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1. Pendahuluan. 

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak pada posisi strategis di 
kawasan Asia Pasifik, mempunyai empat dari sembilan choke points vital dunia dan tiga 
Alur Laut Kepulauan, sudah sewajarnya bila Indonesia mempunyai national ocean 
policy yang khas. Dikatakan khas sebab kebijakan tersebut harus menyeimbangkan 
antara aspek kesejahteraan dengan aspek keamanan dan tidak semata-mata berfokus 
pada aspek kesejahteraan seperti ocean policy negara-negara lain. 

TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut, dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya mempunyai sebuah keunikan yang mungkin tidak 
dimiliki oleh Angkatan Laut lainnya di dunia. Dimana pada satu sisi harus 
mengamankan kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Presiden 
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, dan pada sisi lain 
harus pula mengakomodasi UNCLOS 1982 yang mengatur tentang rezim lintas damai, 
lintas transit dan lintas alur laut kepulauan. 

Bertitik tolak dari keunikan tersebut, melalui makalah ini akan disampaikan 
sumbang pemikiran tentang Kebijakan Kelautan di Indonesia dari perspektif TNI AL 
sebagai komponen utama pertahanan negara di laut. Sumbangan pemikiran ini 
diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan pertimbangan dalam membahas 
tentang Budaya Maritim dan Kearifan Lokal di Indonesia yang berwawasan maritim, 
sehingga suatu saat nanti kejayaan maritim bangsa Indonesia bukan lagi sebuah cita-cita 
belaka, namun akan bertransformasi menjadi kenyataan. 

2. Isu-isu Strategis 

Kepentingan nasional pada dasarnya adalah rangkuman aspirasi suatu bangsa di 
bidang politik, ekonomi dan militer. Berdasarkan sifatnya, kepentingan nasional dapat 
diklasifikasikan ke dalam dua bentuk besar, yaitu kepentingan nasional yang kekal dan 
kepentingan nasional yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan waktu. 
Dari dua klasifikasi itu, biasanya kepentingan nasional akan dibagi-bagi dalam strata 
yang mencakup keduanya. 

Karena dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut, sudah pasti ada elemen-
elemen dari kepentingan nasional yang terkait dengan domain maritim. Kepentingan 
tersebut tidak lepas dari arti makna laut bagi bangsa Indonesia. Makna laut bagi bangsa 
                                                 
1 Makalah KASAL, Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., dalam acara International Conference on 
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Indonesia yaitu laut sebagai medium transportasi, laut sebagai medium kesejahteraan, 
dan laut sebagai medium pertahanan. Tanpa laut, tak ada bangsa Indonesia dan tanpa 
bangsa Indonesia, maka tak ada negara Indonesia. Dengan demikian bukan sesuatu yang 
berlebihan apabila dikatakan bahwa sifat hakiki negara bangsa Indonesia adalah 
maritim.  

Terkait dengan penyelenggaraan pertahanan negara, hal itu merupakan 
kepentingan yang paling hakiki bagi Indonesia sebagai negara berdaulat. Dalam 
penyelenggaraan tersebut, terdapat sejumlah realita yang harus dipertimbangkan dalam 
rangka mengamankan kepentingan nasional. Realita tersebut mencakup kondisi 
geografis yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, dan luas lautnya mencapai ± 5 juta 
km2 plus 3 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif. Secara geopolitik, posisi Indonesia 
sebagai negara kepulauan yang terletak pada lokasi strategis wajib mengakomodasikan 
kepentingan internasional melalui tiga Alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI), empat 
choke points yang tidak boleh terganggu dimana wilayah Indonesia merupakan dua 
pertiga dari luas wilayah Asia Tenggara (baca: ASEAN). 

