory of World Security. New York: Cambridge University Press 

Booth, Ken. 1997. “Security and Self: Reflections of a Fallen Realist”. In Keith Krause and 

Michael C. Williams (eds). Critical Security Studies: Concepts and Cases. London: 

University College London 



 

 
 

Booth, Ken. 2013. “Deepening, Broadening, Reconstructing”. In Columba Peoples and Nick 

Vaughan-Williams (eds). Critical Security Studies: Critical Concepts In Miliatry, 

Strategic and Security Studies. New York: Routhledge. 57-85 

Buzan, Barry, Ole Waever and Jaap De Wilde. (1998) . Security: A New Framework For 

Analysis. London: Lynne Rienner Publishers 

 

Burchill, Scott dan Andrew Linklater. 1996. Teori-Teori Hubungan Internasional. 

Terjemahan: M.Sobirin. Bandung: Nusa Media 

Jones, Richard Wyn. 1999. Security, Strategy and Critical Theory. Colorado: Lynne Rienner 

Publishers 

Wardoyo, Broto. 2015. Perkembangan, Paradigma dan Konsep Keamanan Internasional & 

Relevansinya Untuk Indonesia. Klaten: Nugra Media 

ARTIKEL/ESSAY DALAM JURNAL: 

Booth, Ken. “Security and Emancipation”. Review of International Studies 17:4 (1991): 313-

216. 

RUJUKAN ELEKTRONIK: 

Alberth, Johan & Carlsson, Henning. 2009. “Critical Security Studies, Human Security and 

Peace”.Melalui<www.iei.liu.se/stat/utbildning-grundniva/c-_och_d 

uppsatser/juni2022009/1/120303/D-uppsatsJohanAlberthHenningCarlssonNY.pdf>[5 

Mei 2014, 12:15] 

http://www.iei.liu.se/stat/utbildning-grundniva/c-_och_d-uppsatser/juni2022009/1/120303/D-uppsatsJohanAlberthHenningCarlssonNY.pdf%3e%5b
http://www.iei.liu.se/stat/utbildning-grundniva/c-_och_d-uppsatser/juni2022009/1/120303/D-uppsatsJohanAlberthHenningCarlssonNY.pdf%3e%5b


 

 
 

Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Darat Indonesia – Timor Leste 

 

Imelda Masni Juniaty Sianipar 

Universitas Kristen Indonesia 

imelda.sianipar@uki.ac.id 

 

Abstrak 

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2017, Menteri Luar Negeri 

(Menlu) Retno LP Marsudi menyatakan bahwa Indonesia akan mempercepat penyelesaian 

perundingan masalah perbatasan wilayah Indonesia dengan beberapa negara tetangga, salah 

satunya adalah Timor Leste. Menlu Retno juga menekankan bahwa penyelesaian perbatasan 

Indonesia dengan Timor Leste akan dilakukan secara damai, tanpa ancaman kekerasan, dan 

dengan penghormatan sepenuhnya pada hukum internasional. Artikel ini berupaya memahami 

sengketa perbatasan wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste dalam perspektif hubungan 

internasional. Ada tiga strategi yang dapat ditempuh oleh Indonesia dalam rangka menyelesaikan 

sengketa ini yaitu konfrontasi militer, penggunaan institusi formal seperti organisasi  

internasional  serta penggunaan institusi informal yaitu norma, kepercayaan, ide dan nilai. Artikel 

ini berargumen bahwa untuk menyelesaikan sengketa Noel Besi/Citrana dan Bijael Sunan/Oben 

tidak cukup menggandalkan traktat/perjanjian internasional saja, Indonesia perlu lebih 

menekankan pada pentingnya pemahaman akan norma, kepercayaan, ide dan nilai dari 

masyarakat adat yang tinggal di wilayah sengketa tersebut. Niscaya penggabungan strategi 

pemanfaatan institusi formal dan informal tersebut dapat mempercepat penyelesaian sengketa 

Noel Besi/Citrana dan Bijael Sunan/Oben. 

 

Kata Kunci : sengketa wilayah perbatasan darat, Indonesia, Timor Leste 

 

Pendahuluan 

Perbatasan merupakan wilayah yang memiliki posisi penting dalam tatanan kehidupan 

bernegara (Wuryandari, 2017, p. 63).  Wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia ) 

berbatasan dengan banyak negara. Di darat, wilayah NKRI berbatasan dengan wilayah 3 (tiga) 



 

 
 

negara lain yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan di wilayah laut, Wilayah 

NKRI berbatasan dengan 10 negara yaitu Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Republik 

Demokratik Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau dan Australia. 

Pengelolaan batas-batas Wilayah Negara diperlukan dan sangat penting untuk memberikan 

kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan Wilayah 

Negara, dan hak–hak berdaulat (Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2010). 

Sampai tahun 2017, Indonesia masih memiliki beberapa sengketa perbatasan darat dan laut 

dengan beberapa negara tetangga antara lain batas darat dengan Timor Leste, batas wilayah laut 

dan darat dengan Malaysia, serta batas landas kontinen dengan Filipina. Dalam Pernyataan Pers 

Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2017,  Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi 

menyatakan bahwa Indonesia akan mempercepat penyelesaian perundingan masalah perbatasan 

wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga termasuk diantaranya adalah Timor Leste 

(Marsudi, 2017). 

Perbatasan darat antara Indonesia - Timor Leste memiliki panjang 268.8 km, melintasi 3 

kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara dan 

Kupang. Perbatasan darat RI dengan Timor Leste terbagi atas dua sektor, yaitu: (1) Sektor Timur 

(Sektor utama/main sector) di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Distrik 

Covalima dan Distrik Bobonaro di Timor Leste sepanjang 149.1 kilometer; dan (2) Sektor Barat 

(Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan 

Distrik Oecussi merupakan wilayah enclave Timor Leste sepanjang 119.7 km. Hampir sebagian 

besar  (99%) batas darat kedua negara berupa batas alam berupa watershed dan thalweg (bagian 

terdalam sungai). Delimitasi batas RI dengan Timor-Leste di Pulau Timor mengacu kepada 

perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan Permanent Court 

Award (PCA) 1914, serta Perjanjian Sementara antara Indonesia dan Timor Leste pada tanggal 8 

April 2005. Perundingan perbatasan antara RI dengan Timor Leste mulai dilaksanakan sejak tahun 

2001 dengan diadakannya pertemuan pertama Technical Sub-Commitee on Border Demarcation 

and Regulation (TSCBDR) RI-UNTAET (United Nations Transitional Administration for East 

Timor). Batas negara antara RI dan Timor Leste sebanyak 907 titik–titik koordinat telah 

ditetapkan dalam persetujuan tentang Perbatasan Darat (Provisional Agreement) yang 

ditandatangani oleh Menlu RI dan Menlu Timor Leste pada tanggal 8 Juni 2005 di Dili namun 

masih ada segmen yang belum terselesaikan dan yang belum disurvey/diukur oleh Tim Survey 

kedua negara (Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2010). Hingga tahun 2013, terdapat tiga 

segmen yang belum disepakati yaitu segmen Noel Besi/Citrana, Manusasi/Oben dan segmen 



 

 
 

Dilumil/Memo. Namun pada tahun 2013, segmen Dilumil/Memo diselesaikan melalui 

Addendum PA 2005.  Karenanya hingga tahun 2017 ini, masih tersisa dua segmen yang 

belum selesai yaitu segmen Noel Besi/Citrana dan Manusasi/Oben (Lailissaum, Pemotretan 

Udara Wilayah Unresolved Segment Perbatasan RI-RDTL dalam Rangka Penyelesaian 

Sengketa Batas Negara, 2015). 

Wilayah perbatasan Noel Besi/Citrana terletak di antara wilayah Kabupaten Kupang, Nusa 

Tenggara Timur (Indonesia) dan Kabupaten Ambeno yang merupakan bagian dari Wilayah Timor 

Leste. Daerah ini dialiri Sungai Noel Besi yang bermuara di selat Ombai dimana sejak jaman 

Portugis aliran sungai mengalir di sebelah kiri daerah sengketa. Dengan adanya perubahan iklim 

sepanjang tahun dan perubahan alam, menyebabkan aliran sungai bergeser ke arah kanan daerah 

sengketa yang merupakan lahan pertanian subur. Lahan tersebut merupakan warisan turun 

temurun dengan batas sungai Noel Besi yang sekarang ada. Sementara wilayah Bijael Sunan-

Oben merupakan perbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara yang menjadi bagian dari 

Indonesia dan distrik Oecusse yang merupakan bagian Timor Leste. Luasnya sekitar 142,7 hektar 

dan tidak ada penduduk yang tinggal di daerah ini (nasional.kompas.com, 2017).  

Sengketa wilayah perbatasan darat Indonesia – Timor Leste merupakan suatu hal yang 

menarik untuk dikaji pasalnya Timor Leste pada awalnya adalah bagian dari NKRI. Namun sejak 

tahun 1999, Timor Leste atau yang sebelumnya dikenal dengan Timor Timur melepaskan diri dari 

NKRI  dan menjadi negara merdeka pada  tahun 2000.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

Indonesia-Timor Leste pada awalnya adalah “bersaudara”. Masyarakat  yang tinggal di daerah 

perbatasan Indonesia-Timor Leste  pun banyak yang memiliki hubungan kekerabatan. Setelah 

Timor Leste merdeka, masyarakat di daerah perbatasan tersebut tiba-tiba harus berpisah. Aktivitas 

masyarakat pun harus disesuaikan dengan situasi dimana mereka berdiam. Melihat kompleksitas 

kasus ini maka artikel ini berupaya memahami sengketa perbatasan darat Indonesia-Timor Leste 

dan mencoba menemukan solusi bagi sengketa tersebut dilihat dari perspektif hubungan 

internasional 

 

 

 

 

 



 

 
 

Gambar 1: Peta Perbatasan Indonesia – Timor Leste 

 

Sumber : (Sutisna, Sobar; Handoyo, Sri, 2006) 

Definisi Perbatasan  

Istilah perbatasan didefinisikan secara beragam. Menurut Encyclopedia of Global 

Studies, perbatasan merupakan tanda-tanda yang membatasi wilayah negara-bangsa dan 

yurisdiksi legal, membedakan satu negara dari negara lain, dan membatasi domestik dari 

dunia internasional. Lucius Caflisch secara umum mendefinisikan perbatasan sebagai cara 

untuk mengidentifikasi wilayah dimana kedaulatan negara berada (Baker, 2015). Menurut 

Pusat Penelitian Politik-LIPI, perbatasan (border) mengacu pada garis imajiner yang 

menandai sebuah batas wilayah yang diambil berdasarkan sebuah keputusan politik, 

melibatkan dua negara (atau lebih), tertuang dalam sebuah kesepakatan tertulis legal yang 

diakui oleh pihak – pihak yang bersepakat di dalamnya (Noveria, Mita; Noor, Firman, 

2017, p. 11). 

Dalam perspektif hubungan internasional (HI), penyelesaian sengketa perbatasan paling 

tidak dapat ditempuh melalui tiga cara yaitu penggunaan kekuatan militer, penggunaan 

institusi formal dan penggunaan institusi informal. Penyelesaian sengketa perbatasan 

melalui penggunaan kekuatan militer atau konfrontasi militer merupakan solusi yang 

ditawarkan oleh kelompok realisme. Menurut kaum realisme, hubungan internasional pada 

dasarnya adalah konfliktual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya diselesaikan 

melalui perang. Kelompok realisme menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan 

kelangsungan hidup negara (Jackson, Robert; Sorensen, Georg , 2005, p. 88). Kelompok 

realisme meyakini bahwa integritas wilayah merupakan hal penting untuk mendefinisikan 



 

 
 

sebuah negara. Untuk itu, negara tidak akan bersedia memberikan wewenang kepada pihak 

ketiga untuk melakukan intervensi jika menyangkut hal-hal yang substantif seperti 

integritas wilayah (Whitaker, 2013). Kelompok realisme juga meyakini bahwa negara dan 

pemerintahan lainnya tidak akan pernah dapat diharapkan sepenuhnya karena pada 

hakekatnya masing-masing negara dan pemerintahan akan berusaha untuk mengejar 

kepentingan nasional mereka. Kelompok realisme memandang bahwa perjanjian-

perjanjian, persetujuan, konvensi, kebiasaan, aturan, hukum dan lainnya hanyalah berupa 

pengaturan bijaksana yang dapat dan akan dikesampingkan jika semua itu berseberangan 

dengan kepentingan vital negara termasuk didalamnya adalah integritas wilayah (Jackson, 

Robert; Sorensen, Georg , 2005, pp. 89-90). 

Kelompok liberalisme menawarkan sebuah solusi yang berbeda dari kelompok realisme 

dalam rangka menyikapi dinamika politik internasional. Menurut Burchill (2009), 

kelompok liberalisme mendorong negara untuk mengejar kekuatan ekonomi dan kebutuhan 

akan kerjasama. Namun karena politik internasional dipandang anarki maka ada 

kekhawatiran yang dirasakan terkait dengan kerjasama. Untuk menghilangkan 

kekhawatiran tersebut maka perlu dibangun sebuah institusi baik formal maupun informal. 

Menurut Keohane (1988), keberadaan institusi penting untuk mendorong kerjasama dan 

menjaga keberlangsungan kerjasama. Kelompok liberalisme meyakini bahwa institusi-

institusi  mampu membatasi resiko dan meyakinkan para pihak bahwa kerjasama lebih 

membawa keuntungan daripada kerugian. Karena pengaruh institusi, negara menjadi saling 

ketergantungan dan karenanya lebih selaras dengan kerjasama dan perdamaian daripada 

mengejar permusuhan. Karenanya, kelompok liberalisme memandang bahwa konflik 

muncul sebagai akibat kurangnya integrasi ekonomi dan tidak adanya institusi formal yang 

dapat mengarahkan perilaku negara secara tepat.  Kelompok liberalisme sangat meyakini 

bahwa tanpa kerjasama dan perjanjian maka konflik akan terus ada (Whitaker, 2013, p. 13). 

Solusi selanjutnya yang dapat ditawarkan oleh studi hubungan internasional terkait 

penyelesaian sengketa wilayah adalah penggunaan institusi informal seperti norma, 

kepercayaan, ide dan nilai yang dikemukakan oleh kelompok konstruktivisme. 

Kontruktivisme percaya bahwa norma, kepercayaan, ide dan nilai menentukan bagaimana 

para aktor berperilaku dalam arena internasional (Whitaker, 2013, p. 13). Kelompok 

konstruktivisme yakin bahwa dunia sosial bukanlah sesuatu yang given; dunia sosial bukan 

sesuatu “di luar sana”. Dunia sosial merupakan wilayah intersubjektif; dunia sosial sangat 

“berarti” bagi masyarakat yang membuatnya dan hidup di dalamnya, dan yang 



 

 
 

memahaminya. Dunia sosial dibuat atau dibentuk oleh masyarakat pada waktu dan tempat 

tertentu (Jackson, Robert; Sorensen, Georg , 2005, p. 307).  Bagi konstruktivisme, konflik, 

persaingan maupun kerjasama merupakan hasil dari pemahaman, harapan dan pengetahuan 

bersama para aktor-aktor internasional. Tiga hal tersebut menciptakan aktor-aktor dalam 

suatu situasi dan sifat hubungan mereka, apakah kooperatif ataupun konfliktual (Wendt, 

1992, p. 396). Kelompok kontruktivisme menggunakan norma dan keyakinan untuk 

menjelaskan peristiwa-peristiwa internasional karenanya kelompok konstruktivisme 

berjuang untuk mendefinisikan secara tepat bagaimana merubah norma dan kepercayaan. 

Namun hal ini bukanlah pekerjaan mudah karena ketika budaya telah terinstitusionalisasi 

maka sulit untuk merubahnya (Flockhart, 2016, p. 83). Hal ini kemudian menjadi salah satu 

kelemahan dari perspektif konstruktivisme karena dibutuhkan waktu lama untuk merubah 

norma dan kepercayaan. Oleh sebab itu, perspektif konstruktivisme jarang digunakan untuk 

memprediksi terutama jika berkaitan dengan sengketa dan konflik yang membutuhkan 

resolusi cepat dari para pembuat keputusan. Namun bukan tidak mungkin, perspektif ini 

dapat digunakan untuk menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa atau konflik 

(Whitaker, 2013, p. 13). 

 

Sejarah dan Latar Belakang Sengketa  

Keluarnya Timor Timur dari bagian negara Indonesia menjadi negara sendiri yakni 

Republik Demokratika Timor Leste, dinilai sebagai awal atau cikal bakal munculnya 

sengketa wilayah perbatasan antara Indonesia- Timor Leste. (www.viva.co.id, 2016). Pada 30 

Agustus 1999, Perserikatan Bangsa – bangsa melaksanakan referendum untuk menentukan 

nasib Timor Timur di masa yang akan datang dan berdasarkan referendum tersebut, sekitar 

80 persen rakyat Timor Timur memilih merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia 

(Handoyo, Sri, 2014, p. 178). Selanjutnya pada bulan Oktober 1999, MPR RI mengeluarkan  

Ketetapan MPR No. V/MPR/1999 tentang pencabutan Ketetapan MPR No. IV/1978 yang 

berisikan tentang integrasi Timor Timur (Pertahanan, 2007). 

