
STRATEGI KEBIJAKAN KEAMANAN INDONESIA 

TERHADAP MALAYSIA 

DI WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

TAHUN 2008-2013 
 

 

 

Faisyal Rani, Yuli Fachri, Ayu Novita 

 

Jurusan  Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Riau 

 

 

ABSTRACT 

This research describes the strategy of Indonesia facing Malaysia in the 

boundaries conflict in Riau Archipelago province. This conflict began in 1961 

when Malaysia had independence from English, and then in 2000 conflict between 

Indonesia and Malaysia happend again. This conflicts about the Sipadan and 

Ligitan, Ambalat, and conflict in Riau Archipelago waters. The writer collects 

data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the 

strategy of Indonesia facing Malaysia in the boundaries conflict in Riau 

Archipelago province. The theories applied in this research are strategy theory 

from John P. Lovell, Security strategy from Lawrance Ziring and national interest 

concept from Donald. E. Nuchterlain. The research shows that Indonesian 

Strategies facing Malaysia in the boundaries conflict in Riau Archipelago 

province are Indonesia increasing militery capabilities, making security treatise 

with China, and using diplomacy and negotiation ways. 
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PENDAHULUAN 

 

Penelitian ini merupakan sebuah kajian strategi dan keamanan yang 

menganalisis strategi Indonesia terhadap Malaysia dalam membangun keamanan 

wilayah perbatasan perairan dari pulau terdepan di daerah provinsi Kepulauan 

Riau. 

Secara historis Negara Indonesia dan Malaysia merupakan dua buah negara 

yang memilki latar belakang masyarakat, budaya, suku dan agama yang sama. 

Hubungan kedua negara ini sering dikategorikan sebagai negara yang serumpun. 

Indonesia merupakan sebuah negara yang berbentuk kesatuan dengan sebuatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki sistem politik dan 

pemerintahan yang bersifat presidensil dengan Presiden sebagai kepala negara dan 

kepala pemerinatahan. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah 



berhasil mempejuangkan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda selama 350 

tahun dan Jepang selama 3,5 tahun.  

 Sebagai negara serumpun antara Indonesia dan Malaysia, identitas 

Malaysia yang tidak bisa dipisahkan dengan suku melayu mempunyai sejarah 

yang panjang dengan suku melayu yang ada di Indonesia. Identitas Suku Melayu 

ini bahkan lebih mudah ditarik akar sejarah panjang dengan Kedatangan orang 

Minang pertama di Negeri Sembilan sekitar tahun 1467 M.
1
 Orang Minang 

pertama yang datang di Negeri Sembilan tiba di Rembau adalah Datuk Lelo 

Balang bersama beberapa orang dari Batu Hampar, Mungkar, Simalanggang, 

Payakumbuh dan beberapa nagari lain di daerah Luhak 50 Koto (sekarang 

Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Kampar). 

Konflik antara Indonesia dan Malaysia telah terjadi sejak awal negara ini 

berdiri. Serumpun yang selama ini diangkat tidak menjadi jaminan bagi kedua 

negara untuk tetap hidup rukun dan damai.
2
 Ketegangan yang terjadi seiring 

pernyataan Presiden Soekarno yang dikenal dengan ungkapan Ganyang Malaysia 

hingga saat ini masih digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia ketika bangsa 

ini kembali berkonflik baik itu dalam permasalahan wilayah kedaulatan, 

pengklaiman budaya bahkan konflik perbatasan diantara kedua negara.  

 Tahun 1960 merupakan awal konflik antara Indonesia dan Malaysia. 

Konflik ini terjadi ketika masing-masing negara bersikukuh terhadap batas 

wilayahnya sehingga Indonesia yang saat itu dipimpin oleh presiden Soekarno 

hampir saja memilih jalur konfrontasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan 

Malaysia. Namun hal ini dapat dihindarkan dengan sikap Malaysia yang saat itu 

masih bersifat kooperatif terhadap pemerintah Indonesia.
3
 Sikap ini dapat dilihat 

dari adanya keinginan Malaysia untuk menaati perjanjian yang seblumnya telah 

disepakati oleh kedua negara. 

 Konflik antara Indonesia dan Malaysia kembali terjadi pada tahun 2001 

dalam permasalahan konflik kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan antara 

Indonesia dan Malaysia dan untuk menyelesaikan permasalahan ini kedua negara 

sepakat untuk menyerahkan kedaulatan dan permasalahan ini kepada Mahkamah 

Internasional dan hasinya Malaysia memenangkan atas kepemilikan Pulau 

Sipadan dan Ligitan. Sehingga dengan hal ini semakin menjadikan Malaysia 

sebagai ancaman kedaulatan bagi Indonesia. Selain itu permasalahan pengklaiman 

budaya seperti tari pendet, reog Ponorogo dan beberapa budaya lainnya juga 

semakin memicu panasnya hubungan diplomasi antara Indonesia dan Malaysia.     

Selain itu, permasalahan  penangkapan pegawai Dinas Kelautan dan Perairan 

Indonesia pada tahuhn 2010 juga semakin menyulut panasnya hubungan antara 

Indonesia dan Malaysia. Desakan dari berbagai wilayah di Indonesia agar 
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presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengambil keputusan terhadap 

Malaysia juga sangat diperlukan agar konflik antara kedua negara ini  tidak 

meluas menjadi konflik terbuka diantara kedua negara.  

