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ABSTRAK 

KAJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA, MALAYSIA DAN SINGAPURA 

DALAM MENANGANI MASALAH KEAMANAN DI SELAT MALAKA 

 

 

 

Selat Malaka merupakan jalur pelayaran yang masuk dalam wilayah teritorial negara Indonesia,  

Malaysia dan Singapura. Selat Malaka menjadi penting di mata dunia internasional karena posisinya 

sebagai jalur pelayaran yang menghubungkan kepentingan ekonomi (perdagangan) negara-negara 

timur dan timur tengah dengan negara-negara barat dan Asia, atau merupakan penghubung antara 

negara-negara produsen minyak di Timur Tengah dengan negara-negara konsumen minyak di Asia 

Pasific. Dengan posisi yang demikian strategis , dapat dibayangkan kesibukan pelayaran di Selat 

Malaka karena setiap saat  dilalui oleh kapal-kapal pengangkut minyak mentah dan kapal-kapal 

dagang untuk memenuhi industri dan kebutuhan barang dan jasa di masing-masing negara. Selat 

Malaka yang panjangnya mencapai 500 mil terletak antara perairan pulau Sumatera dan Semenanjung 

Malaka tiap tahunnya dilewati paling sedikit 50.000 kapal niaga. Dengan demikian tentunya bahwa 

Selat Malaka mempunyai nilai strategis yang besar dari segi ekonomi, politik, dan keamanan.  

Kegiatan bajak laut paling ramai sebenarnya terjadi di Selat Malaka, Biro Maritim Internasional 

(IMB) dalam situsnya mencatat kasus teror maritim meningkat dari 335 serangan di tahun 2001 

menjadi 370 serangan di tahun 2002. Pada tahun 2003 IMB mencatat, 64 kasus terjadi di beberapa 

wilayah perairan Indonesia, 15 kasus di Selat Malaka, 23 di Bangladesh, 18 di India, 14 di Teluk Aden, 

18 di Nigeria dan beberapa kasus di Afrika, Laut Merah, Karibia dan Amerika Selatan dan tengah. Dari 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa Selat Malaka disebut sebagai perairan paling berbahaya di 

dunia menurut data  IMB. 

Pasca tragedi New York 11 September 2003 ditandai dengan mencuatnya isu baru internasional 

yaitu maritime security. Isu-isu maritim yang menjadi kompetensi IMO yang secara tradisional selama 

ini hanya menyangkut keselamatan pelayaran, pencemaran lingkungan laut, tindakan kriminal di laut 

(seperti perompakan), telah bergeser dan terkait menjadi isu keamanan dan terorisme. Isu maritime 

security telah dimulai sejak IMO Diplomatic Conference on Maritime Security, London, December 2002 

yang melahirkan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. Selanjutnya ARF sejah 

tahun 2004 juga mulai melakukan pembahasan khusus tentang Maritime Security yang sedikit banyak 

telah menyentuh Selat Malaka.  

Selat Malaka belakangan ini telah menjadi pusat perhatian internasional dan menjadi sorotan 

dalam hal kinerjanya dalam pengamanan perairan Selat Malaka. Wacana yang muncul ke opini publik 
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adalah bahwa selain Indonesia memiliki kemampuan yang terbatas untuk mengamankan Selat Malaka, 

perairan ini juga dinilai sebagai bagian kecil dari perairan Indonesia yang luas sehingga bukan 

merupakan prioritas Indonesia untuk mendapatkan pengamanan khusus.  

Indonesia hingga saat ini belum memiliki kebijakan nasional dalam pengamanan Selat Malaka, 

sehingga penanganan secara komprehensif integral belum terlaksana. Pemerintah dalam hal ini TNI 

AL baru sebatas pengamanan  dan mengurangi angka kejahatan atau perompakan namun belum 

memecahkan masalah secara keseluruhan. Sehingga kelemahan Indonesia dalam penanganan 

keamanan di Selat Malaka adalah ketiadaan garis komando. Penegakan hukum oleh berbagai instansi 

pemerintah saat ini sangat sektoral sehingga perlu segera dibentuk undang-undang yang mengatur 

pengamanan laut di  bawah satu komando. Pembagian tugas dan wewenang  tidak jelas, mereka 

seolah memiliki hak untuk menegakkan hukum laut secara sendiri-sendiri, jadi disamping peralatan 

yang masih kurang kerjasamapun buruk.  