Sebagai konsekuensi logis dari pemisahan tersebut adalah Pemerintah Indonesia dan 

Timor Leste harus segera menentukan garis batas negara untuk dijadikan dasar pengelolaan 

wilayah masing – masing. Pada tahun 2000, Pemerintah Indonesia dan UNTAET (United 

Nations Transitional Administration in East Timor / Pemerintahan Transisi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa di Timor Timur) yang mewakili Timor Leste membuat rencana kerja (work 



 

 
 

plan) untuk mendirikan perbatasan darat Indonesia dan Timor Leste dengan mengacu pada 

Perjanjian 1904 antara Belanda dan Portugal dan Permanent Commission Award (PCA) 1914 

(Handoyo, Sri, 2014, p. 178). Selanjutnya pada tahun 2001, joint organization untuk 

membangun batas negara internasional dibentuk oleh kedua negara, Indonesia dan UNTAET 

mewakili Timor Leste. 

Pada 20 Mei 2002, Timor Leste resmi menjadi negara merdeka dan bernama Republik 

Demokratik Timor Leste (RDTL). Pada tahun ini juga, Indonesia dan Timor Leste 

melaksanakan Joint activity dan mulai melaksanakan Joint Interpretation terhadap Perjanjian 

1904 dan reconnaissance survey untuk secara bersama-sama menelusuri temuan-temuan di 

lapangan. Pembinaan hubungan kerjasama perbatasan antara Republik Indonesia dengan 

Negara baru Republica Democratic Timor Leste (RDTL) diwujudkan melalui pelaksanaan 

persidangan Joint Border Committee (JBC) antara RI-RDTL dan ditindaklanjuti dengan 

persidangan Pertama Joint  Border Commite (JBC) Meeting Between the Goverment of the 

Republica of Indonesia and the Goverment of the Republica Demokcratic  Timor Leste 

(RDTL) yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 18-19 Desember 2002 (Pertahanan, 

2007). Pada persidangan JBC I RI-RDTL tersebut, dicapai kesepakatan oleh kedua pihak 

untuk membentuk 4 (empat) Technical Sub-Committee  (TSC) dan Border Liaison Committee 

(BLC) , yakni :  

a. Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR) atau 

Sub-Komite Teknis Pengaturan Perbatasan dan Demarkasi (dikoordinir oleh 

Bakorsurtanal dan Ditwilhan-Dephan).  

b. Technical Sub-Committee on Cross-Border Movenment of Persons and Goods, and 

Crossings (TSC-CBMPGC) atau  Sub-Komite Teknis Perlintasan Orang dan 

Barang, serta Perlintasan Batas (dikoordinir oleh Deperindag).  

c. Technical Sub-Committee  on police Cooperation  (TSC-PC) atau SubKomite 

Teknis kerjasama Kepolisian (dikoordinir oleh Mabes Polri  dan Polda NTT). 

d. Technical Sub-Committee on Border Security (TSC-BS) atau SubKomite Teknis 

Keamanan Perbatasan (dikoordinir  oleh Mabes TNI dan Pangdam IX Udayana). 

e. Border Liaison Committee (BLC) atau Komite Perantara Perbatasan (dikoordinir 

oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan para anggotanya terdiri dari 

Pemerintah Kabupaten Perbatasan NTT dan beberapa instansi teknis di tingkat 

pusat selaku peninjau) (Pertahanan, 2007). 



 

 
 

 

Pada awal 2003, Indonesia – Timor Leste melaksanakan survey bersama CDBRF ( 

Common border geodetic datum reference frame /  Datum dan kerangka referensi batas 

bersama ) dan pada 9 Juni 2003 joint delineation survey dimulai yang kemudian 

menghasilkan 907 titik batas yang telah diverifikasi dan diterima oleh Indonesia dan Timor 

Leste. Pada saat ini, 8 titik batas masih menyisakan masalah  (Handoyo, Sri, 2014, p. 178). 

Pada Juni 2004, Joint interim report dihasilkan terdiri dari 3 volume yaitu Volume 1 

berisi results of the land border delineation, Volume 2 berisi  description of Process of Land 

and border delineation dan Volume 3 mengenai Joint compilation of refrence and auxiliary 

documents. Pada September-Oktober 2004, joint delieation survey dilanjutkan terutama di 

wilayah Barat (Okusi) dan menghasilkan sekitar 250 kordinat titik batas yang belum di 

verifikasi dan diterima bersama  (Handoyo, Sri, 2014, p. 178). 

Pada Oktober  2004,  TSC-BDR (Technical Sub-Committee on Border Demarcation and 

Regulation / Sub-Komite Teknis Pengaturan Perbatasan dan Demarkasi) bertemu di 

Yogyakarta, Indonesia untuk mendiskusikan solusi bagi 8 titik batas yang belum diverifikasi 

dan diterima bersama. Pertemuan ini berhasil menyelesaikan 5 titik batas sedangkan 3 titik 

batas masih tersisa yaitu Noel Besi, Biajel Sunan (barat) dan Dilumil/Memo (Timur)  

(Handoyo, Sri, 2014, p. 178). 

Pada 8 April 2005, Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Republik 

Indonesia, Dr. N. Hassan Wirajuda dan Timor Leste yang diwakili oleh Menteri luar negeri 

Republik Demokratik Timor Leste, Dr. Jose Ramos Horta menandatangani Provisional 

Agreement yaitu Persetujuan Sementara antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste mengenai perbatasan darat. Persetujuan 

Sementara tersebut ditandatangani di Dili. Dasar hukum dari perjanjian tersebut adalah : 

1. Konvensi Perbatasan antara Portugis dan Kerajaan Belanda di Pulau Timor atau 

disebut Traktat/Treaty 1904 yang di tandatangani di Den Haag pada Tanggal 1 

Oktober 1904  

2. Arbitral Award Rendered in Execution of the compromis yang ditandatangani di 

Den Haag tanggal 3 April 1913, antara Belanda dan Portugal mengenai masalah 

perbatasan yang menjadi bagian kepemilikan kedua negara terhadap Pulau Timor 

yang di tandatangani di Paris pada tanggal 25 Juni 1914 (Kohne, 2014) 



 

 
 

 

Selanjutnya pada 30 Agustus, 2005,  survei demarkasi gabungan (Joint demarcation 

survey) dilakukan dan ditemukan 50 titik batas baru.  Survey ini merupakan kelanjutan dari 

survey pertama yang dilaksanakan di dua titik batas di jembatan Motaain  (Handoyo, Sri, 

2014, p. 178). 

Sepanjang tahun 2008-2012, Indonesia – Timor Leste berupaya menyelesaikan 3 titik 

batas yang belum terselesaikan yaitu segmen Noel Besi/Citrana, Manusasi/Oben dan segmen 

Dilumil/Memo  (Handoyo, Sri, 2014, p. 178). Negosiasi Indonesia – Timor Leste di tahun 

2013 baru dapat menyelesaikan segmen Dilumil/Memo melalui Addendum PA 2005 

(Lailissaum, Pemotretan Udara Wilayah Unresolved Segment Perbatasan RI-RDTL dalam 

Rangka Penyelesaian Sengketa Batas Negara, 2015).  Sejak tahun 2013 hingga 2017 masih 

tersisa dua segmen yang belum selesai yaitu segmen Noel Besi/Citrana dan Manusasi/Oben 

(lihat gambar 2 dan gambar 3). 

Gambar 2 : Segmen Noel Besi/Citrana Dan Manusasi/Oben 

 

                       Sumber  (Lailissaum, wilayahnegara.blogspot.co.id, 2017) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Gambar 3: Peta Timor Leste 

 

                                    Sumber : (International Crisis Group, 2010) 

 

Kawasan Noel Besi/Citrana memiliki wilayah seluas 1000 hektar. Lahan dekat Kabupaten 

Kupang dan Distrik Oecusse tersebut sering mejadi sumber konflik sesama petani. Paling 

tidak sepanjang tahun 2000 an, telah terjadi dua konflik penting di wilayah tersebut yaitu di 

tahun 2012 dan 2013. Pada 31 Juli 2012, konflik  muncul di perbatasan Timur Tengah Utara-

Oecussi. Warga desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah 

Utara, NTT, terlibat bentrok dengan warga Pasabbe, Distrik Oecussi, Timor Leste. Bentrokan 

ini dipicu oleh pembangunan Kantor Pelayanan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina (CIQ) 

Timor Leste di zona netral yang masih disengketakan, bahkan dituduh telah melewati batas 

dan masuk ke wilayah Indonesia sejauh 20 m. Pihak Timor Leste menebang semua tanaman 

dan pepohonan di tanah tersebut. Setelah terlibat aksi saling “ejek”, warga dari kedua negara 

kemudian saling lempar batu dan benda tajam sebelum akhirnya ditenangkan oleh aparat TNI 

perbatasan dan tentara Timor Leste (Raharjo, 2013). 

Selanjutnya pada 14 Oktober 2013, konflik terjadi antar warga Nelu, Indonesia dengan 

warga Leolbatan, Timor Leste. Konflik dipicu oleh tindakan Pemerintah Republik 

Demokratik Timor Leste yang membangun jalan di dekat perbatasan Indonesia-Timor Leste. 



 

 
 

Menurut warga Timor Tengah Utara, jalan tersebut telah melintasi wilayah NKRI sepanjang 

500 m dan menggunakan zona bebas sejauh 50 m. Padahal berdasarkan nota kesepahaman 

kedua negara pada tahun 2005, zona bebas ini tidak boleh dikuasai secara sepihak, baik oleh 

Indonesia maupun Timor Leste. Selain itu, pembangunan jalan oleh Timor Leste tersebut 

merusak tiang-tiang pilar perbatasan, merusak pintu gudang genset pos penjagaan perbatasan 

milik Indonesia, serta merusak sembilan kuburan orang-orang tua warga Nelu, Kecamatan 

Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Pembangunan jalan baru tersebut kemudian 

memicu terjadinya konflik antara warga Nelu, Indonesia dengan warga Leolbatan, Timor 

Leste. Mereka saling lempar batu dan kayu. Aksi ini semakin besar karena melibatkan 

anggota polisi perbatasan  Timor Leste (Cipol) yang turut serta dalam aksi saling lempar batu 

dan kayu tersebut. Eskalasi konflik semakin meningkat setelah terjadi insiden penggiringan 

19 ekor sapi milik warga Indonesia yang diduga digiring oleh warga Timor Leste masuk ke 

wilayah mereka. 10 warga Indonesia didampingi enam anggota TNI Satgas-Pamtas masuk ke 

wilayah Timor Leste untuk mencari 19 ekor sapi tersebut (Raharjo, 2013).  

Mengapa Segmen Noel Besi/Citrana dan Manusasi/Oben sulit diselesaikan ?  Sejauh ini, 

paling tidak ada dua faktor yang menyebabkannya. Pertama, perbedaan pemakaian landasan 

hukum dalam menentukan wilayah. Kedua, masalah adat. (www.viva.co.id, 2016) ; (Tuwo, 

global.liputan6.com, 2017). Untuk kasus Noel Besi/Citrana, pangkal masalahnya adalah 

perbedaan persepsi antara Indonesia dan Timor Leste mengenai garis awal penarikan batas. 

Timor Leste menggunakan Uti Possidetis Juris berdasarkan Treaty 1904 sedangkan 

Indonesia berdasarkan pada sungai dengan garis paling dalam sungai sesuai prinsip hukum 

internasional.  Sementara itu, untuk kasus Bijael Sunan/Oben, kendala utamanya adalah 

karena masyarakat setempat ingin menyelesaikan persoalan tapal batas dengan hukum adat 

bukan dengan hukum positif nasional atau hukum internasional. Masyarakat menginginkan 

agar kesepakatan akan tapal batas terjadi atas dasar kemauan antar masyarakat kedua negara 

sendiri bukan pemerintah. Selain itu, masyarakat setempat juga merasa ketakutan apabila 

terjadi kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste maka masyarakat tidak 

bebas menyeberang antar dua negara tersebut. Dengan kata lain, kehidupan sosial dan 

ekonomi masyarakat setempat dapat terhambat atau terancam. Kekhawatiran  masyarakat di 

Bijael Sunan/Oben tersebut semestinya dapat dipahami mengingat berdasarkan fakta sejarah, 

komunitas yang ada di Indonesia memiliki hubungan kekerabatan (historis) dengan 

komunitas yang ada di Timor Leste dan  ada kegiatan-kegiatan adat yang perlu dilakukan di 

wilayah di Timor Leste (Tuwo, global.liputan6.com, 2017). 



 

 
 

 

Upaya Penyelesaian 

Dalam perspektif Hubungan Internasional, sengketa perbatasan darat Indonesia – Timor 

Leste dapat diselesaikan melalui tiga cara yaitu konfrontasi militer, penggunaan institusi 

formal dan penggunaan institusi informal. Apabila dilihat dari sisi kemampuan militer, 

Indonesia jelas memiliki peluang untuk menyelesaikan sengketa dengan konfrontasi militer. 

Saat ini, kekuatan militer Indonesia menempati urutan ke-14 dari 106 negara di dunia. 

Laporan Global Firepower menyatakan bahwa Indonesia menghabiskan dana sekitar Rp 92 

triliun untuk membiayai kekuatan militernya. Ditambah lagi, angkatan bersenjata Indonesia 

diperkuat oleh 418 tank, 441 jet tempur, 221 kapal perang, dan 476 ribu tentara aktif 

(Hasugian, 2017). Karenanya pilihan untuk menggunakan konfrontasi militer sesungguhnya 

dapat membantu Indonesia untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Timor Leste.  

Namun demikian pilihan menggunakan strategi militer sepertinya tidak akan digunakan 

oleh Indonesia karena Indonesia menilai bahwa Timor Leste memiliki political will untuk 

menyelesaikan sengekta secara damai. Hal tersebut terbukti dengan kunjungan Perdana 

Menteri (PM) Timor Leste Rui Maria De Araujo ke Jakarta pada 26 Agustus 2015. Dalam 

Keterangan Pers, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia 

merasa terhormat merupakan negara pertama yang dikunjungi oleh PM Rui Maria De Araujo. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa Timor Leste memandang penting hubungannya dengan 

Indonesia, tidak hanya sebagai teman atau tetangga terdekat tetapi lebih penting lagi, yaitu 

sebagai saudara dekat. Dalam pertemuan tersebut, Joko Widodo dan Araujo menyatakan 

komitmennya untuk menyelesaikan dua titik perbatasan yang belum selesai paling lambat 

pada akhir tahun 2015 (Setkab, 2015). Persoalan perbatasan darat ini dipandang krusial 

karena sekitar 53 kepala keluarga asal Timor Leste telah bermukim di Noel Besi bahkan 

Timor Leste telah membangun sejumlah fasilitas umum di wilayah yang seharusnya kosong 

sesuai ksepakatan pada tahun 2003 karena wilayah tersebut dinyatakan sebagai zona bebas. 

Pada pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara juga sepakat untuk menyelesaikan 

sengketa secara damai. Komitmen pemimpin kedua negara tersebut diperkuat lagi dengan 

pernyataan pers kementerian luar negeri Indonesia yang menyatakan bahwa penyelesaian 

perbatasan akan dilaksanakan secara damai dan mengacu pada hukum internasional. 



 

 
 

Gambar 4: Pemimpin Indonesia – Timor Leste bertemu 

Sumber : (Susilo, 2015) 

 

Dalam rangka mempercepat penyelesaian sengketa, pada 13 Februari 2017,  

Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengadakan pertemuan 

dengan Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Republik Demokratik Timor Leste 

Xanana Gusmao di Jakarta. Salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah kedua negara 

telah sepakat untuk membentuk Senior Official Consultation (SOC) yang akan membahas 

secara teknis penyelesaian sengketa batas negara. Pertemuan SOC pertama telah 

dilaksanakan pada 10 Maret 2017 di Bali dan Pertemuan SOC kedua telah dilaksanakan pada 

8 April 2017 di Dili. 

Hingga saat ini, negosiasi antara Indonesia – Timor Leste masih berlangsung dan 

keduanya berkomitmen bahwa sengketa akan diselesaikan dalam waktu dekat. Namun 

sepertinya, penyelesaian sengketa Timor Leste tidak bisa hanya mengandalkan penggunaan 

institusi formal seperti traktat/treaty. Penyelesaian konflik perlu juga memperhatikan 

kepentingan masyarakat lokal yang tinggal di daerah perbatasan segmen Noel Besi/Citrana 

dan Bijael Sunan/Oben. Terdapat sebuah kemajuan dalam kesepakatan yang dibuat oleh 

delegasi Indonesia – Timor Leste. Pada pertemuan SOC kedua yang dilaksanakan di Dili 

pada 7 April 2017, delegasi Timor Leste yang dipimpin oleh H.E. Roberto Sarmento de 

Oliveira Soares, Wakil Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Republik Demokratik Timor 

Leste dan delegasi Indonesia yang dipimpin oleh H.E. Duta Besar Desra Percaya, Direktur 



 

 
 

Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sepakat 

untuk menentukan segmen perbatasan yang tersisa dengan mempertimbangkan hubungan 

sosiokultural dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dua segmen tersebut (The 2nd 

Meeting Senior Officials Consultation, 2017). 