Terkait permasalahan tersebut tanggapan presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono mengenai permasalahan penangkapan pegawai Dinas Perikanan dan 

Kelautan, Indonesia harus mengedepankan diplomasi dan menghindari tejadinya 

kekerasan dan konfrontasi terbuka.
4
 Majid Vaqari, pakar masalah Asia IRIB 

mengenai ketegangan akhir hubungan Indonesia dan Malaysia memberi 

tanggapannya sebagai berikut:  

"Tampaknya kecil kemungkinan hubungan Indonesia-Malaysia akan 

berakhir menjadi lebih buruk dari yang terjadi saat ini. Pasalnya, Presiden 

SBY sendiri telah menegaskan untuk menyelesaikan kemelut antara 

Malaysia dan Indonesia melalui penyelesaian diplomatik. Apalagi selama 

ini kedua negara juga dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat dan 

selalu mengedepankan kerjasama yang saling menguntungkan. Karena itu, 

tipis kemungkinan hubungan kedua negara bakal memburuk. Keberadaan 

Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara muslim yang sama-sama 

menjadi anggota ASEAN juga turut menjadi faktor untuk mendorong 

kedua negara menghindari friksi yang lebih tajam. Indonesia sebagai 

negara muslim terbesar di dunia dan Malaysia sebagai negara maju di 

kalangan dunia Islam saling memerlukan persatuan dan kekompakan. 

Jangan sampai friksi yang ada justru dimanfaatkan oleh pihak asing untuk 

memecah-belah hubungan kedua negara muslim ini".
5
 

Konflik perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia disebabkan oleh 

banyak faktor. Indo Dwi Haryono menyatakan bahwa konflik perbatasan 

Indonesia dan Malaysia disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:
6
 

1. Ketidaksepahaman mengenai garis perbatasan antar negara yang 

banyak yang belum terselesaikan melalui mekanisme perundingan 

bilateral. 

2. Peningkatan persenjataan dan eskalasi kekuatan militer baik oleh 

negara-negara yang ada di satu kawasan, maupun dari luar kawasan. 

3. Eskalasi aksi terorisme lintas negara, dan gerakan separatis bersenjata 

yang dapat mengundang kesalahpahaman antar negara bertetangga. 

Permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang tidak 

dibicarakan secara tuntas di perundingan bilateral diantara kedua negara sering 

menyebabkan terjadinya konflik dan perebutan wilayah pulau dan perairan 

diantara batas kedua negara. Hal ini dapat dilihat dengan beberapa konflik dan 

sengketa alut internasional yang terjadi seperti: konflik pulau Sipadan dan Ligitan, 

konflik Ambalat dan penangkapan terhadap pegawai Dinas Perikanan dan 
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Kelautan yang semuanya bermuara karena tidak adanya kejelasan mengenai tapal 

batas diantara kedua negara.  

 Dari penjelasan di atas, penulis merumuskan pertanyaan penelitan ini 

difokuskan pada masalah bagaimana strategi kebijakan keamanan indonesia 

terhadap malaysia di wilayah perbatasan provinsi kepulauan riau tahun 2008-

2013?  

 

Setiap negara di dalam sistem politik internasional bertanggung jawab 

terhadap keamanan dan kemerdekaannya sendiri (Struggle for power), kedudukan 

negara lain dianggap sebagai ancaman yang dapat membahayakan 

kepentingannya yang mendasar. Maka secara umum, negara - negara merasa tidak 

aman sehingga timbul rasa ketakutan dan ketidakpercayaan satu sama lain. 

Mereka menjadi sangat fokus dengan kekuatannya masing - masing dengan 

maksud untuk mencegah terjadinya penyerangan oleh negara lain. 

Donald E. Nuchterlain mengemukakan kepentingan sebagai kebutuhan 

yang dirasakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara lain yang 

merupakan lingkungan eksternalnya.
7
 Kepentingan nasional inilah yang 

memberikan kontribusi yang besar bagi pembentukan pandangan-pandangan 

keluar bagi suatu bangsa. Kepentingan nasional menurut Donald E. Nuchterlain 

terbagi atas empat poin, yaitu: 

1. Defense Interest: Kepentingan untuk melindungi Negara atau rakyat 

dari ancaman fisik dari Negara lain atau perlindungan ancaman 

terhadap sistem suatu Negara. 

2. Economic Interest: Kepentingan ekonomi yang berupa tambahan 

nilai secara ekonomi dalam hubungannya dengan Negara lain 

dimana hubungan perdagangan yang dilakukan dengan Negara lain 

akan memberikan keuntungan. 

3. World Order Interest: Kepentingan tata dunia dengan adanya 

jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi 

internasional dimana suatu Negara dapat merasakan keamanan 

sehingga rakyat dan badan usahanya dapat beroperasi diluar batas 

Negara dengan aman. 

4. Ideological Interest: Kepentingan ideologi dengan perlindungan 

terhadap serangkaian nilai-nilai tertentu yang dapat dipercaya dan 

dapat dipegang masyarakat dari suatu Negara yang berdaulat.
8
 

Berdasarkan pendapat Donald E. Nuchterlain, maka strategi Indonesia 

terhadap Malaysia dalam konflik perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 

2005-2010, adalah Indonesia berusaha untuk memperjuangkan kepentingan 

nasionalnya, terutama dalam bentuk Defense interest. Berdasarkan kepentingan 

pertahanan maka Indonesia berusaha untuk mengamankan wilayah teritorialnya 
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dari ancaman Malaysia baik menggunakan konsep perundingan ataupun konsep 

strategi lainnya. 

Asumsi dasar pemikiran realis adalah pandangan pesimis dan keyakinan 

bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan akhirnya 

diselesaikan melalui perang. Suatu tindakan politik akan dinilai sebagai tindakan 

rasional apabila dapat mendekatkan pelaku politik pada tujuannya. Sikap yang 

terbaik adalah sikap yang pragmatis, kompromis dan saling menerima.
9
 Untuk 

memperjuangkan kepentingannya, maka Indonesia memaksimalkan segala potensi 

yang ada dengan menjaga wilayah perbatasan dan meningkatkan kekuatan militer 

secara nyata. 