Isu pertahanan negara matra laut mempunyai kaitan dengan kewajiban Indonesia 
untuk menyediakan wilayah perairannya bagi kepentingan navigasi internasional atas 
dasar rezim lintas damai, lintas transit dan lintas alur laut kepulauan. Hal itu 
menandakan bahwa terdapat tumpang tindih antara life line nasional dengan life line 
internasional. Life line nasional mempunyai kaitan dengan arti laut sebagai medium 
transportasi antar wilayah sehingga terputusnya medium transportasi laut merupakan 
ancaman terhadap keutuhan wilayah dan eksistensi bangsa Indonesia.  

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI AL dituntut 
untuk melaksanakan lima tugas, tiga diantaranya terkait langsung dengan peran 
universal Angkatan Laut yaitu peran militer, konstabulari dan diplomasi. Perkembangan 
lingkungan strategis menunjukkan bahwa ancaman dan tantangan yang dihadapi 
Indonesia pada domain maritim saat ini cukup banyak dan muncul baik dari aktor 
negara maupun non negara.  

Seperti diketahui, Indonesia masih mempunyai sepuluh masalah perbatasan 
maritim dengan negara-negara di sekitar yang belum selesai hingga saat ini, dengan 
kasus Blok Ambalat di Laut Sulawesi sebagai kasus yang paling banyak mendapat 
perhatian. Untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, selain menempuh penyelesaian 
diplomatik melalui perundingan bilateral, kehadiran unsur-unsur TNI AL di wilayah 
sengketa melalui pameran bendera merupakan sebuah keharusan. Kehadiran itu selain 
merupakan bentuk dukungan langsung TNI AL terhadap kebijakan diplomasi yang 
dijalankan oleh pemerintah, juga untuk menunjukkan kesatuan sikap berbagai elemen 
kekuatan nasional Indonesia terhadap isu yang dipersengketakan. 

TNI AL juga dihadapkan pada tugas-tugas yang terkait peran konstabulari, baik 
untuk menanggulangi pencurian sumber daya laut maupun menjamin keamanan 
maritim. Sebagian pihak memperkirakan kerugian negara akibat pencurian ikan dan 
sumber daya laut lainnya setiap tahun berkisar antara US$ 30-US$ 40 milyar. Akibat 
dari kegiatan ilegal itu, Indonesia dinilai tidak dapat mengimplementasikan ketentuan-
ketentuan dalam IUU Fishing yang menekankan pada konservasi sumber daya laut. 

Isu keamanan maritim merupakan salah satu topik sentral di kawasan Asia 
Pasifik, karena isu tersebut akan mempengaruhi roda ekonomi kawasan. Perairan 
Indonesia pernah digolongkan sebagai perairan yang rawan di dunia dan dijuluki the 
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most dangerous waters bersama beberapa perairan lainnya, sehingga rentan terhadap 
intervensi asing atas nama stabilitas kawasan. Kasus Somalia merupakan preseden, yang 
mana Angkatan Laut multinasional menyebarkan kekuatannya ke perairan Somalia 
untuk memerangi perompakan bersenjata dan pembajakan atas restu resolusi Dewan 
Keamanan PBB Nomor 1816 (2008) dan diperkuat dengan resolusi Dewan Keamanan 
PBB Nomor 1838 (2008). Selain Angkatan Laut multinasional, saat ini di perairan 
Somalia juga hadir aktor non negara dengan tujuan yang sama seperti Blackwaters Inc, 
sebuah perusahaan keamanan terkemuka asal Amerika Serikat.2 

Selain PBB, sebelumnya beberapa inisiatif global dan regional yang terkait 
dengan keamanan dan keselamatan maritim dimunculkan oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan. Misalnya sejumlah inisiatif disponsori oleh Amerika Serikat seperti 
Proliferation Security Initiative (PSI), Container Security Inisiative (CSI), Global 
Maritime Partnership atau A Thousand-ship Navy. Terdapat pula inisiatif dari 
organisasi maritim internasional International Maritime Organization (IMO) seperti 
International Ship and Port Security Code (ISPS Code) yang mengandung resiko 
kerugian politik dan ekonomi bila Indonesia tidak comply. 