Memperhatikan kepentingan masyakarat lokal menjadi krusial karena masyarakat adat 

menuntut agar penentuan tapal batas harus dilakukan melalui sumpah adat. Hal ini terjadi 

pada kasus segmen Bijael Sunan/Oben. Pada 6 September 2016, puluhan warga bersama 

tokoh adat Desa Manusasi, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, 

Nusa Tenggara Timur menggelar ritual di Bukit Bijael Sunan. Ritual tersebut sebagai media 

untuk berkomunikasi kepada arwah leluhur mengenai sengketa lahan seluas 200 hektare 

antara warga Miomafo Barat dan warga Ambenu, Timor Leste yang masih memiliki 

hubungan saudara. Ritual ditandai dengan pemotongan ayam oleh kepala adat  yang darahnya 

kemudian diteteskan di tugu batu menyerupai kepala kerbau milik suku setempat, Valia 

Anunmut.  Sebelum pemotongan ayam, kepala adat melafalkan syair-syair dalam bahasa 

daerah setempat. Ritual juga ditandai dengan pemotongan sapi yang kepalanya kemudian 

dikonsumi bersama warga. Menurut Primus Lake, Peneliti Budaya dari Universitas Nusa 

Cendana (Undana) Kupang, inti dari upacara ini ialah mereka menyampaikan kepada leluhur 

bahwa akan ada pembicaraan sengketa lahan antara saudara-bersaudara. Masyarakat di bukit 

Bijael Sunan menuntut agar penentuan batas wilayah menggunakan pilar pertama yang 

ditanam oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1966, sehingga wilayah ini termasuk dalam 

Indonesia. Sebaliknya, Timor Leste menginginkan agar patokan batas menggunakan pilar 

kedua yang dibangun bersama oleh penjajah Portugis dan Belanda pada 1915, sehingga 

wilayah ini masuk dalam wilayah Timor Leste. Perbedaan persepsi mengenai penentuan batas 

menyebabkan masyarakat mengadakan ritual adat untuk  menunjukkan kebenaran. Dalam 

ritual adat tersebut hadir pula staf Kementerian Luar Negeri, Elvis Napitupulu. Staf tersebut  

mengikuti ritual dan mengumpulkan bukti dan keterangan dari warga sebelum persoalan ini 

dibawa ke perundingan antara pemerintah kedua negara. Hal ini membuktikan bahwa pihak 

Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. 

 

 

 

 



 

 
 

Gambar 5 : Ritual Adat di Lahan Sengketa RI-Timor Leste (Bijaelsunan-Oben) 

 

Sumber : (mediaindonesia.com, 2016) 

 

Berdasarkan kasus ini maka sangat penting bagi Indonesia dan Timor Leste untuk 

mengunakan nilai, kepercayaan dan norma dalam rangka mendorong penyelesaian batas 

wilayah. Pemerintah dari kedua negara perlu berdialog dan mendengarkan masukan dari 

masyarakat di lokasi sengketa karena warga di tapal batas yang mempunyai kesamaan budaya 

dan adat ini ternyata lebih taat dan tunduk pada adat ketimbang hukum positif negara atau 

internasional. Selama 10 tahun, Indonesia – Timor Leste berunding dengan menitikberatkan 

pada hukum internasional, hasilnya adalah sengketa perbatasan darat dan laut tidak kunjung 

tuntas. Karenanya, saat ini, apabila pemerintah Indonesia – Timor Leste serius berkomitmen 

untuk memperhatikan aspirasi masyarakat lokal diharapkan sengketa dapat selesai.  

 

Penutup 

Studi HI menawarkan tiga cara untuk menyelesaikan sengketa wilayah perbatasan 

Indonesia-Timor Leste yaitu konfrontasi militer, pengunaan institusi formal dan institusi 

informal. Dari tiga cara yang ditawarkan, dua cara telah ditempuh oleh Indonesia yaitu 

penggunaan institusi formal (hukum internasional) dan penggunaan institusi informal 

(pendekatan norma, kepercayaan dan nilai). Dalam pelaksanaannya, Indonesia lebih banyak 

menekankan penggunaan institusi formal daripada institusi informal padahal penggunaan 

institusi informal tersebut sama pentingnya dengan institusi formal terutama untuk kasus  



 

 
 

segmen Bijael Sunan/Oben. Kedepannya diharapkan, Indonesia menyamakan persepsi dulu 

dengan masyarakat lokal yang berdiam di daerah perbatasan Indonesia-Timor Leste sebelum 

membuat kesepakatan formal dengan Timor Leste. Karena ketika kesepakatan tercapai maka 

masyarakat di daerah perbatasanlah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan hasil 

kesepakatan tersebut.  
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Pendahuluan  

Sidang United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names 

(UNCSGN) pada Agustus 2017 lalu telah menetapkan kepulauan di Indonesia yang sudah 

diberi nama dan terverifikasi terdiri dari 16.056 pulau. Data resmi juga sudah dirilis oleh 

Kementrian Kelautan dan Perikanan. Banyaknya pulau ini pasti juga membawa konsekuensi 

dalam masalah pengelolaan kawasan perbatasannya. Beberapa masalah dalam mengelola 

kawasan perbatasan diantaranya masih belum terselesaikannya  garis batas wilayah dengan 

negara tetangga, (Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga), kerawanan terhadap 

berbagai penyelundupuan barang, manusia, drug trafficking, arms smuggling, serta masih 

adanya  ketimpangan ekonomi maupun masalah sosial lain di kawasan perbatasan. 

Namun akhir akhir ini kecenderungan yang  mengkhawatirkan adalah adanya fakta bahwa 

masih berlarutnya masalah ketimpangan ekonomi, serta minimnya berbagai fasilitas publik di 

kawasan perbatasan, ternyata memberi implikasi sangat serius pada jangka panjang,  yakni 

menyangkut masalah nasionalisme. Kecenderungan ini menjadi krusial untuk segera 

ditangani, apalagi tugas mendasar negara adalah menjaga keutuhan wilayah, bangsa dan 

negara, yang tentu erat kaitannya dengan nasionalisme. 

Kekhawatiran tersebut secara implisit tersirat pada acara Pidato Kenegaraan dalam 

Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2017 lalu. Presiden Joko Widodo – yang lebih dikenal 

dengan Jokowi-- menekankan komitmen pemerintah dalam membangun kawasan perbatasan. 

Selain penekanan komitmen tersebut, presiden Jokowi menekankan : .. ‘ pemerintahan 

Jokowi ingin agar rakyat Indonesia yang berada di pinggiran kawasan perbatasan, di pulau 

terdepan, di kawasan terisolir  merasakan kehadiran negara, merasa bangga menjadi Warga 

NKRI (http://nasional.kompas.com/read/2017/08/16/10113301/jokowi--kawasan-perbatasan-

dan-pulau-terdepan-harus-merasakan-kehadiran). 
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Nasionalisme disini dimaksudkan, sebagai setidaknya rasa memiliki kesadaran sebagai 

warga Negara. Jika merujuk  pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nasionalisme 

adalah paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat kenasionalan; 2 

kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama sama 

mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas , integritas, kemakmuran dan 

kekuatan bangsa itu, semangat kebangsaan (https://kbbi.web.id/nasionalisme).  Sementara 

Encyclopedia Britannica, mendefiniskan nasionalime sebagai premis yang berdasar ideologi, 

dimana loyalitas dan pengabdian individu terhadap negara-bangsa melampaui kepentingan 

individu atau kelompok lainnya (https://www.britannica.com/topic/nationalism). Dengan 

demikian, dapat dipahami bahwa sebagai produk entitas Negara bangsa, nasionalisme lalu 

sering digunakan untuk menakar loyalitas warga pada negaranya. Dari kedua definisi diatas, 

maka dapat diterjemahkan bahwa rasa nasionalisme disini dimaksudkan sebagai loyalitas dan 

pengabdian individu kepada negara Indonesia. 

Masalah nasionalisme di kawasan perbatasan ternyata menjadi tantangan tersendiri bagi 

pemerintah Indonesia. Berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, kawasan perbatasan lebih 

rentan terhadap masalah nasionalisme.  Beberapa fakta menunjukkan, bahwa merosotnya 

nasionalisme atau loyalitas pada negara, ternyata juga terkait erat dengan masalah minimnya 

berbagai infratruktur, masalah ketersediaan pangan, masalah fasilitas kesehatan, fasiltas 

pendidikan, yang lebih luas bisa diterjemahkan sebagai terkait erat dengan persoalan human 

insecurity. Hal ini antara lain tampak pada kunjungan kerja pejabat Badan Nasional 

Pengelola Perbatasan (BNPP) ketika mengadakan dialog dengan penduduk desa Sumantipal, 

Kecamatan Lubis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pada 3 Agustus 2016. 

Dalam pertemuan itu terungkap bahwa selain memiliki KTP Indonesia, banyak penduduk 

Indonesia di wilayah tersebut yang  memiliki Identity Card (IC) , atau KTP Malaysia. Hal ini 

mereka lakukan,  karena dengan memiliki IC Malaysia  sangat mudah, cukup mengaku lahir 

di Malaysia, dan tanpa beaya, mereka bisa mendapat IC. Dengan memiliki IC Malaysia akan 

sangat berarti bagi warga perbatasan di kabupaten Nunukan tersebut, karena dengan memiliki 

IC Malaysia,   berarti mereka akan berhak mendapat tunjangan anak 1,5 juta per bulan, 

tunjangan kesehatan, subsidi kepada para manula, yang selama ini tidak diberikan oleh 

pemerintah Indonesia. Kepemilikan KTP ganda ini juga jelas melanggar Undang Undang No 

12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.  Hal yang menarik, dalam 

dialog dengan pejabat BNPP dan pejabat wilayah perbatasan setempat tersebut, salah seorang 

warga desa Sumantipal, Julius dengan suara lantang   juga mengancam akan berpindah ke 

https://kbbi.web.id/nasionalisme
https://www.britannica.com/topic/nationalism


 

 
 

Malaysia, jika tidak diperhatikan pemerintah Indonesia (https://investigasi.tempo.co/97/ujian-

nasionalisme-warga-perbatasan-kalimantan). 

Keprihatinan mengenai nasionalisme warga perbatasan juga disampaikan  Paulus 

Murang, Ketua Pemuda Penjaga Perbatasan Indonesia – Malaysia yang mengatakan, ketika 

dia mengajukan pertanyaan kepada anak anak di wilayah perbatasan mengenai lambang 

lambang negara Indonesia. Dan mereka menjawab singa atau harimau. Padahal harimau 

merupakan lambang negara Malaysia (http://www.batasnegeri.com/kisah-warga-yang-

terancam-di-garis-demarkasi/). 

Fenomena diatas menunjukkan bahwa eratnya persoalan ekonomi, termasuk minimnya 

berbagai fasilitas , termasuk fasilitas sosial, diantaranya pendidikan, di kawasan perbatasan 

tak pelak pada jangka panjang akan dapat mempengaruhi rasa nasionalisme penduduk di 

kawasan perbatasan. Dengan kata lain masalah human insecurity perlu mendapat penanganan 

yang sangat mendesak. Dengan berlatar belakang bagaimana masalah human (in)security 

dapat mempengaruhi  nasionalisme warga di kawasan perbatasan, tulisan ini akan membahas 

upaya upaya pemerintah  Joko Widodo dalam menanganinya.  

 

Konsep Human Security  

Konsep keamanan telah mengalami pergeseran , terutama setelah berakhirnya Perang 

Dingin. Jika semula, keamanan sering didefinisikan sebagai aman dari ancaman militer, atau 

yang lebih dikenal dengan konsep tradisional, maka akhir akhir ada kecenderungan yang 

memandang keamanan, tidak semata hanya dari keamanan militer, namun menjadi lebih luas 

, atau yang lebih dikenal dengan konsep keamanan non tradisional, yang lebih menekankan 

pada keamanan manusia (human security) yang lebih menitikberatkan pada kesejahteraan 

individu. Cara pandang kedua ini banyak dianut oleh aliran Liberalis dan post positivis. 

Sementara menyangkut konsepsi human security sendiri, saat ini masih menjadi 

perdebatkan Setidaknya terdapat 3 cara pandang dalam memandang human security. 

Pandangan pertama, human security merujuk pada asumsi dasar liberalis mengenai hak untuk 

hidup, kebebasan dan mengejar kebahagiaan. Dan masyarakat internasional berupaya keras 

mewujudkan hak –hak tersebut . Penganut yang kedua, sering pula disebut pandangan  

humanizing security (memanusiawikan keamanan), memandang human security sebagai 

humanitarian (kemanusiaan), yang dilakukan secara struktural, seperti upaya upaya 

internasional untuk memperkuat hukum internasional, khususnya terkait genocide, kriminal 

https://investigasi.tempo.co/97/ujian-nasionalisme-warga-perbatasan-kalimantan
https://investigasi.tempo.co/97/ujian-nasionalisme-warga-perbatasan-kalimantan
http://www.batasnegeri.com/kisah-warga-yang-terancam-di-garis-demarkasi/
http://www.batasnegeri.com/kisah-warga-yang-terancam-di-garis-demarkasi/


 

 
 

perang dan pemusnahan senjata terutama senjata teralarang bagi sipil dan non kombatan. 

Cara pandang ini menjadi dasar dari intervensi kemanusiaan yang ditujukan untuk 

meningkatkan standard hidup pengungsi dan siapapun yang terdampak konflik di komunitas 

atau tempat dimana mereka tinggal. Berbeda dengan kedua pandangan diatas, pandangan 

ketiga berupaya memperluas definisi human security yang dikonstruksikan  termasuk 

(keamanan) ekonomi, lingkungan , sosial dan bentuk –bentuk lain yang merugikan 

keseluruhan hidup dan kesejahteraan individu. 

Konsep human security dalam arti luas ini awalnya  berasal dari policy statement 

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada pertengahan 1990an, dan lalu ditegaskan dalam 

United Nations Development Programme (UNDP) Human Development Report 1994. Dalam 

dokumen tersebut, human security dideskripsikan sebagai :..condition where people are given 

relief from the traumas that besiege human development. Human security diartikan sebagai : 

pertama, aman dari ancaman kelaparan yang parah, penyakit dan represi. Kedua, 

perlindungan dari gangguan mendadak dan melukai dalam pola kehidupan sehari hari –baik 

di rumah, dalam pekerjaan, maupun dalam masyarakat (Allan Collins, 2010: 122-123). 

Dalam konsep human security tersebut, UNDP memberi penekanan pada 2 komponen 

utama, yakni “freedom from fear” dan “freedom from want”. Kebebasan yang diadopsi dari 

preambule Declarations of Human Right ini, lalu ditambah dengan komponen to live in 

dignity pada tahun 1990an. Lebih lanjut, dalam UNDP Development Report, lalu UNDP lalu 

membuat 7  indikator keamanan, yakni keamanan ekonomi, keamanan makanan, keamanan 

kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas dan keamanan 

politik. Pendekatan UNDP ini bertumpu pada gagasan bahwa manusia mempunyai hak untuk 

hidup bebas dan terhormat, bebas dari kemiskinan dan keputusasaan …dengan peluang yang 

sama untuk menikmati hak hak mereka dan dalam mengembangkan potensi diri. 

(http://hdr.undp.org/sites/default/files/human_security_guidance_note_rnhdrs.pdf). 

Dengan meminjam konsep human security dari UNDP yang lebih luas ini, atau bisa 

dikatakan cara pandang paradigma liberalis institusionalis ini, maka kita dapat memandang, 

adalah tugas negara untuk menjamin warganya untuk hidup bebas dan terhormat, bebas dari 

kemiskinan, dengan peluang yang sama untuk menikmati hak-hak mereka dan dalam 

mengembangkan potensi diri. Hal ini menjadi mendesak di kawasan perbatasan Indonesia, 

mengingat ada indikasi ketimpangan sosial dapat mempengaruhi rasa nasionalisme warga 

perbatasan.  

http://hdr.undp.org/sites/default/files/human_security_guidance_note_rnhdrs.pdf


 

 
 

Nawa Cita Sebagai Program Jokowi Untuk memperkuat wilayah Perbatasan 

Sesuai dengan janji kampanyenya, dengan konsep Nawacita (Sembilan Cita Cita), Joko 

Widodo yang waktu itu calon presiden, beserta Jusuf Kalla, sebagai Calon Wakil Presiden, 

menawarkan konsep Nawacita dengan menunjukkan komitmen untuk memberi perhatian 

lebih pada kawasan pinggiran. Berupaya konsisten, sejak awal pemerintahannya, 

pemerintahan Jokowi menunjukkan komitmen kuat untuk membangun wilayah perbatasan. 