Suatu Negara yang berusaha melaksanakan politik luar negeri yang cerdik 

dan secara damai tidak dapat berhenti membandingkan tujuan-tujuannya sendiri 

dengan tujuan-tujuan Negara lain berdasarkan kesesuaian tujuannya.
10

 Jika 

tujuan-tujuan mereka tidak cocok, maka Negara A akan menetapkan bahwa 

tujuan-tujuannya adalah penting bagi negaranya sendiri hingga tujuan-tujuan 

tersebut harus dicapai meskipun tidak sesuai dengan tujuan Negara B. Sebaliknya, 

jika Negara A mendapati bahwa tujuan-tujuannya penting sekali untuk 

kepentingan nasionalnya maka negara A kemudian akan melihat terlebih dahulu 

tujuan Negara B yang tidak sesuai dengan tujuannya itu setelah itu baru dilakukan 

kesesuaian tujuan diantara keduanya. 

Kesimpulannya melalui tawar-menawar diplomatik, yaitu dengan 

kompromi memberi dan menerima, harus dicari jalan agar kepentingan-

kepentingan Negara A dan B dapat saling dipertemukan. Cara-cara yang 

dipergunakan dalam praktek diplomasi ada tiga, yaitu: persuasif, kompomi dan 

ancaman kekuatan senjata.
11

 Dalam kasus ini strategi Indonesia terhadap Malaysia 

dalam penyelesaian konflik perbatasan di Provinsi Kepualauan Riau adalah 

dengan menggunakan jalur kompromi. 

 Keefektifan strategi suatu negara bergantung pada sejauh mana 

kekuatannya nasionalnya sendiri. Dalam menerapkan strateginya, suatu negara 

harus mempertimbangkan kekuatan dan sumber dayanya yang ada. Kekuatan 

(power) dan sumber daya tetap merupakan sumber penting dalam menentukan 

keberhasilan diplomasi, karena faktor ini terakumulasi dalam kapabilitas suatu 

negara terhadap negara lain dalam diplomasi.
12

 Sehingga suatu negara dikatakan 

berhasil melakukan proses diplomasi jika negara tersebut mampu menggunakan 

kekuatan powernya dengan baik.  

 Hans J Morgenthau mengatakan bahwa power didefenisikan sebagai 

hubungan antara dua aktor politik dimana aktor A memiliki kemampuan untuk 

mengendalikan pikiran dan tindakan aktor B dan begitu juga sebaliknya. Secara 
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umum power memiliki tiga unsur utama, yaitu:
13

 1. Daya paksa (Force) ; 

didefenisikan sebagai ancaman eksplisit atau penggunaan kekuatan militer, 

ekonomi atau sarana pemaksa lainnya oleh aktor a tehadap aktor b demi mencapai 

tujuan politik A. 2.  Pengaruh (Influence) ; Sebagai penggunaan alat-alat persuasi 

tanpa paksaan oleh aktor A demi menjamin agar perilaku aktor B sesuai dengan 

keinginan aktor A. 3.  Wewenang (Authority) ; Sikap tunduk sukarela aktor B 

pada arahan (nasehat, perintah) yang diberikan oleh aktor A, misalnya 

penghormatan, solidaritas, kasih sayang, kedekatan, mutu kepemimpinan, 

pengetahuan dan keahlian. 

Asumsi dasar pemikiran realis adalah pandangan pesimis dan keyakinan 

bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan akhirnya 

diselesaikan melalui perang. Suatu tindakan politik akan dinilai sebagai tindakan 

rasional apabila dapat mendekatkan pelaku politik pada tujuannya. Sikap yang 

terbaik adalah sikap yang pragmatis, kompromis dan saling menerima.
14

 Untuk 

memperjuangkan kepentingannya, maka Indonesia memaksimalkan segala potensi 

yang ada dengan menjaga wilayah perbatasan dan meningkatkan kekuatan militer 

secara nyata. 

Suatu Negara yang berusaha melaksanakan politik luar negeri yang cerdik 

dan secara damai tidak dapat berhenti membandingkan tujuan-tujuannya sendiri 

dengan tujuan-tujuan Negara lain berdasarkan kesesuaian tujuannya.
15

 Jika 

tujuan-tujuan mereka tidak cocok, maka Negara A akan menetapkan bahwa 

tujuan-tujuannya adalah penting bagi negaranya sendiri hingga tujuan-tujuan 

tersebut harus dicapai meskipun tidak sesuai dengan tujuan Negara B. Sebaliknya, 

jika Negara A mendapati bahwa tujuan-tujuannya penting sekali untuk 

kepentingan nasionalnya maka negara A kemudian akan melihat terlebih dahulu 

tujuan Negara B yang tidak sesuai dengan tujuannya itu setelah itu baru dilakukan 

kesesuaian tujuan diantara keduanya. 

Pada tahap perumusan strategi politik luar negeri yang akan diterapkan 

dalam interaksi dengan negara (aktor) lainnya, ada beberapa variabel kunci yang 

perlu diperhatikan yaitu: a. Variabel penilaian oleh para pembuat kebijakan 

mengenai tindakan negara (aktor) lainnya.b. Variabel penilaian kapabiblitas 

(kekuatan) nasionalnya.
16

  

Lovell menggambarkan tentang pola pembentukan dan pergeseran strategi 

suatu negara yang didasarkan pada dua variabel diatas. Dari gambaran Lovel 

tentang perumusan strategi, dapat dianalisa mengenai strategi dan posisi Indonesia 

dalam menghadapi konflik dan sengketa perbatasan dengan Malaysia. Berikut ini 

merupakan gambaran pemikiran Lovell: 

Gambar 1. Pola dan Pergeseran Strategi 
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Sumber: Lovell, 1970 hal 99.  