3. Peran Angkatan Laut 

Hukum Laut Internasional, telah mengatur bahwa kapal perang suatu negara 
pantai memiliki kewenangan untuk melakukan pemaksaan pentaatan atau enforcement.  
Kapal perang merupakan salah satu komponen yang berwenang melakukan pemaksaan 
pentaatan tersebut, bersama pesawat udara militer3). Kewenangan ini dijelaskan Ken 
Booth (1977) dalam bukunya yang berjudul “Navies and Foreign Policy”, bahwa secara 
universal Angkatan Laut memiliki tiga peran, yakni peran militer, peran diplomasi dan 
peran konstabulari (polisionil) yang dikenal dengan "Trinitas Peran Universal 
Angkatan Laut". Ketiga peran ini saling berhubungan, dalam arti bahwa dalam 
menjalankan salah satu perannya, Angkatan Laut juga melaksanakan peran lainnya. 

a) Peran Militer. 

TNI AL melaksanakan peran militer untuk menegakkan kedaulatan negara di laut 
dengan cara pertahanan negara dan penangkalan, menyiapkan kekuatan untuk 
persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, melindungi dan 
menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga, serta menjaga stabilitas keamanan 
maritim. 

b) Peran Diplomatik. 

TNI AL melaksanakan diplomasi Angkatan Laut (naval diplomacy), karena 
memiliki kapasitas sebagai kekuatan militer. Peran ini merupakan peran yang sangat 
penting bagi setiap Angkatan Laut di seluruh dunia dan dikenal sebagai “unjuk 
kekuatan Angkatan Laut”.  Diplomasi Angkatan Laut adalah peran tradisional yang 
telah lama diemban oleh kapal perang, sebagai wujud dukungan terhadap kebijakan 
luar negeri. Cara-cara diplomasi Angkatan Laut dirancang untuk mempengaruhi 
keputusan politik negara lain baik dalam keadaan damai maupun perang. 

 

                                                 
2) Diakses dari http://www.japantoday.com/category/world/view/blackwater-other-security-firms-join-

somali-piracy-fight 
3) Pasal 110 dan  111 UNCLOS 1982 
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c) Peran Konstabulari (Polisionil) 

TNI AL melaksanakan peran polisionil untuk menegakkan hukum di laut, 
melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, 
serta mendukung pembangunan bangsa dalam memberikan kontribusi terhadap 
stabilitas dan pembangunan nasional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Trinitas Peran Universal Angkatan Laut 

Untuk dapat menunaikan peran tersebut dengan baik, TNI AL telah menempuh 
langkah-langkah strategis dengan melaksanakan pembangunan kekuatan demi 
tercapainya tugas pokok. Selain itu, untuk merespon perkembangan dinamika strategis 
yang berkembang, TNI AL mengambil sejumlah kebijakan dan inisiatif, baik bersifat 
unilateral, bilateral maupun multilateral. Secara unilateral, beberapa langkah telah 
ditempuh untuk terlaksananya pertahanan negara matra laut dan sekaligus menjamin 
keamanan maritim.  

Pertama, pembangunan kekuatan. Di tengah keterbatasan anggaran pertahanan, 
Kementerian Pertahanan telah menetapkan kebijakan pembangunan kekuatan pokok 
minimum (Minimum Essential Force/MEF) demi menjamin tetap terlaksananya tugas 
pokok TNI dalam menjaga dan menjamin tegaknya kedaulatan dan hukum di Indonesia. 
Sebagai salah satu komponen TNI, TNI AL secara konsisten terus melaksanakan 
program pembangunan kekuatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 
Kementerian Pertahanan tersebut. Dalam program pembangunan kekuatan, pengadaan 
Alutsista baru melalui pengadaan luar negeri diupayakan disertai dengan program 
transfer of technology (ToT) untuk membangun kemandirian industri pertahanan dalam 
negeri di masa depan. Selain pengadaan luar negeri, TNI AL juga berkomitmen 



 

 210 

mendukung berkembangnya industri pertahanan dalam negeri melalui sejumlah kontrak 
pengadaan Alutsista dalam negeri. 