Upaya tersebut antara lain selain tampak dalam Program Nawacita (Sembilan Cita Cita) , 

juga dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni 

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa Dalam 

kerangka Negara Kesatuan. Secara eksplisit, pembangunan kawasan perbatasan tampak dari 

poin ketiga Nawacita, dengan menekankan bahwa ‘Membangun Indonesia Dari Pinggiran’ , 

dimaksudkan bahwa membangun Indonesia tidak lagi terpusat di perkotaan (Sentralisasasi, 

namun harus menyebar di seluruh pelosok (desentralisasi) . Kebijakan desentralisasi asimetris 

ini dimaksukan untuk melindungi kepentingan Indonesia di Kawasan Perbatasan, 

memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah 

daerah yang kapasitas berpemerintahan belum memadai dalam memberikan pelayanan publik 

(https://news.detik.com/berita/d-3459960/nawacita-jokowi-jk-membangun-indonesia-dari-

perbatasan). Implementasi Program “Membangun Indonesia Dari Pinggiran” Nawacita, 

terutama Nawacita ketiga tampak dalam berbagai program berikut . 

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Fisik dan Sosial di Kawasan Perbatasan 

Percepatan pembangunan berbagai infrastruktur di kawasan perbatasan, dilakukan dengan 

membangun berbagai infrastruktur baik fisik maupun sosial di kawasan perbatasan, sesuai 

kebutuhan masing masing kawasan. Infrastruktur fisik diantaranya fasilitas listrik, jalan raya, 

pelabuhan, waduk, air bersih, dsb. Sementara untuk  fasilitas sosial, pemerintahan Jokowi  

banyak membangun fasilitas sekolah, termasuk sekolah berasrama, Puskesmas, dan 

direncanakan akan membangun Rumah Sakit Kelas I di tiap Kabupaten, kantor pelayanan 

pemerintahan, seperti kantor kelurahan dan kecamatan, pasar. Komitmen yang kuat terhadap 

akses Pendidikan Dasar dan Menengah tampak dari rencana Kemendikbud yang 

mentargetkan membangun 140 sekolah berasrama di wilayah perbatasan seluruh Indonesia. 

Pembangunan Sekolah Berasrama ini diperlukan mengingat jarak tempuh yang jauh dan 

relatif sulit bagi siswa, antara lain di Papua 

(http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/16/10/25/oflo71368-kemendikbud-

akan-bangun-140-sekolah-berasrama-di-daerah-perbatasan). Selain membangun sekolah, 

https://news.detik.com/berita/d-3459960/nawacita-jokowi-jk-membangun-indonesia-dari-perbatasan
https://news.detik.com/berita/d-3459960/nawacita-jokowi-jk-membangun-indonesia-dari-perbatasan
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/16/10/25/oflo71368-kemendikbud-akan-bangun-140-sekolah-berasrama-di-daerah-perbatasan
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/16/10/25/oflo71368-kemendikbud-akan-bangun-140-sekolah-berasrama-di-daerah-perbatasan


 

 
 

pemerintahan Jokowi juga membangun pusat pusat layanan kesehatan dengan telah 

membangun 187 Puskesmas dan akan membangun Rumah Sakit rujukan di tiap Kabupaten di 

Kawasan Perbatasan. Pembangunan berbagai infrastruktur ini ditargetkan selesai pada tahun 

2018 

(http://nasional.kompas.com/read/2017/07/12/16405641/pembangunan.daerah.perbatasan.dih

arapkan.selesai.akhir.2018). Pembangunan dan revitalisasi 11 pasar rakyat juga dilakukan 

oleh Kementrian Usaha kecil dan Menengah (UKM), sebagai upaya memudahkan aktifitas 

jual beli pada masyarakat wilayah perbatasan dari 51 pasar yang tersebar di 24 provinsi 

(http://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/18/202232926/pemerintah.revitalisasi.11.pasar.ra

kyat.di.wilayah.perbatasan). Selain pasar, pembangunan toko yang menjual produk-produk 

Indonesia dengan harga yang terjangkau, juga dilakukan di kawasan perbatasan. 

Pembangunan Toko Indonesia di Krayan, Kalimantan Utara misalnya, diharapkan membuat 

warga perbatasan memilih melakukan aktifitas berbelanja di toko tersebut, daripada harus 

menyeberang berbelanja di wilayah Malaysia, yang selama ini memang relatif mudah 

dijangkau dengan perjalanan darat.  Pembangunan “Toko Indonesia” ini diyakini Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai upaya meningkatkan nasionalisme 

(https://news.okezone.com/read/2017/07/15/340/1736996/memupuk-nasionalisme-melalui-

pembangunan-toko-indonesia-di-perbatasan). 

Dalam hal pembangunan infrastruktur jalan, Kementrian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR)  melalui Direktur Jenderal Bina Marga berkomitmen membangun 

258 km jalan di wilayah perbatasan, yang menyambung ke akses Pos Lintas Batas Negara 

(PLBN). Adapun 5 wilayah perbatasan tersebut meliputi NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan 

Barat, Kalimantan Selatan, Papua (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-

bisnis/3458617/era-jokowi-258-km-jalan-baru-di-5-wilayah-perbatasan-dibangun). 

Di Papua, Kementrian Perhubungan juga telah melakukan perluasaan bandara 

Manokwari, selain itu di Depapre juga dibangun pelabuhan peti kemas, dan akan menjadi 

salah satu  dari dua  pelabuhan besar di Papua, selain pelabuhan Sorong. Akses kearah 

pelabuhan juga dibangun.  Dalam Ratas Juli 2017 Jokowi memaparkan bahwa pembangunan 

infrastruktur di Papua Barat harus dipercepat untuk membuka keterisolasian, sekaligus 

membuka lapangan kerja baru dan pengentasan kemiskinan (Suara Perbatasan,bnpp.go.id). 

Salah satu problem ‘nasionalisme’ di kawasan perbatasan adalah kurangnya pengetahuan 

mereka mengenai NKRI. Minimnya pengetahuan ini antara lain karena sulitnya akses untuk 

mendapatkan informasi  dan berkomunikasi. Hal ini tampak, ketika di beberapa kawasan 

http://nasional.kompas.com/read/2017/07/12/16405641/pembangunan.daerah.perbatasan.diharapkan.selesai.akhir.2018
http://nasional.kompas.com/read/2017/07/12/16405641/pembangunan.daerah.perbatasan.diharapkan.selesai.akhir.2018
http://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/18/202232926/pemerintah.revitalisasi.11.pasar.rakyat.di.wilayah.perbatasan
http://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/18/202232926/pemerintah.revitalisasi.11.pasar.rakyat.di.wilayah.perbatasan
https://news.okezone.com/read/2017/07/15/340/1736996/memupuk-nasionalisme-melalui-pembangunan-toko-indonesia-di-perbatasan
https://news.okezone.com/read/2017/07/15/340/1736996/memupuk-nasionalisme-melalui-pembangunan-toko-indonesia-di-perbatasan
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3458617/era-jokowi-258-km-jalan-baru-di-5-wilayah-perbatasan-dibangun
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3458617/era-jokowi-258-km-jalan-baru-di-5-wilayah-perbatasan-dibangun


 

 
 

perbatasan, bagi warga mendapatkan siaran TV Indonesia bahkan merupakan satu 

‘kemewahan’. Di Kecamatan Entikong, Kabupaten Senggau, Kalimantan Barat misalnya, 

untuk dapat menerima siaran TV Indonesia, mereka harus membeli parabola yang harganya 

mahal, sehingga mereka memilih membeli antene UHF yang hanya dapat menjangkau TV 

Malaysia. Berupaya mengatasi hal tersebut,  Dinas Kominfo Sanggau telah melakukan 

program pembagian 3 unit TV 21 inch  dan 20 unit radio setiap tahun kepada desa binaan. 

Meskipun masih minim, upaya ini setidaknya diharap dapat mengurangi  keterisolasian 

masyarakat di kawasan tersebut.  Sebetulnya upaya untuk mengurangi keterilosaian 

masyarakat di kawasan perbatasan dari informsi dan komunikasi tersebut bukan hal baru, hal 

ini tampak dari upaya yang telah dilakukan BPPT dengan menghibahkan sistem pemancar 

TV di Sangihe pada tahun 2009. Upaya serupa juga dilakukan di empat daerah perbatasan 

lain, yakni Kabupaten Belu, NTT yang berbatasan dengan Timor Leste, di perbatasan Papua, 

Sulawesi yang berbatasan dengan Filipina, dan kalimantan yang berbatasan 

Malaysia.(bppt.go.id) Namun demikian upaya lebih besar  harus terus ditingkatkan agar 

masyarakat di kawasan perbatasan lebih mengenal Indonesia daripada lebih mengenal negara 

–negara tetangganya. 

Peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) 

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai ‘garda depan’ pemerintah dalam 

mengelola kawasan perbatasan sudah banyak melakukan program dalam mengelola 

perbatasan. Mengingat disparitas yang berbeda di kawasan perbatasan, BNPP terus berupaya 

meningkatkan efektifitas pengelolaan tergantung masalah dan skala berbeda beda. BNPP 

yang terdiri dari 18 Kementrian dan 13 Kepala Daerah ini, telah membuat skala prioritas.  

Skala prioritas dibuat dengan membagi kedalam 3 wilayah perbatasan, yakni perbatasan 

darat, laut , darat dan laut, dan dengan membagi kedalam 3 pentahapan, yakni tahap Awal, 

Tahap lanjutan dan Tahap Pemantapan, dengan kisaran waktu 5 tahunan. Selain skala 

prioritas, BNPP juga sudah menetapkan Lokasi Prioritas (Lokpri) , yang merupakan 

kecamatan-kecamatan di kawasan perbatasan darat dan laut, yang ditetapkan dalam Peraturan 

BNPP No 1 tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan batas Wilayah Negara dan 

Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 (http://bnpp.go.id/images/arsip/ebook/renduk_2015-

2019/Peraturan%20BNPP%20Nomor%201%20Tahun%202015.pdf, hal 7). Lokasi Prioritas 

itu kemudian dibagi kedalam 10 Lokasi Prioritas berdasar Provinsi. Berikut tabel salah satu 

lokasi Prioritas. Dari tabel tersebut tampak, bahwa Kecamatan Lumbis Ombong  di 

Kabupaten Nunukan tersebut sudah termasuk dalam Lokasi Prioritas 5. 

http://bnpp.go.id/images/arsip/ebook/renduk_2015-2019/Peraturan%20BNPP%20Nomor%201%20Tahun%202015.pdf
http://bnpp.go.id/images/arsip/ebook/renduk_2015-2019/Peraturan%20BNPP%20Nomor%201%20Tahun%202015.pdf


 

 
 

LOKASI PRIORITAS TAHUN 2015-2019 (5) 

Provinsi/ 

Kabupaten/Kota 

Batas 

(D/L) 

Lokasi Prioritas 

 

KALTARA  2015 2016 2017 2018 2019 

1,Malinau 
D Kayan Hulu > Kayan 

Hilir 

> > 

 D Pujungan > Kayan 

Hulu 

> > 

 D - - Kayan 

Selatan 

> > 

2. Nunukan 

D Sebatik 

Barat 

Krayan  Krayan 

Selatan 

> > 

D Sebatik > > > > 

 Sebatik 

Timur 

> > > > 

 Sebatik 

Tengah  

> > > > 

 Sebatik 

Utara 

> > > > 

 Simanggaris > > > > 

 Lumbis 

Ogong 

> > > > 

 D/L - - Tulin 

Onsoi 

> > 

Sumber : Lokpri 2015-2019, BNPP, http://bnpp.go.id/index.php/kawasan-perbatasan/lokpri-

2015-2019, diakses 14 September 2017. 

1. D : Darat 

http://bnpp.go.id/index.php/kawasan-perbatasan/lokpri-2015-2019
http://bnpp.go.id/index.php/kawasan-perbatasan/lokpri-2015-2019


 

 
 

2. L: Laut 

3. –Penanganan Belum Dimulai 

4. > : Penanganan Berlanjut (TL dan TP) 

Sebagai wujud kehadiran negara dalam membangun nasionalisme, di kawasan 

perbatasan, BNPP melakukan kegiatan upacara pada HUT RI bulan Agustus 2017 lalu. 

Keseriusan kegiatan ini antara lain tampak dengan ditunjuknya pejabat eselon I untuk 

menjadi inspektur upacara di wilayah perbatasan dimana upacara diadakan. Di Sebatik, 

Kabupaten  Nunukan, Kalimatan Utara, Menteri Desa Tertinggal Eko S, bahkan bertindak 

selaku Inspektur Upacara, dan upacara ini dicatat  Museum Rekor Indonesia (MURI) karena 

melibatkan pasukan pengibar sebanyak 1.478 orang (Puspen Kemendagri, 

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/08/14/bnpp-terus-lakukan-diplomasi-sengketa-

perbatasan-dengan-negara-tetangga). 

Kepedulian terhadap degradasi nasionalisme di kawasan perbatasan juga ditunjukkan oleh 

universitas, antara lain oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sejak tahun 2015 

melakukan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri  “Generasi Bakti Negeri”  di 

kawasan 3 T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Untuk tahun 2017 ini KKN sedang 

berlangsung sejak bulan Juli – September 2017 dengan membawa misi Nasionalisme 

Perbatasan ‘ Melindungi Nusantara Dengan Semangat Kebghinekaan”, berlokasi di desa 

Maspul, Bukit harapan, dan Sungai Limau di Kecamatan Sebatik Tengah. KKN GBN 

menyadari nasionalisme harus dipupuk sejak dini, sehingga program kerjannya lebih cinta 

kepada tanah air dan bagaimana bertahan hidup di tanah perbatasan, dengan keadaan 

perekonomian dari Malaysia, namunhatinya tetap cinta Indonesia (bnpp.go.id). 

Program KKN Mandiri yang dilakukan UMY ini merupakan wujud nyata kepedulian 

akademisi, terutama mahasiswa, merupakan program yang menjanjikan. Upaya para 

mahasiswa untuk memupuk nasionalisme warga di kawasan perbatasan, tak pelak juga akan 

berimbas pada para mahasiswa sendiri untuk lebih mencintai tanah air, bangsa dan 

negaranya. 

Kesimpulan  

Dengan pendekatan human security ketiga, bahwa human security lalu mengandung 

komponen keadilan sosial dengan  lebih luas mencakup ancaman --baik potensial maupun 

riil—terhadap kelangsungan hidup dan kesehatan individu, maka memberi priotitas 

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/08/14/bnpp-terus-lakukan-diplomasi-sengketa-perbatasan-dengan-negara-tetangga
http://www.kemendagri.go.id/news/2017/08/14/bnpp-terus-lakukan-diplomasi-sengketa-perbatasan-dengan-negara-tetangga


 

 
 

pembangunan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial di kawasan perbatasan 

merupakan suatu keharusan. Dengan semakin mudahnya berbagai akses , termasuk 

informasuk informasi, akan semakin meningkatkan kesadaran dan kecintaan masyarakat di 

kawasan perbatasan terhadap Indonesia. Ini sekaligus dapat menjadi upaya negara untuk 

melaksanakan amanat Undang Undang untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan 

sosial.  
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Peluang dan Tantangan Politik Luar Negeri Presiden Joko Widodo: Dari Perbatasan 

Hingga Masalah Persiapan Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

 

Oleh : Siti Mutiah Setiawati205 

 

Pendahuluan 

Presiden Joko Widodo (Jokowi)  adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-7, dilantik 

pada 20 Oktober 2014 seperti setiap Presiden baru yaitu mewarisi persoalan baik politik 

dalam negeri maupun politik luar ngeri dari Presiden yang terdahulu, sekaligus mewarisi 

peluang-peluang yang dapat dijadikan pijakan pembuatan kebijakan di masa yang akan 

datang. Untuk masalah politik luar negeri terdapat tiga peluang baik yaitu ; pertumbuhan 

ekonomi yang membaik seperti yang dikatakan oleh Joshua Keating “Indonesia stands a 

good chance of becoming the world’s first Muslim and democratic superpower”:  stabilitas 

politik dalam negeri , serta status Indonesia di dalam ASEAN.206 Sementara tantangan politik 

luar negeri yang akan dihadapi ialah : masalah perbatasan yang belum terselesaikan, 

persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) , dampak negatif Liberalisasi 

Perdagangan Global, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri , ancaman terorisme, 

serta harmonisasi hubungan dengan Dunia Islam karena   Indonesia merupakan negara 

dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Karena keterbatasan ruang dan waktu maka 
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masalah perbatasan dan MEA akan lebih mendapat porsi pembahasan yang lebih 

dibandingkan yang lain. 