Berdasarkan pola pemikiran strategi diatas, Indonesia menggunakan 

strategi akomodasi karena menurut analisa penulis Indonesia dikategorikan 

sebagai inferior states. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya konflik perbatasan 

antara Indonesia dan Malaysia, serta adanya beberapa klaim wilayah dan budaya 

yang dilakukan oleh Malaysia, namun Indonesia masih tetap tidak mengambil 

sikap yang tegas. Indonesia hanya mencoba menyelesaikan konflik tersebut 

melalui cara diplomasi dan perundingan damai. 

 Keefektifan strategi suatu negara bergantung pada sejauh mana 

kekuatannya nasionalnya sendiri. Dalam menerapkan strateginya, suatu negara 

harus mempertimbangkan kekuatan dan sumber dayanya yang ada. Kekuatan 

(power) dan sumber daya tetap merupakan sumber penting dalam menentukan 

keberhasilan diplomasi, karena faktor ini terakumulasi dalam kapabilitas suatu 

negara terhadap negara lain dalam diplomasi.
17

 Sehingga suatu negara dikatakan 

berhasil melakukan proses diplomasi jika negara tersebut mampu menggunakan 

kekuatan powernya dengan baik.  

Hubungan Negara-negara dalam sistem internasional adalah untuk 

menambah power. Jadi, tujuan sebuah Negara mengadakan diplomasi adalah 

untuk meningkatkan power, sehingga mencapai kepentingan nasionalnya. Power 

terbagi dua, yaitu: Nasional power dan Internasional power. Nasional power 

merupakan penunjang dari internasional power, jika nasional power yang dimiliki 

suatu Negara kuat maka internasional power akan lebih maksimal terhadap 

Negara lain. Oleh karena itu Indonesia melihat bahwa secara power Indonesia 

lemah, sehingga Indonesia cenderung menggunakan jalan damai terhadap 

Malaysia, tanpa menggunakan ancaman kekerasan terhadap Malaysia. 

 

 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
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Salah satu persoalan yang paling mendasar dan krusial yang dapat memicu 

konflik antar negara adalah masalah perbatasan. Termasuk Indonesia yang 

mempunyai persoalan dengan perbatasan, terutama mengenai garis perbatasan di 

wilayah perairan laut dengan negara-negara tetangga. Batas (negara) tidak saja 

berperan peranan penting dalam menentukan kedaulatan dan keamanan nasional 

suatu negara. Bahkan, batas negara memiliki posisi penting dalam politik luar 

negeri sebuah negara.
18

 Ini sebagai upaya membentuk tata interaksi antarnegara 

yang konstruktif dalam suatu cakupan kawasan geografis.  

Strategi-strategi yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia di bidang 

perbatasan, khususnya di wilayah perbatasan Provinsi kepulauan Riau, 

Kalimantan dan wilayah-wilayah perbatasan lainnya yang dapat menimbulkan 

konflik diantara Indonesia dan Malaysia. 

 

2.1 Peningkatan Pengamanan Wilayah Perbatasan 

Secara umum dalam pembangunan kawasan perbatasan diperlukan suatu 

pola atau kerangka penanganan kawasan perbatasan yang menyeluruh (holistic), 

meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan, serta koordinasi dan 

kerjasama yang efektif mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke tingkat provinsi 

Kepulauan Riau dan Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi tersebut. Pola 

penanganan tersebut dapat dijabarkan melalui penyusunan kebijakan dari tingkat 

makro sampai tingkat mikro dan disusun berdasarkan proses partisipatif, baik 

secara horisontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintah daerah Provinsi 

Kepualauan Riau. Sedangkan jangkauan pelaksanaannya bersifat strategis sampai 

dengan operasional. 

Pembangunan di kawasan perbatasan Provinsi Kepulauan Riau secara 

spesifik dapat menggunakan berbagai macam skenario guna mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas pembangunan di berbagai aspek kehidupan. Namun pada 

dasarnya bahwa pembangunan kawasan perbatasan harus mampu menuntaskan 3 

(tiga) permasalahan besar yang ada di wilayah perbatasan adalah sebagai berikut: 

1. Kesenjangan pembangunan 

2. Deliniasi batas yang tidak jelas, serta 

3. Masalah stabilitas keamanan wilayah. 

 

 Kawasan perbatasan memegang peranan penting dalam kerangka 

pembangunan nasional. Kawasan perbatasan dalam perkembangannya berperan 

sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan 

cermin diri dan tolok ukur pembangunan nasional. Kedudukannya yang strategis 

menjadikan pengembangan kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas 

pembangunan nasional. 

 Berdasarkan pada  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2005 Tentang Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 

2009 Bagian IV Bab 26, telah disebutkan bahwa “Program Pengembangan 
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Wilayah Perbatasan bertujuan untuk beberapa kepentingan nasional Indonesia, 

yaitu:
19

 

1. Menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan 

NKRI yang dijamin oleh hukum internasional 

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali 

potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis 

yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga”. 

Beberapa langkah yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk 

meningkatkan dan menghindari adanya konflik perbatasan dengan negara lain, 

khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:
20

 

Peningkatan pos keamanan darat, dan pengembangan sarana prasarana pertahanan 

dan keamanan di sekitar laut (pantai). Selain itu juga Indonesia menggunakan 

pendekatan dengan cara mengembangkan pos keamanan minimal dalam satu 

kecamatan perbatasan terdapat satu pos keamanan sehingga coverage area 

pengawasan keamanan semakin rapat untuk meminimalisir terjadinya gangguan 

keamanan dari negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Timor 

Leste. 