Penting untuk dipahami, pembangunan kekuatan TNI AL tidak dimaksudkan 
untuk mengancam stabilitas keamanan kawasan, akan tetapi justru untuk turut 
menjamin stabilitas keamanan kawasan. Sebab TNI AL menyadari bahwa barometer 
stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara adalah perairan yurisdiksi Indonesia, 
sehingga sudah sewajarnya bila TNI AL membangun kekuatannya untuk menjamin 
stabilitas keamanan perairan tersebut. Apabila TNI AL dianggap tidak mampu 
menjamin keamanan perairan yurisdiksi Indonesia, masuknya intervensi dengan dalih 
stabilitas keamanan kawasan merupakan sebuah keniscayaan.  

Kedua, penggelaran kekuatan. Dihadapkan pada keterbatasan jumlah Alutsista 
yang dimiliki, TNI AL menggelar kekuatan unsur-unsur kapal perang berdasarkan 
tingkat kerawanan masing-masing perairan. Perairan yang dinilai rawan akan ancaman 
terhadap kedaulatan dan pelanggaran hukum memperoleh prioritas untuk penggelaran 
kekuatan. Penggelaran kekuatan itu senantiasa memperhatikan masukan dari unsur 
intelijen maritim. 

Selain wilayah-wilayah perbatasan, unsur-unsur TNI AL juga dihadirkan di 
perairan strategis seperti di ketiga ALKI dan Selat Malaka. Khusus untuk Selat Malaka, 
kehadiran tersebut merupakan bagian dari inisiatif bilateral dan multilateral TNI AL 
dengan Angkatan Laut negara-negara sekitar (Singapura, Malaysia dan Thailand) guna 
menjamin keamanan maritim di kawasan. 

Sejak digelarnya Patroli Terkoordinasi Malsindo mulai 20 Juli 2004, operasi 
tersebut mampu menurunkan secara drastis tingkat perompakan bersenjata dan 
pembajakan di Selat Malaka. Kerja keras TNI AL mendapat pengakuan dari dunia 
internasional, sehingga kini Selat Malaka tidak lagi diklasifikasikan sebagai war zone 
oleh Lloyd Insurance yang bergerak di bidang asuransi perkapalan dunia. Kinerja TNI 
AL telah mendorong pula negara-negara lain untuk membantu meningkatkan kapasitas 
(capacity building) di bidang keamanan maritim, misalnya program Integrated 
Maritime Surveillance System (IMSS) berdasarkan Section 1206 dan 1207 anggaran 
pertahanan Amerika Serikat. 

4. Dependensi Maritim Indonesia 

Sebagai negara kepulauan yang berada pada posisi strategis di kawasan Asia 
Pasifik, kondisi keamanan maritim di perairan yurisdiksi Indonesia dipengaruhi oleh 
perkembangan lingkungan strategis. Dependensi Indonesia terhadap aspek maritim 
meliputi dimensi politik, ekonomi dan keamanan. Dengan dependensi tersebut, 
dinamika yang terjadi di Indonesia selalu mempunyai keterkaitan dengan lingkungan 
strategis di sekitar dan domain maritim memainkan peran strategis di dalamnya. 

Dalam bidang politik, masalah separatisme merupakan ancaman nyata dan 
sekaligus laten bagi Indonesia. Meskipun akar masalah ancaman separatisme berada di 
daratan, namun masalah itu tidak bebas dari pengaruh-pengaruh faktor eksternal, di 
antaranya menggunakan domain maritim sebagai penghubungnya. Melalui domain 
maritim, tercipta interaksi antara wilayah-wilayah lain di kawasan Asia Pasifik dengan 
wilayah-wilayah yang rawan separatis di Indonesia. Interaksi tersebut dalam banyak hal 
kontra produktif terhadap upaya-upaya pemerintah mencari penyelesaian masalah 
separatisme. 
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Kebijakan pemerintah menyangkut otonomi daerah yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu disikapi dengan 
cermat dan hati-hati. Sesuai dengan Pasal 18 ayat 1, daerah yang memiliki wilayah laut 
diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut di wilayah laut. Terkait 
dengan hal itu, perlu dipahami bersama bahwa kewenangan pengelolaan sumber daya 
laut tidak dapat diartikan sebagai penguasaan laut oleh Pemerintah Daerah. 
Ketidakpahaman terhadap isu ini akan mempengaruhi keutuhan wilayah perairan 
yurisdiksi dan sekaligus bertentangan dengan Wawasan Nusantara yang menekankan 
pada satu kesatuan wilayah. 