Presiden yang baru terpilih biasanya akan menetapkan prioritas politik luar negeri yang 

akan dijalankan di masa yang akan datang dengan berdasarkan tantangan dan peluang yang 

dimilikinya atau lebih dikenal dengan prinsip “continuity and change”. Arah politik luar 

negeri Presiden baru dapat dilihat dari negara yang pertama dikunjungi . Ketika makalah ini 

ditulis diberitakan Presiden Jokowi mengunjungi Beijing, China pada tanggal 8 November 

2014 untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). 

Sebelumnya Presiden akan menemui Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Perdana Mentri Li 

Keqiang. Dalam acara tersebut Presiden direncanakan akan bertemu dengan Presiden AS 

Barack Obama, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Mentri Jepang Shinzo Abe. 

Kunjungan berikutnya akan ke Naypyidaw,  Myanmar  untuk menghadiri serangkaian KTT 

ASEAN dan dialog dengan negara-negara mitra . Selanjutnya Presiden akan menuju 

Brisbane, Australia hingga tanggal 16 November 2014 untuk menghadiri Konferensi Tingkat 

Tinggi ( KTT ) G-20. 

Dengan memperhatikan kunjungan pertama Presiden Jokowi dapat diasumsikan bahwa 

Presiden menganggap penting APEC ( Asia Pacific Economic ), ASEAN ( Association for 

Southeast Asia Nation), dan G-20 sebagai organisasi internasional yang diikuti oleh 

Indonesia dan telah dirintis oleh Presiden terdahulu. ASEAN merupakan oraginasasi yang 

dibentuk pada pada tahun 1967 masa Presiden Soeharto dengan Soeharto sebagai 

konseptornya, sementara APEC juga dibentuk pada masa Presiden Soeharto , sementara G-20 

dibentuk semasa Presiden Susilo Bambang Yudhosono. Agenda politik luar negeri yang 

seperti apa yang akan diperjuangkan Presiden dalam acara di ketiga organisasi tersebut belum 

dapat dianalisa ketika makalah ini dibuat karena masih akan terjadi. 

Definisi , Pendekatan , dan Ruang Lingkup 

Politik luar negeri dapat didefinisikan sebagai formulasi kebijakan suatu negara yang 

dibuat oleh Kepala Negara ditujukan kepada masyarakat internasional baik negara, organisasi 

internasional maupun regional yang diimplementasikan terutama oleh Menteri Luar Negeri 

yang memimpin Departemen Luar Negeri.207 Definisi tersebut didasarkan pada  kasus 

beberapa negara bahwa biasanya Kepala Negara baik  Presiden, Perdana Mentri ataupun Raja 
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yang merupakan pembuat kebijakan politik negeri. Biasanya kebijakan tersebut 

diformulasikan secara tertulis untuk mendapatkan penilaian dari masyarakat, parlemen 

ataupun dari pihak yang terkait misal Menteri Luar Negeri. Untuk kasus Indonesia, pada 

masa pemerintahan Orde Baru  kebijakan politik luar negeri Indonesia diformulasikan  di 

dalam Garis Besar Haluan Negara yang disampaikan di dalam pidato pertanggung jawaban 

Pesiden pada setiap tanggal 16 Agustus. 

Definisi di atas juga didukung oleh definisi menurut Adeed Dawisha dalam bukunya 

“Islam in Foreign Policy yang mengatakan” Foreign Policy is being defined as the actions of 

a state toward the external environment and the conditions under which these actions are 

formulated.” 208 Penekanan pada kedua definisi tersebut bahwa politik luar negeri suatu 

negara harus diformulasikan terlebih dahulu sebelum diimplementasikan atau dilaksanakan 

pada masyarakat internasional sehingga dapat dinilai dan diamati. Dengan demikian, politik 

luar negeri tidak hanya berupa kebijakan yang tertulis yang telah diformulasikan , juga tidak 

hanya tindakan suatu negara terhadap negara lain atau masyarakat internasional melainkan 

gabungan antara formulasi kebijakan dengan implementasi atau tindakannya. Pengamat atau 

peneliti dapat menilai politik luar negeri suatu negara dari formulasi kebijaksanaannya, 

implementasinya yang berupa tindakan atau actions , maupun keduanya. 

Tidak dapat dihindari bahwa aktivitas Presiden Jokowi untuk mengimplementasikan 

politik luar negeri Indonesia masih meneruskan kebijakan yang telah diformulasikan Presiden 

Yudhoyono sebelumnya meskipun pada waktu pelantikan Presiden Jokowi telah memberi 

isyarat akan mengutamakan membangun Indonesia menjadi negara maritim yang kuat. 

Menurut pendapat penulis pidato Presiden ini dapat diterjemahkan sebagai formulasi 

kebijakan luar negeri Presiden Jokowi yaitu memperjuangkan Indonesia sebagai negara 

maritim yang kuat. 

Terdapat perbedaan antara politik luar negeri negara maju dengan politik luar negeri 

negara berkembang. Pada umumnya politik luar negeri negara maju ditujukan seluas luasnya 

untuk menguasai negara lain baik secara ekonomi, politik , maupun budaya. Hal ini 

dimungkinkan mengingat negara maju pada umumnya memiliki sumber yang tidak terbatas. 

Sementara politik luar negeri negera sedang berkembang lebih ditekankan pada bagaimana 

dapat bertahan dalam menghadapi pengaruh dan kekuasaan negara maju. 
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Perbedaan tersebut di atas sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh George 

Modelsky yang mengatakan : “ Foreign policy is the system of activities evolved by the 

communities for changing the behavior of other state and for adjusting theirown activities to 

the international environment.”209  Dari definisi ini nampak bahwa kadang politik luar negeri 

ditujukan untuk merubah perilaku negara lain , dan kadang untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan internasional. Bagi negara berkembang akan sangat sulit merubah perilaku negara 

lain, dan yang bisa dilakukan adalah menyesuaikan diri atau bertahan dengan situasi 

internasional, sebaliknya dengan negara maju. 

Disamping perbedaan tersebut di atas , menurut Ali E Hilla Dessauki dan Baghat Korany, 

biasaya negara sedang berkembang menghadapi tiga dilemma dalam membuat kebijakan 

politik luar negerinya yaitu : Pertama, dilemma between Aid and Independence  yaitu 

dilemma antara lebih mementingkan kemerdekaan dalam membuat kebijakan atau lebih 

mementingkan Hutang untuk mempercepat pembangunan. Kedua , the dilemma between 

goals and limited resources yaitu dilemma antara mencapai tujuan politik luar negeri dengan 

keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. Ketiga, the dillemma between security and 

development  yaitu dilemma antara antara lebih mengutamakan keamanan atau 

pembangunan.210 Ketiga dilemma tersebut tidak dimiliki oleh negara maju terutama karena  

negara maju memiliki sumber yang tidak terbatas untuk mencapai tujuan politik luar 

negerinya seperti kekuatan ekonomi, persenjataan mutakhir, dan tenaga terdidik. 

Selanjutnya setiap negara baik berkembang maupun maju  mempunyai prinsip-prinsip 

atau nilai dalam mencapai tujuan politik luar negerinya . Bagi Indonesia prinsip politik luar 

negeri bebas aktif  dijadikan dasar dalam mencapai tujuan politik luar negeri. Sedangkan 

Amerika Serikat misalnya memiliki prinsip Demokrasi dan penghormatan terhadap Hak 

Asasi Manusia. Atas dasar fenomena tersebut Charles W Kegley mengatakan : “when we 

speak generically about foreign policy  and the decision making process that produce it, we 

mean the goals that official representing states seek abroad, the values that underlie the 

goals, and the means and instruments used to pursue them.” 211 

Dengan demikian nilai-nilai atau prinsip-prinsip untuk mencapai tujuan politik luar negeri 

suatu negara merupakan faktor penting untuk dijadikan dasar penilaian  pelaksanaan politik 
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luar negerinya. Indonesia misalnya pada waktu mengintegrasikan Timor Timur dianggap 

melanggar nilai-nilai atau prinsip politik luar negeri Indonesia yang tersebut dalam 

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. 

Sementara invasi Amerika Serikat (AS) ke Irak pada tahun 2003 , dan kemudian menduduki 

negara Teluk tersebut hingga tahun 2011dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip 

Demokrasi dan penghormatan Hak Asasi Manusia dalam politik luar negeri AS. 

Definisi-definisi tersebut di atas mengenai formulasi politik luar negeri yang kemudian 

dapat disebut sebagai kebijakan, prinsip-prinsip atau nilai-nilai politik luar negeri, dan 

menyangkut pelaksanaan atau implementasi politik luar negeri. Dalam kenyataan sehari-hari 

sikap suatu negara atas peristiwa internasional juga dianggap  sebagai politik luar negeri. 

Misalnya sikap Indonesia yang mengecam serangan Israel atas Hamas di Jalur Gaza pada 

Desember 2008. Contoh lain yaitu pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat George 

Walker Bush terhadap Irak, Iran, dan Korea Selatan sebagai Axis of Evil atau poros setan  

menunjukkan sikap politik luar negeri Amerika yang tidak menyukasi ketiga negara tersebut. 

Atas dasar fenomena-fenomena politik luar negeri tersebut  menurut Undang Undang 

Tentang Hubungan Luar Negeri No 37 tahun 1999 BAB I ( Pasal 1 ) Politik Luar Negeri 

didefinisikan sebagaia kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang 

diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain , organisasi internasional , dan 

subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna 

mencapai tujuan nasional. Disamping itu, terdapat beberapa cara menganalisa politik luar 

negeri agar analisa menjadi lebih terarah dan sistematis. Dari beberapa cara tersebut penulis 

akan mengemukaan beberapa diantaranya tanpa mengesampingkan cara atau pendekatan 

yang lain. 

Untuk membahas, meneliti, atau memahami permasalah politik luar negeri suatu negara 

diperlukan suatu pendekatan ( approach )  yaitu cara pandang mengenai suatu permasalahan. 

Leo Suryadinata membedakan pendekatan politik luar negeri sebagai pendekatan Mikro dan 

Makro. Pendekatan Mikro lebih membahas tentang hal yang spesifik dalam politik luar 

negeri sebagai contoh seperti yang ditulis oleh John M Reinhard, JAC Mackie, David 

Mozingo, Dewi Fortuna Anwar, dan Rizal Sukma. Tulisan Dewi Fortuna Anwar misalnya 

hanya tentang Indonesia dan ASEAN, sedangkan Rizal Sukma hanya membahas tentang 

Demokrasi dalam politik luar negeri Indonesia. Demikian juga buku tulisan Anak Agung 

Banyu Perwita  yang berjudul “ Indonesia and the Muslim World: Islam and Secularism in 



 

 
 

the Foreign Policy of Soeharto and Beyond “ buku ini termasuk mikro karena hanya 

membahas pengaruh Islam dalam Politik Luar Negeri RI. Menurut Gerner, hal yang paling 

penting dalam memahami politik luar negeri suatu negara ialah bagaimana politik luar negeri 

tersebut dikembangkan dan dilaksanakan, dan mengapa suatu negara membuat kebijakan 

politik luar negeri  dan melakukan  tindakan tertentu , tepatnya dikatakan: 

     “ One of the crucial and challenging issues in foreign policy is the understanding of how 

foreign policy is developed and conducted and why a particular state takes a specific foreign 

policy decision and action”212 

Sedangkan pendekatan Makro ialah pendekatan politik luar negeri yang membahas 

banyak hal seperti ideologi, demokrasi, Hak Asasi Manusia, perjuangan diplomasi , dan lain 

lain seperti yang ditulis oleh Franklin Weinstein, Anak Agung Gde Agung , dan Michael 

Leifer. Baik pendekatan Mikro maupun Makro bisa dalam satu periode Kepresidenan ( 

Kepala Negara ) atau beberapa periode yang kemudian menjadi semacam periodisasi politik 

luar negeri. Contoh periodisasi dalam politik luar negeri nampak jelas dalam buku Michael 

Leifer. 

Sementara Ali E Hillal Dessouki dan Baghat Korany membedakan pendekatan Politik 

Luar Negeri negara sedang berkembang menjadi 3; Pertama Psychological Approach atau 

pendekatan Psikologis yaitu pendekatan yang menjelaskan politik luar negeri suatu negara 

sebagai fungsi impuls dan idiosinkratik  dari pemimpin atau Kepala Negara (Presiden, 

Perdana Mentri, dan Raja). Pendekatan ini menekankan bahwa politik luar negeri suatu 

negara sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis para pemimpin negara tersebut. Misalnya 

memahami politik luar negeri Indonesia dibawah Presiden Soekarno harus melihat kondisi 

psikologis Presiden pada waktu itu yang mempunyai pengalaman seringkali dipenjarakan 

oleh Belanda sehingga sangat membenci imperialisme. Termasuk makalah ini dengan judul 

menggunakan nama Kepala Negara yaitu Presiden Joko Widodo maka  akan lebih 

menekankan pada pendekatan kondisi sikologis Presiden. 

Kedua, Great Power Approach atau pendekatan negara Super Power yaitu bahwa politik 

luar negeri negara sedang berkembang merupakan perwujudan dari konflik Super Power, 

sehingga membuat negara sedang berkembang tersebut memiliki otonomi yang rendah dalam  

menentukan politik luar negerinya. Pendekatan ini kemudian memunculkan istilah Orientasi 
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dalam Politik Luar Negeri yaitu cara elite politik luar negeri sebuah negara mempersepsikan 

dunia dan peran negaranya di dunia. Misalnya ketika Wakil Presiden Mohammad Hatta 

mengemukakan prinsip politik luar negeri bebas aktif pada 2 September 1948 merupakan 

perwujudan pemikirannya dalam melihat konflik Timur – Barat dalam perang dingin pada 

waktu itu, sekaligus memposisikan Indonsia sebagai negara yang bebas tidak mengikuti salah 

satu blok. 

Ketiga, Reductionis or Model Builder Approach yaitu pendekatan politik luar negeri 

negara sedang berkembang yang ditentukan oleh proses dan perhitungan yang sama dengan 

politik luar negeri nagara maju. Misalnya kecenderungan membentuk organisasi regional 

seperti Uni Eropa atau NAFTA ( North America Free Trade Area ) diikuti pula oleh beberapa 

negara berkembang dengan bergabung dengan negara yang mempunyai kedekatan regional 

seperti keputusan Indonesia bergabung dengan APEC ( Asia Pacific Economic Cooperation), 

atau bergabung dengan Kelompok G-20. 

Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dalam pembahasan politik luar negeri 

yang lebih dalam, menyeluruh , dan detail seperti penelitian dalam Disertasi ada pendekatan 

lain yaitu Model Strategis atau Rasional ialah pendekatan yang mengamati interaksi politik 

luar negeri berbagai negara dan bagaimana sebuah negara menanggapi interasksi tersebut 

dengan perhitungan yang rasional. Atau pendekatan politik luar negeri yang dikembangkan 

oleh Richard Snyder yang menekankan pada dimensi manusia dalam pengambilan keputusan 

politik luar negeri. Bagi pemula penggunaan kedua pendekatan tersebut mempunyai tingkat 

kesulitan yang tinggi. 

Pendekatan yang digunakan dalam makalah ini lebih ditekankan pada pendekatan 

Psikologis Kepala Negara ( Presiden ) bahwa penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi 

negara sangat ditentukan oleh kondisi psikologis Kepala Negara yaitu Presiden Jokowi. Ada 

kecenderungan bahwa Presiden Jokowi akan mempunyai orientasi politik luar negeri yang 

berbeda dari pendahulunya khususnya Presiden Yudhoyono dan Presiden Soeharto karena 

Jokowi berasal dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan yang cenderung “kiri-nasionalis” 

dan kemungkinan berorientasi pada negara-negara Sosialis. Kebetulan atau memang sudah 

direncanakan negara yang pertama kali dikunjungi adalah negara “Sosialis-Komunis”. 

Disamping “Pendekatan” dalam politik luar negeri ada “Ruang Lingkup” yang harus 

dipelajari dalam politik luar negeri, kalau pendekatan menyangkut cara pandang mengenai 

permasalahan sedangkan Ruang Lingkup menyangkut apa saja yang akan dibahas dalam 



 

 
 

politik luar negeri. Hal ini mengingat banyaknya permasalahan yang muncul dalam politik 

luar negeri suatu negara, membahas semuanya akan membuat pembahasan tidak sistematis 

dan tidak terfokus. 

Menurut Adeed Dawisha ada 3 Ruang Lingkup utama dalam Politik Luar Negeri: 

Pertama, The Influences of Foreign Policy  yaitu hal-hal yang mempengaruhi politik luar 

negeri suatu negara baik kondisi internalnya ataupun situasi internasional saat politik luar 

negeri dibuat. Kondisi internal negara dapat dilihat dari 3 unsur utama negara yaitu: 

Penduduk, Wilayah, dan Pemerintahan , kemudaian dari 3 hal utama ini dikembangkan pada 

unsur-unsurnya. Misalnya menyangkut masalah penduduk dapat dilihat dari jumlah, 

komposisi, penyebaran, agama, ideologinya, dll. Kemudian dari “Wilayah” dapat dilihat dari 

posisi strategis, ukuran, topografi, bentuk, serta kekayaan alamnya. Sedangkan menyangkut 

pemerintahan dapat dilihat dari bentuk pemerintahan apakah Republik atau Kerajaan, Sistem 

Politiknya demokratik atau totalitarian, kekuatan ekonomi dan persenjataan pemerintah 

tersebut, dan lain-lain. 