Selain itu untuk meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia, 

khususnya di Provinsi Kepulauan Riau juga menggunakan pendekatan kawasan 

laut yang dilakukan dengan mengembangkan sistem keamanan yang berbasis ke 

laut. Pendekatan ini diterjemahkan dengan mengembangkan sarana prasarana 

pertahanan dan keamanan di sekitar pantai yang berbatasan dengan negara 

tetangga seperti Malaysia. Disamping itu juga memberdayakan nelayan laut yang 

berada di wilayah Batam, Natuna, Karimun dan Lingga untuk turut serta dalam 

proses menjaga keamanan di laut. 

Peningkatan fasilitas keimigrasian untuk pengendalian sekaligus 

mendukung kelancaran arus masuk barang dan masyarakat juga sangat 

dibutuhkan untuk menciptakan keamanan di wilayah perbatasan. Dan yang tak 

kalah pentingnya adalah penerapan sanksi yang tegas terhadap bentuk 

pelanggaran, sebagai wujud pengendalian pemanfaatan ruang, baik praktek ilegal 

loging maupun ilegal fishing.  

Selain dari pendekatan keamanan untuk meningkatkan kekuatan dan 

menghindari terjadinya perebutan wilayah oleh Malaysia, Indonesia juga bisa 

menggunakan konsep pengembangan wilayah perbatasan melalui peningkatan 

kesejahteraan.
21

 Pengembangan kawasan perbatasan perlu pula menekankan 

kepada aspek-aspek lain diluar aspek keamanan seperti aspek sosial, ekonomi, 

budaya, dan lingkungan. Pengelolaan kawasan perbatasan dengan pendekatan 

kesejahteraan (prosperity approach) sangat diperlukan untuk mendorong 

peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, meningkatkan sumber 
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pendapatan negara, dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari wilayah 

negara tetangga, dan sekaligus menangkap peluang ekonomi dari negara tetangga. 

Strategi yang dapat dilaksanakan Indonesia untuk mengimplementasikan 

peningkatan kesejahteraan rakyat di Provinsi Kepulauan Riau adalah melalui, 

beberapa hal yaitu: Mengembangkan wilayah strategis yang sudah ada, dan 

mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang potensial cepat 

tumbuh, berdasarkan keunggulan geografis dan produk unggulan daerah yang 

berorientasi pada pasar lokal, regional dan global,
22

 serta mendorong 

perkembangan fungsinya sebagai andalan pembangunan ekonomi wilayah dan 

penggerak kegiatan ekonomi kawasan sekitarnya. 

   Indonesia juga bisa meningkatkan kompetensi dan daya saing kegiatan 

usaha, serta produktivitas komoditas unggulan daerah secara berkelanjutan pada 

wilayah strategis dan cepat tumbuh di berbagai daerah. Selain itu meningkatkan 

ekonomi masyarakat di perbatasan, peningkatan sarana dan prasarana sosial di 

bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana transportasi 

daerah perbatasan dan ke daerah-daerah pedesaan baik darat, laut dan udara. 

Peningkatan upaya pembinaan politik untuk meningkatkan nasionalisme 

dan rasa kebangsaan Indonesia dan menciptakan iklim investasi yang kondusif 

yang memberikan kemudahan bagi masuknya investasi ke daerah perbatasan. Dari 

keseluruhan paparan di atas, maka dapat dimaknakan bahwa dengan 

memperhatikan potensi dan kendala wilayah, serta situasi pertahanan dan 

keamanan di kawasan perbatasan darat, maka skenario pendekatan pengembangan 

kawasan perbatasan darat diarahkan dengan mengembangkan potensi sumberdaya 

di kawasan perbatasan untuk menggerakkan ekonomi wilayah dan memperhatikan 

sistem pertahanan dan keamanan di sekitar kawasan perbatasan untuk 

meminimalisir ancaman dari negara tetangga serta potensi gangguan keamanan. 

 

2.2 Peningkatkan Sistem ALUTSISTA TNI 

   Perubahan politik dunia internasional yang terjadi pada zaman era 

globalisasi ini, telah mengakibatkan terjadinya suatu kompetisi antar bangsa-

bangsa didunia internasional. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada 

perebutan pengaruh dan kekuasaan yang cukup ketat, baik global, regional 

maupun nasional. Perkembangan tersebut antara lain meyebabkan terjadinya 

perubahan pada situasi keamanan dunia dengan munculnya isu-isu keamanan 

baru. 

   Pada masa lalu, isu keamanan tradisional cukup menjadi tolak ukur bagi 

negara-negara dunia internasional, yakni yang berhubungan dengan bidang 

geopolitik dan geostrategi, khususnya perebutan pengaruh dan kekuasaan antara 

kekuatan blok barat dan blok timur.
23

 Pada masa itu, kekhawatiran dunia 

internasional lebih mengarah pada masalah-masalah pengembangan kekuatan 

militer dan senjata strategis serta hegemoni internasional diantara kedua 

kekuataan tersebut baik blok barat maupun blok timur. 
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   Pada saat ini, isu keamanan menjadi semakin kompleks dengan 

meningkatnya aktivitas terorisme, perampokan, pembajakan, penyeludupan, 

imigrasi gelap, penangkapan ikan secara ilegal, dan kejahatan lintas negara 

lainnya. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut semakin kompleks karena dikendalikan 

oleh aktor-aktor dan pelaku-pelaku yang berasal dari jaringan lintas negara yang 

sangat pandai dan memiliki kemampuan teknologi serta dukungan finansial yang 

besar. 

   Di bidang pertahanan dan keamanan negara, perubahan mendasar yang 

terjadi telah mencakup aspek-aspek yang strukturtural, kultur dan hukum. 

Perubahan tersebut kemudian tertuang dalam undang-undang nomor 3 tahun 2002 

tentang pertahanan negara.
24

 Undang-undang Pertahanan tersebut telah 

mengamanatkan penyusunan kebijakan pertahanan negara yang dituangkan dalam 

sebuah buku putih pertahanan dan keamanan negara. 