Dalam bidang ekonomi, life line bangsa Indonesia terletak di laut. Domain 
maritim menjadi wahana transportasi manusia, barang dan jasa antar wilayah di 
Nusantara dan gangguan terhadap itu akan berdampak pula terhadap kehidupan 
ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Dependensi ekonomi Indonesia terhadap 
domain maritim sangat tinggi, baik dalam konteks intra Indonesia maupun dengan 
negara-negara lain. 

Perairan Indonesia juga mengandung potensi ekonomi yang besar melalui hasil 
laut. Merupakan suatu fakta yang menyedihkan ketika mengetahui bahwa perekonomian 
maritim negara-negara lain justru bertumbuh karena kontribusi sumber daya laut 
Indonesia. Masih tingginya kerugian negara akibat pencurian sumber daya laut 
merupakan tantangan bagi Indonesia untuk menata ocean governance. Dalam kondisi 
krisis ekonomi dunia dewasa ini, salah satu potensi nyata bagi Indonesia untuk 
mempertahankan kinerja ekonomi nasional adalah melalui peningkatan pemasukan dari 
eksploitasi sumber daya laut dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip 
kesinambungan lingkungan dan ketentuan dalam IUU Fishing. 

Pada bidang keamanan, dependensi Indonesia terhadap domain maritim cukup 
dominan. Hal itu tidak lepas dari posisi geostrategis Indonesia di kawasan yang 
merupakan barometer stabilitas keamanan kawasan. Stabilitas keamanan maritim di 
perairan yurisdiksi Indonesia selain dipengaruhi oleh faktor internal, juga tidak luput 
dari faktor eksternal. Untuk menghadapi berbagai isu keamanan maritim dan kejahatan 
lintas negara, selain dibutuhkan kebijakan-kebijakan unilateral, juga memerlukan kerja 
sama dengan negara-negara kawasan. Sebab isu keamanan maritim dan kejahatan lintas 
negara bergerak melampaui batas-batas wilayah kedaulatan. Dominannya domain 
maritim di kawasan Asia Tenggara telah menjadikan ruang ini sebagai wahana untuk 
terjadinya berbagai isu keamanan, seperti perdagangan manusia, penyelundupan senjata 
dan penyelundupan narkotika dan obat-obatan. Di situlah pentingnya kerja sama 
multilateral dalam mengatasi berbagai isu keamanan non tradisional. 

5. Konstruksi Manajeme 

Bagi Indonesia, laut mempunyai arti yang sangat penting baik dari aspek 
kesejahteraan maupun keamanan. Gangguan yang terjadi di laut yurisdiksi sama artinya 
dengan ancaman terhadap life lines bangsa Indonesia. Ada tiga bagian domestik life 
lines yang tumpang tindih dengan Sea Lines Of Communication (SLOC) yaitu Selat 
Malaka, Selat Makassar-Selat Lombok-Laut Sulawesi, dan Laut Maluku-Laut Banda-
Selat Wetar. Oleh karena itu, masalah keamanan maritim merupakan masalah nasional 
yang harus ditangani dengan prioritas yang tinggi. Untuk menghadapi masalah tersebut, 
diperlukan adanya maritime domain awareness dari semua pemangku kepentingan 
(stakeholders) maritim. 
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Saat ini tidak dapat dipungkiri adanya beberapa kelemahan yang perlu dibenahi 
mengenai maritime awareness, confidence building measures, dan maritime security 
management. Sekalipun habitat bangsa Indonesia memperlihatkan bahwa perairan 
(70%) lebih besar dari daratan (30%), tetapi maritime domain awareness belum 
memadai dan berkembang merata ke berbagai pihak. Kenyataan tersebut mengakibatkan 
terjadinya beberapa kelemahan yang menyebabkan hingga saat ini Indonesia belum 
benar-benar memiliki budaya maritim maupun kearifan lokal yang berwawasan 
maritim, apalagi memiliki national ocean/maritime policy. Sebagai contoh adalah 
lambannya penerapan ISPS-Code secara serentak terhadap 977 pelabuhan di Indonesia. 