Sementara lingkungan internasional juga dapat mempengaruhi politik luar negeri suatu 

negara khususnya negara sedang berkembang. Apakah pola sistem internasional Bipolar yaitu 

adanya dua kekuatan Adikuasa yang bersaing, Multipolar yaitu ketika dalam sistem 

internasional ada banyak kekuatan, atau Unipolar yaitu ketika kekuatan dalam sistem 

internasional hanya satu. Kemudian sistem internasional juga seringkali diwarnai oleh isue 

internasional yang muncul pada periode tertentu misal isue mengenai globalisasi dengan 

segala unsurnya atau isue terrorisme yang sangat menyita perhatian internasional khususnya 

pasca serangan atas menara kembar Amerika pada 11 September 2001, atau krisis ekonomi 

global yang mempengaruhi hampir semua negara. 

Kedua, Decision Making Process atau proses pembuatan politik luar negeri. Bagi negara-

negara maju proses pembuatan kebijakan luar negeri mereka lebih transparan dan lebih 

mudah ditelusuri mengingat sistem politik mereka biasanya demokratis. Tata cara proses 

pembuatan politik luar negeri dari Presiden , Parlemen, dan pelaksananya yaitu Departemen 

luar negeri lebih jelas alurnya. Sedangkan di negara-negara berkembang karena kepala 

Negara memegang peran utama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri biasanya 

proses-proses yang baku sering dilanggar, sehingga sulit memakai ruang lingkup proses 

pembuatan kebijakan luar negeri di negara sedang berkembang mengingat kebijakan banyak 



 

 
 

ada di kantong Presiden. Ruang Lingkup ini  juga seringkali disebut sebagai ruang lingkup 

Birokrasi karena dalam pembuatan politik luar negeri negara-negara melibatkan demokrasi. 

Ketiga, Implementation of Foreign Policy atau implementasi politik luar negeri yaitu 

ruang lingkup yang meliputi pelaksanaan politik luar negeri suatu negara. Ruang lingkup ini 

mengkaitkan antara  prinsip-prinsip politik luar negeri suatu negara dengan pelaksanaannya. 

Sebagian negara melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan prinsipnya misal Korea 

Selatan dibawah Presiden Kim Dae Jung yang lebih berprinsip pada mengatasi masalah 

ekonomi maka dalam melaksanakan politik luar negerinya Departemen Luar Negerinya 

dirubah menjadi Ministry of Foreign Affair and Trade atau Departemen Luar Negeri dan 

Perdagangan. 

Ruang Lingkup implementasi dalam politik luar negeri lebih sering dipakai dalam 

pembahasan politik luar negeri suatu negara karena lebih mudah dan lebih fleksibel. 

Disamping mengkaitkan antara prinsip politik luar negeri dan pelaksanaannya , juga 

menghubungkan antara reaksi suatu negara atas permasalahan yang sedang dihadapinya 

dalam kaitannya dengan politik luar negeri. Misalnya politik luar negeri Indonesia pada masa 

Presiden Yudhoyono yang mengurmkan pasukan perdamaian ke Lebanon pada tahun 2006 

karena prinsip politik luar negeri Indonesia yang ikut melaksanakan ketertiban dunia. 

Dalam makalah ini penulis bermaksud  untuk mendiskusikan pendekatan dan ruang 

lingkup politik luar negeri Indonesia dibawah Presiden Jokowi untuk memahami dan 

menganalisa kebjikan politik luar negerinya.  Ruang lingkup yang akan digunakan yaitu hal-

hal yang mempengaruhi politik luar negeri khususnya kondisi geografis, ekonomi dan politik 

dalam negeri Indonesia, perilaku negara-negara tetangga, dan situasi internasional. Akan 

tetapi ruang lingkup implementasi politik luar negeri juga menjadi bagian pembahasan yang 

penting dalam makalah ini dengan menghubungkan antara prinsip-prinsip politik luar negeri 

Indonesia dengan pelaksanaannya. 

Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia 

Terdapat sekurang-kurangnya 3 prinsip politik luar negeri Indonesia yang secara eksplist 

dinyatakan atau diakui secara hukum, Pertama dan yang utama ialah prinsip bebas –aktif, 

yaitu prinsip yang dikemukakan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 2 

September 1948 di depan Komite Nasional Indonesia Pusat di Yogyakarta. Pada dasarnya 

prinsip ini merupakan pemikiran bagaimana Indonesia harus bersikap menghadapi situasi 



 

 
 

persaingan internasional antara Blok Barat dengan Blok Timur , dan Indonesia memutuskan 

tidak mengikuti keduanya tetapi tetap aktif menyelesaikan permasalahan internasional. 

Dalam pelaksanaannya prinsip politik luar negeri bebas-aktif diterjemahkan secara 

berbeda-beda oleh setiap Presiden. Disamping itu, situasi internasional sudah banyak berubah 

dari bipolar ke unipolar atau menuju multipolar sehingga banyak pengamat politik luar negeri 

Indonesia yang mulai mempertanyakan kesesuaian prinsip politik luar negeri ini bagi 

kepentingan nasional Indonesia. Tetapi belum ada Presiden yang mencoba untuk merubah 

ataupun meninjau kembali prinsip politik luar negeri Bebas Aktif, sehingga masih tetap 

menjadi prinsip politik luar negeri Indonesia hingga saat ini. 

Kedua, Prinsip yang ada di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar yaitu bahwa 

penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan. Juga 

Prinsip untuk melingdungi segenap tumpah darah Indonesia. 213  Prinsip ini kemudian 

berkembang menjadi prinsip untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). 

Ketiga , Prinsip good neighbourhood policy  atau prinsip politik bertetangga baik. Prinsip 

ini merupakan ide Presiden Soeharto setelah Indonesia melancarkan serangan terhadap 

Malaysia dalam operasi Ganyang Malaysia di tahun 1963. Presiden Soeharto berkeinginan 

untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga yang kemudian diwujudkan 

dengan prakarsanya untuk mendirikan asosiasi negara-negara yang bertetangga di Asia 

Tenggara yang bernama ASEAN.  Dengan prinsip ini , Indonesia akan lebih menekankan 

pada hubungan baik dengan negara-negara tetangga. 

Seharusnya setiap Presiden menentukan prinsip politik luar negaranya pada awal 

kekuasaannya untuk menjawab apa yang menjadi peluang atau ancaman politik luar 

negerinya pada saat itu. Setiap Presiden akan memiliki peluang dan ancaman politik luar 

negeri yang berbeda beda tergantung situasi dalam negeri dan internasional pada saat itu. 

Pada sesi pertama Presiden Yudhoyono misalnya dikenalkan slogan “Navigating in the 

Turbulance Ocean” untuk menggambarkan betapa beratnya pelaksanan politik luar negeri 

pada tahun 2004 yang merupakan sesi pertama kekuasaan Presiden Yudhoyono. Selanjutnya, 

pada Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ke-2 nampaknya sebagian 

masalah yang rumit telah dapat diselesaikan misalnya masalah terorisme sehingga slogan 

politik luar negeri Yudhoyono ialah “Thousand Friends Zero Enemy” dengan Mentri Luar 

                                                           
213 Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 



 

 
 

Negeri yang low profile Marty Natalegawa telah membawa politik luar negeri Indonesia 

terkesan “friendly” meskipun ada yang berpendapat slogan ini telah dimanfaatkan negara-

negara untuk melanggar perbatasan Indonesia karena yakin Indonesia tidak akan keras dan 

menggunakan kekerasan misalnya ketika Malaysia memulai mengklain Blok perairan 

Ambalat di Kalimantan Timur. 

Masalah Perbatasan dan Membangun Indonesia Menjadi Negara Maritim Yang Kuat 

Perbatasan adalah wilayah yang memisahkan antara negara tetangga.214   Apabila dilihat 

dari fungsi perbatasan maka perbatasan juga dapat didefinisikan sebagai wilayah yang 

menandai suatu negara dapat menjalankan kedaulatanya, melindungi penduduk, dan 

kekayaan alam yang didalamnya. Sebenarnya masalah  perbatasan telah menjadi masalah 

yang harus dipecahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak sesi pertama 

masa jabatannya di tahun 2004 – 2009. Masalah perbatasan pada era tersebut ditandai dengan 

adanya klaim atas perairan Blok Ambalat oleh negara tetangga Malaysia pada tahun 2005, 

illegal loging ( penyelundupan kayu ) dari Kalimantan ke Malaysia, penambangan pasir oleh 

Singapura di Riau yang berpotensi menimbulkan masalah perbatasan di Laut, pelintas batas 

di Papua, masalah perbatasan Indonesia-Australia di Laut Timor,  masalah pengungsi di 

perbatasan Timor Leste – Indonesia., maupun masalah pelanggaran wilayah Samodra oleh 

nelayan-nelayan asing. Akan tetapi nampaknya Presiden tidak menjadikan masalah 

perbatasan ini sebagai ancaman yang akan mengganggu keamanan bangsa yang seharusnya  

dijadikan prioritas utama  dalam politik luar negeri Indonesia. Akibatnya, masalah perbatasan 

tetap menjadi masalah di sesi kedua masa jabatan Presiden SBY 2009 – 2014. Mengingat 

pentingnya fungsi perbatasan bagi kedaulatan negara maka masalah perbatasan sudah 

seharusnya menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia bagi pemerintahan Presiden 

Jokowi. 

Presiden Jokowi  seperti halnya para Kepala Negara di negara sedang berkembang akan 

menghadapi dilemma dalam menetapkan prioritas politik luar negerinya. Dalam hal ini 

Presiden Jokowi menghadapi dilemma antara lebih mengutamakan  keamanan negaranya 

yaitu dengan menyelesaikan masalah perbatasan atau lebih mengutamakan pembangunan 

ekonomi dengan mengambil peluang membangun kerjasama ekonomi global mengingat sejak 

tahun 2009 Indonesia menjadi anggota kelompok G-20. Keanggotaan Indonesia di dalam G-

20 dapat menjadi peluang ekonomi yang besar jika Indonesia dapat memanfaatkannya. 
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Akan tetapi, peluang Indonesia tersebut akan dimanfaatkan oleh negara lain jika 

Indonesia tidak berhasil membuat strategi-strategi ekonomi politik yang jitu. Dilemma adalah 

pilihan yang tidak mudah.  Kedua pilihan tersebut   akan menimbulkan resiko yang sama-

sama kurang menguntungkan, tetapi tetap harus dipilih. Nampaknya Presiden Jokowi 

memilih untuk menghadiri KTT APEC, ASEAN, dan G-20 dan akan memanfaatkan forum 

tersebut untuk memperkenalkan prinsip politik luar negeri sekaligus dalam negerinya yaitu 

membangun maritim yang kuat, diharapkan dengan pilihannya ini justru akan sekaligus 

menyelesaikan masalah perbatasan. 

Pembangunan Poros Maritim Jokowi ialah pembangunan kekuatan maritim ( Kelautan ) 

dengan cara membangun konektivitas kemaritiman di dalam negeri maupun luar negeri.215  

Disamping itu, pembangunan poros maritim juga dilakukan dengan bekerjasama dalam 

membangun infrastruktur kemaritiman antar negara yang mendukung jalur perekonomian dan 

perdagangan.  Ternyata program pemerintah ini sejalan dengan program pemerintah 

Tiongkok yang disebut sebagai “ Jalur Sutra Maritim Abad XXI”. Tiongkok melalui Mentri 

Luar Negerinya Wang Yi yang berkunjng ke Indonesia pada 3 November 2014. Dalam 

kesempatan ini Tiongkok menawarkan kerjasama untuk membangun kekuatan maritim 

dengan menanamkan investasi. 

Belum dapat dipahami lebih lanjut mengenai pembangunan kekuatan maritim ini secara 

kongkrit mengingat masih adanya masalah perbatasan Laut Indonesia. Diantaranya masalah 

Selat Melaka yang merupakan jalur penghubung Asia dan Australia; masalah Laut China 

Selatan ketika Tiongkok memasukkan Pulau Natuna sebagai bagian dari wilayahnya, 

Indonesia sebagai negara yang semula menjadi mediator  menjadi negara yang terlibat. 

Terlebih jika Tiongkok ingin menanamkan modal infrastruktur pembangunan kekuatan 

maritim Indonesia bagaimana dengan masalah politik luar negeri bebas aktif kita karena 

meskipun perang dingin telah berakhir persaiangan RRT vs Amerika masih ada , hanya kalau 

dahulu menangkut persaingan pertahanan-keamanan sekarang lebih kuat persaingan ekonomi 

. Demikian juga jangan sampai hubungan yang telah terjalin dengan negara lain seperti 

Jepang menjadi terputus karena Indonesia lebih  menjalin hubungan baik dengan RRT. 

Antusiasme RRT untuk mendekati Indonesia ditunjukkan dengan diberinya kesempatan pada 

Indonesia melalui Presiden Jokowi untuk menyampaikan pandangannya tentang konektivitas 

dan infrastruktur Poros Maritim pada KTT APEC di Tiongkok 10 – 1 November 2014. 

Diharapkan Indonesia bisa memberi arah pada Vision APEC ke depannya sekaligus memberi 
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keuntungan bagi kepentingan nasional Indonesia khususnya keamanan laut  serta keamanan 

eksplorasi hasil laut. 

Kesiapan Menghadapi MEA 

Sebenarnya masalah perbatasan adalah masalah dengan negara tetangga bukan masalah 

dengan negara yang jauh. Apabila sebuah negara tidak mempunyai masalah perbatasan bisa 

menjadi indikasi bahwa negara tersebut  mempunyai hubungan yang baik dengan 

tetangganya. Situasi yang seperti inilah yang ingin dicapai oleh ASEAN Community sebagai 

hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN IX di Bali pada tahun 2003 bahwa akan 

diwujudkan ASEAN Community yang terdiri dari 3 pillar yaitu Politik, Ekonomi, dan Sosial-

Budaya. Masyarakat ASEAN atau ASEAN Community tidak akan mudah terwujud jika 

masih terdapat persoalan perbatasan yang belum terselesaikan. Dengan demikian jika konsep 

Poros Maritim belum jelas maka akan sulit bagi pengamat untuk menilai apakah poros 

Maritim ini sejalan dengan penyelesaian masalah perbatasan khususnya di Laut, membangun 

Masyarakat Ekonomi ASEAN dan sekaligus bisa sebagai pijakan untuk mengembangan 

kerjasama G-20 dengan melibatkan Indonesia sebagai inspirator utama. 

Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN telah berkomitmen bahwa ASEAN 

adalah soko guru politik luar negeri, sedangkan diplomasi perbatasan adalah prioritas utama 

politik luar negeri Indonesia. Dengan demikian diplomasi perbatasan merupakan upaya untuk 

mewujudkan masyarakat ASEAN yang sesuai dengan target yang telah menjadi kesepakatan 

negara-negara anggotanya.  Dalam pertemuan KTT ASEAN ke 25 pada 12 – 13 November 

2014 Presiden Jokowi akan menggunankan kesempatan untuk menyampaikan ide tetang 

poros maritim. Sejauh ini ketika tulisan ini dibuat konsep poros maritim tersebut belum jelas, 

maka sebaiknya Presiden Jokowi memanfaatkan KTT ASEAN untuk lebih memfokuskan 

pada  arah MEA. Ada 3 aspek utama MEA yang dapat dijadikan penialaian tentang kesiapan 

Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN menurut Yose Rizal Damuri; Pertama, 

aspek liberalisasi perdagangan yang sudah berlangsung sejak 20 tahun yang lalu. Kedua, 

aspek fasilitasi melalui ASEAN Single Window  yang akan dapat dimanfaatkan UKM ( Usaha 

Kecil Menengah ) ; Ketiga aspek reformasi ekonomi. Di dalam komitmen ASEAN Economic 

Community mengharuskan negara-negara anggota ASEAN melakukan berbagai reformasi 

ekonomi.216 Diharapkan Presiden Jokowi dapat memperkenalkan reformasi-reformasi 

ekonomi yang akan dilakukan  Indonesia , dan men-diplomasikan masalah liberalisasi 
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perdagangan pada bagian –bagian yang Indonesia belum siap untuk menghadapinya misalnya 

mengenai liberalisasi produk-produk pertanian. Jawaban Presiden untuk memberi arah bagi 

optimalisasi aspek fasilitasi ASEAN melalui penerapan Single Window sangat dinantikan, 

jika jawabanya dapat menjadi pedoman bagi semua daerah di Indonesia untuk meraih 

manfaat MEA maka politik luar negeri bisa memberi keuntungan yang sebesar besarnya bagi 

kepentingan dalam negeri. 