  Sejalan dengan komitmen reformasi nasional, reformasi di bidang 

pertahanan dan keamanan negara juga dilaksanakan secara konsepsional yang 

berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Reformasi pertahanan dan 

keamanan negara merupakan salah satu perwujudan dari komitmen reformasi 

yang dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut yang mencakup penataan 

struktural, kultural dan tata nilai sebagai satu kesatuan perubahan yang besifat 

utuh dan menyeluruh. 

  Penataan struktur mencakup penataan organisasi pertahanan negara yang 

menyentuh segi-segi substansial. Perubahan ini meliputi perubahan struktur 

organisasi, tataran kewenangan, fungsi dan tugas Departemen Pertahanan 

(Dephan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penataan organisasi ini 

dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya seluruh unsur-

unsur negara tersebut akan bertindak lebih efektif, sesuai dengan perkembangan 

konteks strategis pertahanan dan keamanan negara. Perubahan pada aspek kultur 

dan tata nilai ini akan diarahkan pada sikap dan perilaku penyelenggaraan 

pertahanan negara dalam memposisikan diri sesuai peran dan tugasnya sebagai 

insan pertahanan negara yang profesional. 

   Pada lingkup domestik, Indonesia sebagai negara yang berada di tengah-

tengah perkembangan dunia, tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global 

dan regional. Dinamika politik ekonomi, sosial dan keamanan yang terjadi di 

kawasan juga, ikut mempengaruhi perkembangan sosial politik dan keamanan 

yang terjadi di lingkungan domestik Indonesia. Isu keamanan domestik yang 

timbul pada dekade terakhir ini, tidak terlepas dari kontribusi faktor-faktor 

eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

   Potensi dukungan terhadap pertahanan dan keamanan merupakan salah 

satu aspek penting dalam pertahanan dan keamanan negara yang belum digunakan 

secara optimal sebagai akibat kebijakan dan strategi pertahanan keamanan yang 

relatif bersifat parsial. Selain itu, postur pertahanan yang tersedia juga belum 

mencukupi untuk dapat dijadikan acuan bagi pembangunan kekuatan pertahanan 

darat, laut, dan udara yang mampu mencegah dan mengatasi ancaman secara lebih 
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efektif. Dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi pertahanan yang 

komprehensif selama 5 tahun mendatang, Indonesia membutuhkan kebijakan dan 

strategi pertahanan berupa dokumen Strategic Defense Review (SDR), strategi 

pertahanan raya, dan postur pertahanan sebagai dasar pembangunan kekuatan 

pertahanan negara.
25

 

   Kemampuan pertahanan negara yang kuat tersebut sangat bergantung pada 

kebijakan dan strategi pertahanan, kemampuan kekuatan inti pertahanan yaitu TNI 

dan kemampuan komponen cadangan pertahanan. Dalam era konsolidasi 

perkembangan demokrasi yang sedang berlangsung saat ini, penyusunan 

perencanaan kebijakan dan strategi pertahanan dalam kerangka peningkatan 

kemampuan pertahanan negara adalah tanggung jawab seluruh komponen bangsa 

dan membutuhkan seluruh peranan masyarakat yang kuat dalam sarana 

mewujudkannya.
26

   

   Selain itu, di masa yang akan datang, seiring dengan perkembangan 

kehidupan demokrasi, dibutuhkan peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat 

menjalankan peran aktif sebagai bagian komponen bangsa yang turut memikul 

tanggung jawab peningkatan kemampuan pertahanan secara keseluruhan. 

   Permasalahan mendasar dalam meningkatkan profesionalisme anggota 

TNI di masa mendatang adalah fasilitas pendidikan yang kurang memadai, medan 

dan fasilitas latihan yang terbatas, alat instruksi dan alat penolong instruksi yang 

relatif kedaluwarsa, serta peralatan pendidikan dan latihan yang juga terbatas. 

Selain itu, masalah kesejahteraan prajurit dan belum tersiapkannya potensi 

dukungan pertahanan seperti rakyat terlatih dalam jumlah yang cukup merupakan 

permasalahan yang masih dihadapi dalam peningkatan kemampuan pertahanan 

selama 5 tahun mendatang. 

  Selama ini upaya memodernisasi peralatan pertahanan secara bertahap 

selalu terhambat oleh adanya embargo yang dilakukan oleh beberapa negara 

kepada Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan relatif rendahnya upaya 

pemanfaatan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan. 

Ketidaksesuaian antara kebutuhan peralatan pertahanan negara serta kemampuan 

teknis dan finansial industri nasional di sisi lain merupakan salah satu penyebab 

terjadinya ketertinggalan peralatan pertahanan dan ketergantungan terhadap 

negara lain. 

 Dengan adanya peningkatan ALUTSISTA ini di Provinsi Kepulauan Riau 

telah ditempatkan markas personel Angkatan Laut dan Darat di Pulau Batam yang 

tugas personel tersebut adalah menjaga wilayah perbatasan Indonesia dengan 

negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura. Selain itu juga peningkatan 

kapabilitas militer ini diharapkan mampu untuk mengurangi adanya perebutan 

kembali wilayah kepemilikan Indonesia terhadap Malaysia. 
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2.3 Kerjasama Pertahanan dengan Cina tahun 2007 

 Pasca pemerintahan presiden Soeharto tahun 1998 sampai saat ini, 

kebijakan luar negeri Indonesia dalam satu dekade terakhir ini tidak memiliki 

wibawa dan pengaruh besar dalam kawasan regional dan dunia internasional, 

seperti yang terjadi dalam kepemimpinan Soeharto.
27

 Banyak orang memandang 

bahwa pada zaman pemerintahan Soeharto Indonesia menjadi negara yang 

terpandang di dunia internasional, khususnya di forum regional ASEAN. 