Pengembangan confidence building measures nampaknya tidak terlalu intensif 
dilakukan, sehingga masih ada pihak meragukan komitmen Indonesia untuk menangani 
perompakan bersenjata dan pembajakan di laut. Dalam bidang management on maritime 
security, terlibatnya 13 instansi untuk menangani isu keamanan maritim merupakan 
inefisiensi yang sangat besar. Untuk menghadapi inefisiensi itu, pemerintah telah 
membentuk Badan Koordinasi Keamanan laut (Bakorkamla) berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 81 tahun 2005 yang menunjuk Menkopolhukkam sebagai Ketua 
Bakorkamla. 

Dalam penanganan masalah keamanan maritim, terdapat tiga hal mendasar yang 
harus diperhatikan yaitu legal framework, membangun wadah kerja sama dan 
penghormatan terhadap kedaulatan negara pantai dan kapasitas nasional. Menyangkut 
legal framework, terdapat beberapa konvensi internasional yang secara tegas 
mengarahkan semua pihak untuk melindungi manusia di laut dan upaya untuk 
menangani perompakan bersenjata dan pembajakan di laut, seperti UNCLOS 1982, 
SOLAS, SUA dan SUA-Protocol. Selain itu, terdapat pula Resolusi Dewan Keamanan 
PBB Nomor 1373, Nomor 1540 dan Nomor 1718, yang terkait dengan terorisme dan 
proliferasi senjata pemusnah massal. 

Penanganan masalah keamanan maritim tidak dapat dilakukan secara unilateral, 
namun juga membutuhkan kerja sama dengan negara-negara kawasan. Oleh sebab itu 
perlu dibangun wadah kerja sama yang berdiri di atas prinsip mutual trust and benefit. 
Selama ini, Indonesia telah menjamin kerja sama keamanan maritim dengan Malaysia 
dan Singapura dalam bentuk Malsindo Coordinated Patrol dimana belakangan ini 
negara Thailand ikut bergabung di dalamnya. Kerja sama yang telah terjalin ini perlu 
diperluas hingga mencakup information sharing, karena hal itu vital dalam upaya 
menjamin keamanan maritim.  

Ke depan, dengan diratifikasinya Piagam ASEAN yang salah satu pilarnya 
adalah ASEAN Security Community, Indonesia sebaiknya berinisiatif untuk segera 
mengisi kerja sama keamanan maritim dalam wadah ASEAN Security Community 
tersebut. Sudah sepantasnya Indonesia mengambil inisiatif demikian, sebab stabilitas 
keamanan kawasan Asia Tenggara ditentukan oleh stabilitas keamanan di perairan 
yurisdiksi Indonesia (yang mencakup duapertiga wilayah Asia Tenggara). Inisiatif itu 
diharapkan dapat mengurangi penetrasi berbagai inisiatif serupa yang sangat intensif 
seperti PSI, Five Power Defence Arrangement Extended Role on Maritime Security, 
Western Pacific Naval Symposium (WPNS), ASEAN Regional Forum (ARF) dan Asia 
Pacific Economic Cooperation (APEC).  

Kerja sama lain yang perlu diintensifkan adalah pelaksanaan Pasal 43 UNCLOS 
1982 tentang burden sharing. Melalui pola itu diharapkan dapat mengisi kelemahan 