Penutup 

Pidato Presiden pada acara KTT APEC di Tiongkok pada 10-11 November 2014 

dilanjutkan di Myanmar pada 12-13 November pada KTT ASEAN , dan diteruskan untuk 

menghadiri KTT G-20 ke Brisbane, Australia pada 15 – 16 November 2014 khususnya 

mengenai Poros Maritim dapat dijadikan pedoman untuk menilai implementasi politik luar 

negeri Indonesia dibawah pemerintahan Jokowi. Kehadirannya di ketiga kesempatan tersebut 

merupakan peluang emas bagi Jokowi untuk mengimplementasikan idenya mengenai 

membangun kekuatan laut. Jika konsep ini bisa berjalan dengan baik mestinya Indonesia 

dapat menjadi negara maritim yang tangguh di Asia Tenggara dan juga Asia.  Akan tetapi, 

jika konsep ini tidak matang maka pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam 

mempertahankan kekuatan di Laut dipertaruhkan. 

Jokowi sebagai Presiden dari Partai PDIP-Perjuangan dalam melaksanakan politik luar 

negerinya akan mengikuti garis partainya meskipun di Parlemen ( DPR ) PDIP hanya 

menduduki 19 % kursi sehingga rawan untuk ditentang. Untuk mengatasi penjegalan di 

dalam Parlemen dibangun koalisi yang bernama Indonesia Hebat. PDIP sebagai Partai 

beraliran kiri mempunyai kecenderungan untuk dekat dengan negara-negara yang berideologi 

sosialisme, dan kurang hangat dengan negara-negara Islam. Kecenderungan ini akan  tidak 

produktif mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Sebaiknya Indonesia 

tetap menjalin hubungan baik dengan negara-negara Islam baik di Timur Tengah maupun di 

Benua  lain. Langkah Presiden Soeharto yang menjadi anggota OKI ( Organisasi Kerjasama 

Islam ) dari anggota khusus di tahun 1969 hingga menjadi anggota penuh pada tahun 1991 

dapat ditingkatkan menjadi kerjasama yang bisa memberi keuntungan bagi kedua belah 

pihak. 

Presiden Jokowi sebenarnya menghadapi masalah politik luar negeri yang berat 

khususnya mengenai masalah perbatasan yang memerlukan penyelesaian yang komprehensif 

dan membutuhkan paket Diplomasi khusus. Presiden SBY telah berhasil menyelesaikan 



 

 
 

konflik Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka yang tertuang dalam MOU Helsinki 

tahun 2005. Wilayah lain yang perlu mendapat perhatian  yaitu Papua , dan Maluku. 

Sehingga kebijakan khusus untuk mempertahankan wilayah NKRI ini sangat mendesak untuk 

diterapkan. Masalah perbatasan di Kalimantan, Timor Leste, Miangas , dan Kepualaun Riau 

juga memerlukan kebijakan untuk mencegah timbulnya masalah. 

Terakhir dan tidak kalah penting yaitu masalah pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar 

negeri  yang selalu menimbulkan kontroversi. Saat ini terdapat 4.381.144 orang tenaga kerja 

resmi Indonesia yang tersebar ke seluruh dunia, di Asia 73, 93 % , dan Timur Tengah 20,12 

%.217 Di satu sisi mereka ini mendatangkan devisa yang besar sehingga disebut pahlawan 

devisa tetapi di sisi lain perlakuan terhadap mereka di negara dimana mereka bekerja masih 

belum terlindungi dengan baik. Oleh karena itu, Pemerintahan Jokowi sebaiknya mengurangi 

secara bertahap jumlah pengiriman tenaga kerja tidak trampil ke luar negeri untuk selanjutnya 

dihentikan terutama pengiriman tenaga kerja wanita dan anak-anak. Pengiriman ini memang 

merupakan dilemma bagi negara antara terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri 

dengan citra Indonesia di mata internasional sebagai negara pengimpor tenaga kerja tidak 

terdidik. 

DAFTAR PUSTAKA 

Abubakar, Mustafa, Menata Pulau Pulau Kecil Perbatasan, Belajar dari Kasus Sipadan  

Ligitan, dan Sebatik, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006. 

Acharya, A, 2001, Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the 

Problem of Regional Orders, 2001, London, Routledge. 

 

Anwar,D F, 1994, Indonesia in ASEAN , Foreign Policy and Regionalism, Institute of South 

East Asian Studies, Singapore 

 

Anggoro, K, 2012 Strategi Pertahanan Kepulauan, Diplomasi Kelautan, dan Matra laut 

Indonesia, dalam Blog Belanegari, Jakarta. 

 

                                                           
217 Kementrian Luar Negeri, 2014 



 

 
 

Arsana,IM,  Akankah Indonesia Kehilangan Pulau? Belajar dari Kasus Sipadan – Ligitan, 

Pulau Berhala, Miangas hingga Semakau, Jurnal Opinio Juris vol. 12. Januari – April 

2013.  

 

Arnold, Amer, R, Managing Border Disputes in South East Asia, kajian Malaysia Jilid XVIII, 

Nas 1&2, 2000. 

 

Cribb, R, and Ford,M, 2009, Indonesia beyond Water’s Edge : Managing an Archipelagic 

State, ISEAS, Singapore 

 

Dikshit,RD, 2000, Political Geography, the Spatially of Politics, Mc Graw Hill Publishing 

Company Ltd, Ramesh Duta. 

Gallaher, C, , and Shirlow, P,2007, The Geography of Loyalist Paramilitary Feuding at 

Belfast, Space and Polity , American University, Washington DC. 

 

 

Hasyim Djalal, The Regime of Managing Safety and Security in the Straits of Malacca and 

Singapore, dalam Jurnal Diplomasi , Menatap Laut dengan Teropong Diplomasi, Vol 1 

No 2, September 2009.  

Hasjim Djalal, Dispute Between Indonesia and Malaysia on The Sovereignty Over Sipadan 

and Ligitan Islands, Jurnal Opinio Juris Vol. 12 Januari – April 2013, hal. 13 

 

Howe, N, and Jackson,R, 2008, The Graying of Great Powers: Demography and Geopolitics 

in the 21’st Century, CSIS, Washington DC. 

Mahan, AT,  2003,The Influence of Sea Power Upon History, 1660  - 1783, Pelican 

Publishing Company, Louisiana. 

 



 

 
 

Johnston,DM, and Valecia,MJ, 1991 , Pacific Ocean Boundary Problems , Status, and 

Solutions, Dordrecht, Martinus Nijkof Publisher.  

Oegroseno, AH, 2009, Indonesia’s Maritime Boundaries , ISEAS, Singapore. 

Oegroseno,AH, 2012, Maritime Border Diplomacy : An Indonesian Life Line ,in Nordquisa 

MH and Moore JL, Maritime Border Diplomacy, Koninlijke Brill NV, Leiden. 

Painter, J, 1995, Politics Geography: A Critical perspective, London 

Puspitasari,I, 2010, Indonesia’s New Foreign Policy-Thousand friends zero enemy,  Institute 

for Defence Studies and Analysis, New Delhi. 

Perwita, Banyu, Agung, Anak, Indonesia And The Muslim World; Islam and Secularism in 

the Foreign Policy of Soeherto and Beyond, Denmark, niaspress, 2007 

Roem, M, 1989, Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI, Gramedia, Jakarta 

Reid, A ( editor), 2012,  Indonesia Rising : The Repositioning of Asia’s Third Giant, Institute 

of Southeast Asia Studies, Singapore 

Rizal Sukma ( disertasi ), Indonesia’s Restoration of Diplomatic Relations with China: A 

Study of Foreign Policy Making and the Function of Diplomatic Ties, University of 

London,1997. 

Sobar Sutisna, International Boundary Fixing and the Roles of Indonesia Surveyors, FIG 

Conggres, Sydney, Australia, 11 – 16 April 2010 

Suryadinata, Leo, Poiltik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, Jakarta, LP3IS, 1998 

Sriyono, A Agus, Kegagalan Diplomasi AS Atas Irak (Sebuah Restrospeksi), dalam 

Hubungan Internasional; Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia, Jakarta, PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2004. 

Weatherbee, 2013, Indonesia In ASEAN, Vision and Reality, ISEAS Publishing, Singapore. 

 

Koran 

Kompas,  4 November 2014 



 

 
 

Kompas , 6 November 2014 

Kompas . 8 November 2014 

Tri Patmasari dan Sobar Sutisna, Delimitasi Batas Maritim dalam Sengketa Ambalat, Pusat 

Pemetaan Batas Wilayah BAKOSURTANAL 

 

Tim iNDeX, SADDAM HUSSEIN; Jejak Langkah Singa Padang Pasir, Yogyakarta, iNDeX 

Publishing House, 2003 

Wortzel,LM, 2013, The ASEAN Regional Forum: Asia Security Without an American 

Umbrella, Create Space Independent Publishing Platform, Kindle Book.  

Wuryandari, Generwati et al, Politik Luar Negeri Indonesia Ditengah Pusaran politik 

Domestik”Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. 

Biro Pusata Statistik Indonesia, Sensus Penduduk 2010 

Tabloid Diplomasi, Kementrian Luar Negeri Indonesia, Juni 2009 

Maritim Blog, Deklarasi Djuanda, Indonesia Negara Kepualauan, 14/12/2011 

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Multilateral Cooperation Between Indonesia Malaysia and the Philippines in Terms of 

Securing the Southeast Asia Region Post Marawi Attack  

Dadang Ilham K. Mujiono1  

1Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, the University of 

Mulawarman, email: dadangmujiono@fisipol.unmul.ac.id 

ABSTRACT 

Security approach, examine frontier area with two different point of views, firstly 

frontier area possible become a shield and safeguard, of internal territory in order to avoid a 

problem that carried by groups, that have a special mission with the aim of destroying the 

system that has been going well. Such as democracy, economic and politic. Secondly the area 

which bordering the country also enable become an area that hotbed of various threats that 

can disrupt the internal territory of a country. In addition, it is relevant because frontier area 

actually vulnerable due the geographic position that bordered with different country and the 

first entrance of a country.  

One group that has a goal to destroy a well-developed system is Islamic State of Iraq 

and Syria (ISIS). This group was born and spread their influence for the first time in Syria. 

Nowadays, it has spread to many radical groups almost all over the world. One of them is 

Moro Islamic Liberation Front in Philippines. In the first of May 2017, Philippines President 

Rodrigo Duterte declared that Mindanao Island is martial law condition due to a battle 

between the military and radical groups associated with ISIS in Marawi district. Indonesia as 

a country where borders with Philippines, especially North Sulawesi and Kalimantan directly 

with Mindanao Island become a very vulnerable as the entrance of this radical group to 

Indonesia. 

 In addition, in order to analyzes this theme, author adopt Security Cooperation 

approach which will focus on the efforts of the Indonesian government in securing Indonesia 

border region in preventing the radical groups in Indonesia frontier area, especially those 

originating from Philippines. Furthermore, the research method using qualitative where 

conclusions based on cases that depart from the general into specific case. Moreover, this 

type of research is descriptive analysis which will answer the question of who, what, where, 

when, or How. 



 

 
 

 As a result, according of this research, Indonesia has made various efforts in 

securing the frontier area by maximizing traditional security approaches, and engaging in 

cooperation with some countries, especially the country bordering the Philippines. 

Keywords: ISIS, Frontier area, Security Approach 

 

Background 

The Marawi attack 

The region of Miandao over the years has experienced the vulnerable situation 

especially after the repeated attacks from various radical groups operated around the region. 

The present situation in Marawi indeed attract regional attention, especially in Southeast 

Asia. Those attacks erupted on May 2017, when the President of the Philippines Rodrigo 

Duterte has declared that Miandanao Island is under martial law due to a horrific battle 

between the military and radical groups associated with Islamic State of Iraq and Syrian 

(ISIS) in the city of Marawi, on the island of Miandanao, the Philippines.  

One of the most notorious radical group in the Philippines is Maute. It is a group of 

Muslim rebels that have been waging a revolt since 1970s for an autonomous region in 

Miandanao. In terms of the member of this extremist group, they have remained in Marawi 

Island since 1970, and over the time, this group has trigger the war to military and caused 

more than 130.000 victims218. Another important points is Maute and the other radical groups 

claimed that they wanted to create an Islamic Caliphate in Southeast Asia. Therefore, this 

condition is aggravated with terror that occurs in the Philippines.  

The Maute groups found that they have long preparation for the war in 2017. It is 

based on the evidence shows that the group has piled up arms and food supplies in mosques, 

aisles and dungeons. In addition, this group also supported by other groups from Indonesia, 

Malaysia, India, Saudi Arabia, Checz Republic and Morocco219. As stated previously, when 

the Maute attacked the city of Marawi and caused disorderly situation in the Philippine’s 

domestic and the Region, the President Duterte has decided to fight back the Maute through 

the army, supported by number of helicopters and tanks. As a result, this situation caused 

                                                           
218 K. Wadrianto Gloria. 2017.  Apa yang Terjadi di Marawi, dan Siapa Isnilon Hapilon?, Available at: 

http://internasional.kompas.com/read/2017/05/24/13041501/apa.yang.terjadi.di.marawi.dan.siapa.isnilon.hapilo. 
219 S. Bin Saju Pascal Teroris di Marawi Persiapkan Perang Jangka Panjang, available at: 

http://internasional.kompas.com/read/2017/06/05/16202851/teroris.di.marawi.persiapkan.perang.jangka.panjang 



 

 
 

many casualties, they were 165 soldiers, 920 militants as well as 47 civilians and 1,780 

hostages were rescued220.. Know that the terrorist have forfeited plenty of their followers, as a 

result, the condition forced the groups to find the new places to hide. Under this 

circumstance, the closest place from Marawi is North Sulawesi and North Kalimantan 

Province, Indonesia.  

Indonesia as an archipelago state, own hundreds of Islands where spread from Sabang 

to Merauke. This situation in addition is possible that Indonesia, especially those two 

provinces become highly risk due to the possibility of new home base for the Maute’s group. 

Another important point to note is the fact that one of Maute’s leaders named Bahrumsyah is 

an Indonesian citizen who went to Syria in early 2014 and joined ISIS as one of its 

fighters221. However, although he was reported died in Syria in March 2017 due a suicide 

attack, this man’s network still has the deepest and most longstanding relation and connection 

to Miandanao. Undoubtedly, he also still has many followers from Indonesia and the 

Philippines who support existence of ISIS in Southeast Asia. Considering the fact that some 

Indonesian citizens were involved with terror in Marawi. This condition proves that Maute 

must have established communication with some radical groups in Indonesia, especially after 

what happened in Marawi.  

 

Research Methodology 

This scientific paper is qualitative, which will conclude the answer of the research 

questions based on the general to specific information. In addition the type of research is 

Descriptive analyzes which will describe the whole topic on this case the overview of Marawi 

attacks and analyzes the role of multilateral cooperation between the Philippines and other 

countries in Southeast Asia region, followed by Australia and New Zealand, for the sake 

reducing the terrorist movement and growth in the region. Furthermore, the data source is 

secondary, which obtained through literature reviews consist of journals, electronic news, 

trusted websites and relevant resources to the theme. 

Theory 

                                                           
220 Jim Gomez. 2017. Philippines declares end to 5-month militant siege in Marawi, Associated Press. 

apnews.com/78d9ed99e45540fb9be359d828bf4881; CNN Philippines Facebook Page, “Breaking News: Joint 

Task Force Marawi holds a press briefing after the announcement of the end of combat operations in Marawi, 

www.facebook.com/CNNPhilippines/videos/2057484284491460/.   
221 Institute for Policy Analysis of Conflict IPAC. 2017. Marawi, The “East Asia Wilayah” and  Indonesia. 

IPAC Report No. 38 



 

 
 

Security Cooperation and Alliance 

Security cooperation is usually recognize as the collaboration between the disputing 

parties, that is why the alliance sometimes define as the “sui genesis” entity. However this 

believe does not always become the common belief. If International relations perspective 

seen as the anarchy where conflict and the principal probably occurr between every actors, so 

that alliance possible become the conflictual. The security cooperation rely on the important 

goals, which is the existence of the nation state, especially on the resources, values and 

activities every nation and emphases on self-help. The contemporary security cooperation 

also conducted in terms of prevent threat and provide additional encourage to alliance.  

In addition the cooperative security emphases every nation to conduct the security 

cooperation to many countries through the multilateral mechanism. Furthermore the ultimate 

goal of the security cooperation is against the aggression through the military maintenance. In 

the collective security framework, the principal of “one for all, all for one” is implemented. 

The aggression to one country means aggression to all member state of the collective 

security, as the consequence, the all member will punish the aggressor. In the opposite, 

member of cooperative security is working together for the sake of increasing the stability of 

region which hoping to all country where located in some particular regions222. 

 

Explanation 

The existence of Terrorist in the Philippines 

On May 23rd 2017, the government of the Philippines forces clashed with armed 

forces of two ISIS affiliated groups, which are Abu Sayyaf and the Maute. The dispute 

triggered by the military when tried to arrest the top leader of ISIS, which is Isnilon Hapilon. 