 Dengan jatuhnya rezim politik orde baru di Indonesia pada tahun 1998, 

maka hal ini memberikan ruang bagi etnis Cina untuk memperoleh dan 

melaksanakan hak-hak sosial, politik dan budaya yang lebih luas. Perubahan 

ditingkat domestik yang ditandai dengan iklim sosial dan politik yang lebih positif 

bagi etnis Cina di Indonesia itu berkombinasi dengan perubahan regional setelah 

krisis Asia. Hal ini ditambah lagi dengan munculnya Cina sebagai kekuatan 

ekonomi baru didunia internasional dan dikawasan Asia. 

 Peningkatan hubungan diplomatik Indonesia dan Cina secara legitimasinya 

terealisasi dengan ditandatanganinya Strategic Partnership Agreement atau yang 

dikenal dengan Nota Kesepahaman Strategis antara Indonesia dan Cina pada 

tanggal 25 April 2005. Nota kesepahaman strategis ini ditandatangani seiring 

dengan adanya kunjungan Presiden Cina Hu Jin Tao ke Indonesia. 

 Dalam deklarasi diantara kedua kepala negara ini, Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono dan Presiden Hu Jin Tao menyatakan sepakat bahwa 

kemitraan strategis ini akan berupa hubungan yang tidak memihak dan tidak 

tertutup yang ditujukan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas dan 

kemakmuran kedua negara beserta rakyatnya.
28

 Dalam Nota Kesepahaman ini 

juga terdapat tiga bahasan atau bidang kehidupan yaitu terdiri atas kerjasama 

politik dan keamanan, kerjasama ekonomi dan pembangunan serta kerjasama di 

bidang sosial dan budaya. 

 Ketika terjadi embargo militer oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia 

khususnya dalam persediaan persenjataan bagi perlengkapan militer Indonesia. 

Maka Indonesia lebih memilih Cina sebagai rekan partner kerjasama untuk 

melengkapi peralatan militer Indonesia. Kemajuan-kemajuan yang diraih oleh 

proses modernisasi militer dan pembangunan industri nasional Cina menjadi salah 

satu ketertarikan bagi pemerintah Indonesia untuk menjalin hubungan kerjasama 

pertahanan dan keamanan dengan pemerintah Cina. 

 Selain adanya alasan tersebut, peralatan persenjataan yang berasal dari 

Cina juga memiliki tingkatan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan 

harga peralatan persenjataan yang berasal dari negara-negara Barat. Hal ini 

ditambah lagi dengan minimnya anggaran pertahanan dan keamanan yang 

dimiliki oleh Indonesia. Hubungan kerjasama pertahanan dan keamanan yang 

dijalin oleh Indonesia dan Cina telah memberikan alternatif baru bagi TNI untuk 

keluar dari ketergantungannya pada peralatan persenjataan dari Amerika Serikat. 

Oleh karena itu, kerjasama kedua negara kedepannya, diharapkan mampu 
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mengurangi dominasi pengaruh Amerika Serikat dalam menyediakan persenjataan 

militer Indonesia. 

 Perkembangan militer Cina dewasa ini juga sangat mengkhawatirkan 

negar-negara lain, khususnya negara-negara Barat. Pada tahun 2008, anggaran 

militer Cina berkisar antara A$ 58 miliar atau setara dengan Rp. 520 triliun dan 

menjadikan Cina sebagai negara dengan pengeluaran biaya militer ke empat 

terbesar di dunia dan angka ini menunjukkan peningkatan anggaran pertahanan 

dan keamanan  yang pesat sebesar 11,8 %.
29

 Sehingga peningkatan anggaran 

pertahanan militer Cina ini membuat Cina semakin maju dalam, bidang keamanan 

negara. 

 Perkembangan ekonomi Cina yang semakin maju dewasa ini, 

mendukung hubungan Cina dengan negara-negara dikawasan Asia Tenggara yang  

mulai difokuskan pada hal yang dapat mendukung keuntungan ekonomi 

bersama.
30

 Pemikiran untuk mendukung keuntungan bersama ini juga dilakukan 

oleh Cina di bidang kerjasama pertahanan dan keamanan.  Penjualan senjata dan 

peralatan militer lainnya kepada negara-negara asing tidak hanya didominasi oleh 

kepentingan ideologi, melainkan kepentingan untuk memperkuat jaringan 

kemitraan yang tidak membedakan latar belakang ideologi dan keuntungan 

finansial yang dapat diraih dari kerjasama tersebut. 

 Perjanjian pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Cina bukan 

merupakan pakta pertahanan dan tidak memuat detail mengenai pelaksanaan 

hubungan kerjasama.
31

 Isi perjanjian pertahanan dan keamanan bersama ini terdiri 

dari berbagai kegiatan yang selama ini sudah berlangsung diantara militer kedua 

negara. Selain itu, perjanjian kerjasama pertahanan dan keamanan antara 

Indonesia dan Cina ini secara langsung secara simbolis menghapus antagonisme 

yang selama ini terjadi di tubuh TNI terhadap militer Cina.  

 Perjanjian kerjasama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan 

Cina memang diakui oleh Indonesia memiliki pengeluaran sisi keuangan yang 

lebih rendah dan minim.
32

 Hal ini tentu saja sangat membantu Indonesia dari segi 

anggaran belanja pertahanan, karena anggaran belanja pertahanan dan keamanan 

Indonesia tidak sebanding dengan negara-negara lain. 

 Perjanjian kerjasama pertahanan dan keamanan Indonesia dan Cina juga 

difokuskan pada pembuatan roket dan peluru kendali yang kedepannya 

diharapkan juga mampu digunakan dalam memproduksi bagian-bagian tertentu 

seperti launcher dan amunisi.
33

 Kerjasama pertahanan dan keamanan antara 

Indonesia dan Cina juga dimulai dengan pembelian peralatan militer lainnya 
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seperti pembelian kendaraan berlapis baja dan kapal patroli. Dengan ini 

diharapkan ketergantungan Indonesia terhadap pasokan persenjataan dari negara-

negara barat dapat dikurangi dan industri militer nasional dapat mulai 

dikembangkan  secara berkelanjutan. 

 Perjanjian pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Cina ini dilihat 

sebagai kemungkinan adanya pergantian haluan dalam strategi geopolitik 

Indonesia.
34

 Percaturan politik internasional dewasa ini tidak hanya didominasi 

oleh perseteruan antara blok Barat dan Timur atau antara negara-negara kapitalis 

dan komunis. Sementara itu, Indonesia selama ini selalu menunjukkan kebijakan 

yang anti terhadap komunis, namun setelah beberapa tahun ini Indonesia 

sepertinya memperhatikan hubungan diplomatiknya dengan Cina yang dikenal 

sebagai negara komunis tertua di dunia. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penjelasan - penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa strategi Indonesia terhadap Malaysia dalam mengatasi konflik perbatasan 

perairan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 adalah sebagai berikut: Indonesia 

melakukan peningkatan terhadap kapabilitas kekuatan ALUTSISTA TNI guna 

menjaga wilayah kedaulatan Republik Indonesia, Indonesia mengadakan 

kerjasama pertahanan dan keamanan denga Cina pada tahun 2007 untuk 

meningkatkan kekuatan militer dan mengurangi ancaman terhadap wilayah 

perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau. 

Selain itu juga, untuk menghadapi tekanan Malaysia Indonesia 

mengadakan perundingan bilateral terhadap Malaysia tahun 2010 untuk 

menghindari terjadinya konfrontasi diantara kedua negara dalam konflik 

perbatasan perairan dan Indonesia menempuh jalur diplomasi damai melalui 

proses negosiasi terhadap Malaysia. 

  Konflik antara Indonesia dan Malaysia telah terjadi sejak awal negara ini 

berdiri. Serumpun yang selama ini diangkat tidak menjadi jaminan bagi kedua 

negara untuk tetap hidup rukun dan damai. Konflik antara Indonesia dan Malaysia 

kembali terjadi pada tahun 2001 dalam permasalahan konflik kepemilikan Pulau 

Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia dan untuk menyelesaikan 

permasalahan ini kedua negara sepakat untuk menyerahkan kedaulatan dan 

permasalahan ini kepada Mahkamah Internasional dan hasinya Malaysia 

memenangkan atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. 

Sehingga dengan hal ini semakin menjadikan Malaysia sebagai ancaman 

kedaulatan bagi Indonesia. Selain itu permasalahan pengklaiman budaya seperti 

tari pendet, reog Ponorogo dan beberapa budaya lainnya juga semakin memicu 

panasnya hubungan diplomasi antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu juga 

konflik terbaru tahun 2010 di perbatasan Kepulauan Riau menjadi titik fokus 
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pembicaraan penulis, dimana dengan kaburnya wilayah perbatasan 

mengakibatkan sering terjadinya salah paham diantara petugas masing-masing 

negara.     

 Pada saat ini, isu keamanan menjadi semakin kompleks dengan 

meningkatnya aktivitas terorisme, perampokan, pembajakan, penyeludupan, 

imigrasi gelap, penangkapan ikan secara ilegal, dan kejahatan lintas negara 

lainnya. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut semakin kompleks karena dikendalikan 

oleh aktor-aktor dan pelaku-pelaku yang berasal dari jaringan lintas negara yang 

sangat pandai dan memiliki kemampuan teknologi serta dukungan finansial yang 

besar. 

 Di bidang pertahanan dan keamanan negara, perubahan mendasar yang 

terjadi telah mencakup aspek-aspek yang strukturtural, kultur dan hukum. 

Perubahan tersebut kemudian tertuang dalam undang-undang nomor 3 tahun 2002 

tentang pertahanan negara.
35

 Undang-undang Pertahanan tersebut telah 

mengamanatkan penyusunan kebijakan pertahanan negara yang dituangkan dalam 

sebuah buku putih pertahanan dan keamanan negara. 

 Pertahanan negara adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, 

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata 

terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam rangka mewujudkan kebijakan dan 

strategi pertahanan yang komprehensif selama 5 tahun mendatang, Indonesia 

membutuhkan kebijakan dan strategi pertahanan berupa dokumen Strategic 

Defense Review (SDR), strategi pertahanan raya, dan postur pertahanan sebagai 

dasar pembangunan kekuatan pertahanan negara. 

 Alat utama sistem senjata TNI Angkatan Darat masih jauh dari kondisi 

ketercukupan. Saat ini kemampuan pertahanan TNI AD antara lain bertumpu pada 

kendaraan tempur (Ranpur) berbagai jenis dengan kondisi siap hanya sekitar 60% 

dan pesawat terbang dengan kondisi siap hanya sekitar 50%.  Kebutuhan alat 

komunikasi yang merupakan pendukung utama kemampuan pertahanan TNI AD 

juga belum dapat terpenuhi dan masih mempergunakan teknologi yang rawan 

penyadapan.  

 Sehingga dengan pertahanan dan keamanan negara yang cukup kuat baik 

dari segi strategi dan kekuatan persenjataan dapat mendukung terciptanya 

stabilitas dan profesionalitas TNI yang memiliki tugas untuk menjaga kedaulatan 

negara kesatuan republik Indonesia dari ancaman domestik dan dalam negeri. 

Begitu juga dengan dinamika hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia 

yang sampai saat ini untuk menangani wilayah perbatasan saja belum tuntas 

dibicarakan oleh kedua negara. Sampai saat ini pemerintah Indonesia dan 

Malaysia masih sepakat untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan kedua 

negara secara perundingan dan negosiasi.  
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