Due to the military decision, it prompted attackers to fight back and declaring new ISIS 

caliphate in the Philippines. As the situation getting worst, the church was burned by ISIS, 

followed by two schools and the city jail. In addition, the terrorist group also occupying the 

main streets and major bridges in Marawi for the sake of making the region is rush. As a 

result most of people become refugee and police officer for a moment was taking care the 

situation.  

                                                           
222 Carlsnaes Walter. Dkk. 2013. Handbook Hubungan Internasional. Bandung. Penerbit Nusa Media. 



 

 
 

The top commanders Isnilon Hapilon and brothers Abdullah and Omar Maute were 

members of the local groups of Abu Sayyaf and the Maute. Both groups were blamed by the 

government for several bombings, attacks against the government and some kidnapings in the 

Philippines. As previously mention, the battle involved number of countries such as Malaysia 

and Indonesia, as well as Yemen and Czech Republic. In addition, number of facts shows that 

these groups also hired some child soldiers from local schools in Marawi223.  

The conflict lasted for five months and resulted mass displacement of civilians, more 

than 360.000 people forces to find new places for their shelter, and most of them stay in 

many places near by the neighboring municipalities224. The widespread of infrastructured 

destruction which belongs to civilian, and of course number of lives was loss. There are six 

member of terrorist groups in Marawi and declared itself as the Islamic state, and their 

ultimate goal to create the Islamic caliphate in Southeast Asia. The Maute group is believing 

is one of the active member of these groups, led by the Maute and Abu Sayyaf225. From the 

government report shows that the war in Marawi was the most significant foray into 

Southeast Asia by Islamic state-linked groups. Twenty-two battalions of the Philippines 

army, air force and Navy reported were involved in order to fight back the terrorist, and it 

was believed as the longest and bloodiest battle since World War 2226.  

Before the government announced the end of war in near October, the military 

declared that Omar Maute and Isnilon Hapilon were killed, however according to the media, 

the dead body was never found227. Finally on October 17th, the government announced that 

                                                           
223 Maxine Betteridge-Moes. 2017. What happen in Marawi Available in 

https://www.google.co.id/amp/s/www.aljazeera.com/amp/indepth/features/2017/10/happened-marawi-

171029085314348.html 
224 United Nations Organization for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). 2017. Humanitarian 

bulletin Philippines Issue, available at: 

reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHAPhilippines_Humanitarian_Bulletin_No6_July_2017_FIN

AL.pdf; Department of Social Welfare and Development, DSWD DROMIC Report #93 on the armed conflict in 

Marawi City, 14 October 2017, 

reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DSWD%20DROMIC%20Report%20%2393%20on%20the%20

Armed%20Conflict%20in%20Marawi%20City%20as%20of%2014%20October%202017%2C%2012AM.pdf; 

National Disaster Risk Reduction and Management council, Response clusters situation report #18 (as of 21 

July 2017, 4PM) Marawi siege, 

reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Summary%20of%20Response%20Clusters%20SitRep%20%231

8.pdf.   
225 Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). 2017. Marawi, the “East Asia Wilayah” and Indonesia, 

available at: www.understandingconflict.org/en/conflict/read/61/Marawi-The-East-Asia-Wilayah-and-Indonesia.   
226 Carmela Fonbuena. 2017. Available at:  “Marawi: 153 days and more,” Rappler 

www.rappler.com/newsbreak/in-depth/186075-marawi-series-rappler-timeline.   
227 Neil Morales and Mauel Mogato. 2017. “Philippines vows to crush pro-Islamic State groups after two leaders 

killed,” Reuters, available at: www.reuters.com/article/us-Philippines-militants/Philippines-vows-to-crush-pro-

islamic-state-groups-after-two-leaders-killed-idUSKBN1CL06I.   
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Marawi city had been liberated, and few days later, on October 23rd the President Duterte 

declared that the War was end. 

As previously mention in the background that these groups has lost plenty of their 

followers, and the government believe according to their intelligent agent that the Maute and 

Abu Sayyaf is in the lowest position in Marawi and seek to another places for hiding. 

Indonesia especially the North Sulawesi and North Kalimantan become the closest part to 

Marawi, where bordered by the sea. As a result, two Indonesia provinces is highly risk and 

possible become the new places for Maute and Abu Sayyaf.  

Depart from the problem, Indonesia demonstrate the possibility to counter the terrorist 

movement with strengthen cooperation among military, police and intelligence agencies 

between Indonesia and ASEAN member countries and beyond of that establish cooperation 

between Australia and New Zealand. On this further explanation, the author will divided by 

two major efforts lead by Indonesia, Malaysia and the Philippines, which are internal and 

external. 

 

Internal Effort 

Securing frontier area check points 

 The ministry of Defense and Ministry of Coordinator of Politic, Legal and Security 

affairs, as well as Military and Police department have established cooperation in order to 

secure the entrance the check point in Indonesia’s frontier area, such as airports and ports. 

The government on this circumstances stressed the frontier area of Indonesia-Philippines. In 

Indonesia itself the Government has focused to number of cities and towns in North Sulawesi 

and East Kalimantan province as the concentration place for increasing the security and 

securing the check points of Indonesia. The decision for making these places due to the 

location where near by the Miandanao region. 

 In the Sebatik Island, one of sub district in Nunukan district East Kalimantan 

Province, has decided by the Police Department of Nunukan named Brimob Kompi C to have 

been given extra security, especially to several check pints in Sebatik Island. In order to 



 

 
 

arrive in Sebatik island from Marawi only require 8 hours by boat228. Maratua famous as the 

leisure place in Berau district also become one of concentration place for adding some police 

officers. Based on the report from government to media, at least there are 20 more police 

officers provided to secure the area. Besides that, the frontier of Indonesia Island named 

Miangas become the closest place to Marawi, it takes 5 hours from Marawi to Miangas229. As 

the consequences the police and army have worked together for the sake of securing 

Miangas.  In addition, Indonesia navy conducted sea patrol along North Maluku until 

Sulawesi230.  

 

External Effort 

Engaging Trilateral Cooperation 

 Besides strengthening through adding number of soldiers and pollice officers in 

Indonesia’s check point, the Government of Indonesia believe that engaging external 

cooperation with other parties will create safer situation in Indonesia. The Military aspect for 

instance Indonesia, Malaysia and the Philippines have agreed to establish join sea patrol231. A 

year before the join sea patrol establish, actually these country has agreed to work together 

especially in defense minister level. In May 2016, the 1st Trilateral Defense Minister was 

held in Yogyakarta Indonesia, and attended by the foreign minister and the top leaders of 

army and police department from every countries.  

 There are four agreement in terms of securing the Sulu seas, as follows: 1. Conducting 

joint sea patrol. 2. Quick Respond. 3. Establish of National Vocal Point as well as, 4. Hotline 

Communication. Furthermore, the following meeting was conducted in Manila in June 2016, 

and Joint Declaration Statement was established with several points of agreement such as: 1. 

Coordinated activities between three military forces, especially associated with maritime 

                                                           
228 Sukoco. 2017.  Kepolisian Resor Nunukan mengirim Brimob Kompi C. Available at: 

https://regional.kompas.com/read/2017/06/02/06295221/antisipasi.peristiwa.marawi.brimob.diturunkan.jaga.per

batasan 
229 Nibras Nada Nailufar. 2017. Pemerintah Tingkatkan Pengamanan di Perbatasan Indonesia Filipina. Available 

at:https://nasional.kompas.com/read/2017/05/28/16393261/pemerintah.tingkatkan.pengamanan.di.perbatasan.in

donesia-filipina 
230 Nanda Perdana PutraHanz Jimenez Salim. 2017. Polri dan TNI Perketat Pengamanan di Perbatasan Filipina. 

Available at: https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2968655/polri-dan-tni-perketat-pengamanan-

di-perbatasan-filipina 
231 Kristian Erdianto. 2016. “Patroli Bersama Tiga Negara di Laut Sulu akan Direalisasikan   Tahun ini”. 

Available at: http://nasional.kompas.com/read/2016/09/13/18123501 /patroli.bersama. tiga. 

negara.di.laut.sulu.akan.direalisasikan.tahun.ini 
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security. 2. The possibility to build the joint command post in selected location as the 

connector the military ship among these countries. 3. Establishing joint air patrol. 4. The 

Maritime Patol Working Group (TMPWG) which will manage the operational way in 

trilateral maritime patrol. The command centre of maritime will manage by every country and 

must take responsibility in every aspect of their job desk and secure their asset. 5. Establish 

the transit corridor in maritime area as the joint awareness. 6. The sharing intelligent 

information in terms of maritime security, and 7. The mechanism of trilateral database232. 

One month later to be exact at July 14th 2016, those three countries re-sign the new 

framework of joint working named The Sulu Sea Patrol Initiative (SSPI) following with 

Standard Operating Procedures (SOP). 

 

Marine Patrol 

 After number of agreements have achieve through trilateral cooperation between 

Indonesia Malaysia and the Philippines, in June 2017, the first point of Joint Statement, 

officially launched the Marine Command Centre (MCC) at June 19th 2017. The MCC 

launched in the City of Tarakan Indonesia, on this special day, the ceremony was 

accompanied by three war ships from each country. The agenda in addition was attended by 

three defense minister of Indonesia, Malaysia and the Philippines, which are General 

Ryamizard Ryacudu, Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein, Delfin N. Lorenzana 

respectively, and followed by top leaders from army government representative233.  

 The three nations also agreed that coordinated patrol will established, unlike joint 

patrol. The coordinated patrol, is conducting a patrol by every country in their own territory. 

The joint patrol on the other hand is conducting patrol in pairs with three nations. The leaders 

of this agreement thought that joint patrol was less effective because in order to do the patrol, 

all country have to gather in the same time. By doing this, the decision for choosing which 

one the first place for doing patrol will take unusual time and more considerations. That is 

why, for the sake of making the action more effective, each country will do the patrol by their 

                                                           
232 JOINT STATEMENT. 2016.  “TRILATERAL MEETING ON SECURITY AMONG THE PHILIPPINES , 

INDONESIA, AND MALAYSIA”, available at: https://dfa.gov.ph/newsroom/statements-and-adviso 

riesupdate/13060-joint-statement-trilateral-meeting-on-security-among-the-philippines-indonesia-and-malaysia 
233 Wujudkan Keamanan Perairan Sulu, TNI Resmikan Maritime Command Center. 2017. Available at: 

http://monitor.co.id/berita/848/wujudkan-keamanan-perairan-sulu-tni-resmikan-maritime-comm and-center , 

pada tanggal 1 Maret 2018. 

https://dfa.gov.ph/newsroom/statements-and-adviso%20riesupdate/13060-joint-statement-trilateral-meeting-on-security-among-the-philippines-indonesia-and-malaysia
https://dfa.gov.ph/newsroom/statements-and-adviso%20riesupdate/13060-joint-statement-trilateral-meeting-on-security-among-the-philippines-indonesia-and-malaysia
Wujudkan%20Keamanan%20Perairan%20Sulu,%20TNI%20Resmikan%20Maritime%20Command%20Center.%202017.%20Available%20at:%20http:/monitor.co.id/berita/848/wujudkan-keamanan-perairan-sulu-tni-resmikan-maritime-comm%20and-center%20,%20pada%20tanggal%201%20Maret%202018.
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self, however still under the centre coordination. On this circumstance, the MCC is doing its 

job. 

 The coordinated patrol also demonstrated with the Indomalphi Quick Response 

(IQR)234. This strategy is used when something happen especially associated with the terrorist 

movement occur in sudden and quick time. For instance looking after the terrorist or if 

something emergency happen. This method is allowed army who involve in the action to 

across the border area of the member of this cooperation. This particular condition named as 

“Hot Search”, however although the parties is allowed to accross the border area, yet the 

army have to ask permition to the authorities in the country. In addition, the decision to allow 

the outside army to enter the territory only valid in the sea area, unlike in the land, the 

national army is responsible for finish the mission. 

 As the following up of establishment of MCC, the three nations have launched 

number of patrol stations in city of Bongau and Tawi – Tawi. Placement of Indonesia 

connecting army also available in Kota Kinabalu, Sabah and Davao, Miandanao, Tawau and 

Tarakan235. 

Air Patrol 

 Beside the Indonesia effort and 2 other countries in order to secure the Sulu seas 

through marine patrol, the government of Indonesia sure that adding extra security especially 

with involving the air force is neccessary. As a result in October 12th 2017, in Air Force Base 

Subang Malaysia, the Air Patrol Trilateral has launched236. On the agreement stated that 

Malaysia as the host of the launched air patrol ceremony will lead the operation with 

mobilize Malaysia air force, followed with the Philippines and Indonesia respectively. The 

packet of this agreement will conducting the joint military exercise and as well as air patrol in 

the maritime area and the coastline regularly in areas that are considered vulnerable. Every 

parties on this agreement decided will lead the operation in rotation of course by using the 

host country’s air assets237. 

                                                           
234 Ibid 
235 Lokasi pos komando Indonesia Malaysia Filipina. 2017. Available at: 

https://www.google.co.id/search?q=bongao+philippines                                                                   
236 Launching Trilateral Air Patrol Indonesia-Malaysia-Filipina. 2017. Available at 

https://www.kemhan.go.id/2017/10/12/launching-trilateral-air-patrol-indonesia-malaysia-filipina.html 
237 Fabian Januarius Kuwado. 2017. “Indonesia-Malaysia-Filipina Sepakati "Trilateral Air Patrol" di Laut Sulu”, 

diakses di http://nasional.kompas.com/read/2017/10/13/09361081/indonesia-malaysia-filipina-sepakati-

trilateral-air-patrol-di-laut-sulu 
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 Beyond engaging trilateral cooperation as previously discuss, the ASEAN has set up 

the Joint Declaration to Australia too, for the sake of cooperation to combat international 

terrorism. The Joint Declaration was held in Vientiane, Lao PDR on September 7th 2016. In 

total there are 13 actions that the participant should undertake to strengthen the cooperation in 

order to counter the threat from terrorist or extremist groups. One of the highlight of the 

action is engaging cooperation through dialogue and exchange of intelligent information 

among their agency and develop practical and effective ways in terms of responding the 

threats from the terrorist238. The decision to engage the cooperation with Australia due to the 

capacity and track record Australia in terms of managing and acquiring the confidential 

information based on their expertise and knowledge of intelligence agency. Toward this 

cooperation, ASEAN member state, especially the three countries hope that Australia would 

help them in terms of seeking the information about the terrorist movement and growth. 

 In July 28th 2017, Indonesia especially in Manado become the host country for 

conducting the multilateral forum between Malaysia, Brunei Darussalam, The Philippines 

Australia and New Zealand. The meeting will stress the joint effort for pressing the new basis 

of ISIS in Southeast Asia. The forum agreed to establish the Foreign Terrorist Fighters Forum 

to strengthen information sharing and cooperation between law enforcement and intelligence 

services239. After that, the cooperation also agreed to encourage cooperation among 

governments and companies that provide social media services, video file sharing and 

messaging. The other two important points are strengthening the function of immigration 

offices, step up the fight against terror financing, and of course conducting studies on the way 

of life terrorism in their respective countries240. 

 

Conclusion 

 In recapitulation, the establishment of trilateral agreement between Indonesia, 

Malaysia and the Philippines is necessary due to the bigger escalation of terrorist growth 

especially in the city of Marawi on Miandanao Island. Number of agreements have 

established before the Marawi attack in order to maintain the stability the Sulu Sea and the 

                                                           
238 Australia Joint Declaration. 2016. Available at: http://asean.org/storage/2016/09/ASEAN-Australia-Joint-

Declaration.pdf 
239 Nations agree to fight ISIS. 2017. Available at: https://www.armytimes.com/flashpoints/2017/07/29/nations-

agree-to-boost-fight-against-isis-in-southeast-asia/ 
240 Indonesia-Australia Host Counter. 2017. Available at: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-

australia-host-counter-terrorism-meeting 
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Philippines neighbor. A year later after the Marawi attack and the President Duterte declared 

that Marawi city is under martial law in May 2017, the leaders of trilateral agreement agreed 

to strengthen and establish Join marine patrol and transform to coordinated patrol under the 

coordination of Marine Command Centre (MCC). In addition, the air patrol is another action 

as the backup for marine patrol.  

 Indonesia in particular North Sulawesi and North Kalimantan as the closest region to 

Miandanao is on standby status, some of extra police officers and soldiers are transferred to 

several frontier check points of Indonesia in order to secure the frontier of Indonesia territory 

which consider as the vulnerable place and possible as the entrance for terrorist group from 

Marawi.  

 Beyond the trilateral agreement, Indonesia is hosting several forums with inviting 

Australia as the co-host and New Zealand as well as several ASEAN member states. 

Furthermore the ultimate goal of this forum is strengthening cooperation among parties 

especially the intelligent sharing information aspect about the growth and the funding that run 

international terrorist activity. 
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