Saat ini ada 17 institusi  yang menangani wilayah laut , tupoksi terbagi ke beberapa instansi 

tersebut, namun tidak memahami unsur kewilayahan, dimana laut dipandang bukan secara 

keseluruhan. Perlu ada harmonisasi antara satu dengan lainnya, kita justru bisa berkoordinasi dengan 

negara lain yaitu Malaysia dan Singapura dalam mengamankan Selat Malaka, namun koordinasi 

antara  instansi pemerintah Indonesia sendiri sangat buruk. Pemerintah telah membentuk Badan 

Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) namun kedudukannya saat ini tidak kuat karena hanya diatur 

oleh surat kesepakatan bersama (SKB), padahal SKB itu tidak memiliki kedudukan yang kuat di dalam 

hukum, sehingga diperlukan Undang-Undang yang mengatur kedudukan badan tersebut agar secara 

hukum  benar-benar  kuat. 

Memperhatikan masih belum optimalnya implementasi kerjasama antara Indonesia, Malaysia dan 

Singapura serta mekanisme pengorganisasian yang dilakukan pemerintah dalam penanganan  

keamanan di Selat Malaka, maka Lembaga Administrasi Negara memandang perlu melakukan kajian 

mengenai kerjasama Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menangani keamanan di Selat Malaka, 

khususnya pada aspek pengorganisasian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah 

mengetahui implementasi kerjasama dan melakukan analisis pada aspek pengorganisasian instansi-

instansi yang menangani keamanan di Selat Malaka di Indonesia, Malaysia dan Singapura serta 

memberikan rekomendasi kebijakan penanganan keamanan di Selat Malaka dari aspek 

pengorganisasian yang ideal.  

 

Karena berbagai kelemahan tersebut banyak sekali kesempatan yang hilang begitu saja dalam 

memanfaatkan sumber daya laut. Sebagai contoh Indonesia belum bisa mengantisipasi Konvensi 

Hukum Laut Internasional yang memungkinkan suatu negara untuk mengatur berbagai hal seperti 



PUSAT KAJIAN ADMINISTRASI INTERNASIONAL – LAN (2006) 3 

perpajakan di luar wilayahnya yaitu di landas kontinen, zona ekonomi eksklusif  dan sebagainya, 

namun UU No. 10 Tahun 1985 tentang Kepabeanan hanya mengatur di dalam wilayah RI saja begitu 

juga dengan KUHAP hal ini mengakibatkan ada potensi yang hilang. 

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan desentralisasi kewenangan pemerintahan, yang semula 

daerah hanya memiliki kewenangan di darat, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004, maka daerah juga mempunyai kewenangan pengelolaan di wilayah laut. Kewenangan 

Daerah di wilayah laut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3), meliputi : 

a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut  

b. Pengaturan kepentingan administratif 

c. Pengaturan tata ruang  

d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan 

kewenangannya oleh pemerintah, dan  

e. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara. 

Dimasukkannya pengelolaan wilayah laut dalam Undang-Undang tersebut bertujuan agar daerah 

mempunyai tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan pengembangan potensi sumberdaya 

kelautan di wilayah tersebut, karena selama ini daerah hanya menerima dampak yang terjadi di wilayah 

laut. Dengan adanya kewenangan daerah untuk mengelola wilayah laut sampai batas yang ditentukan 

tersebut, daerah memiliki peluang lebih besar  meningkatkan perekonomian mayarakat pesisir pada 

khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya termasuk konservasinya. Penentuan batas 

pengelolaan willayah 12 mil untuk daerah propinsi dan sepertiganya untuk daerah Kabupaten/Kota 

bukan berarti adanya pengkaplingan wilayah laut bagi daerah, akan tetapi lebih menitikberatkan 

kepada pengaturan batas administrasi kewenangan daerah dalam mengelola wilayah laut hingga batas 

yang telah ditetapkan dapat untuk mempercepat pembangunan di wilayah pesisir pada khususnya dan 

daerah pada umumnya.  Disamping itu pemerintah pusat selama ini mengalami kesulitan untuk 

mengelola wilayah pantai dan laut di daerah karena sangat luas (2/3 dari wilayah Indonesia). 

Undang Undang  tersebut belum ada Peraturan Pemerintahnya sehingga  daerah belum dapat 

melaksanakan UU tersebut, karena belum jelas sejauhmana kewenangan daerah dan tidak menyalahi 

UU tersebut. Undang-undang  tersebut memberikan kewenangan yang besar pemerintah 

kabupaten/kota. 

Walaupun sudah banyak perangkat hukum maupun bentuk kerjasama yang bertujuan melindungi 

dan menangani keamanan di Selat Malaka dari  aksi kejahatan di laut,  upaya tersebut belum berjalan 

secara efektif, hal ini karena kerjasama baik antara negara pantai (littoral states) maupun dengan 

negara pengguna selat masih terlihat mempunyai muatan politis yang perlu diatasi dan masih 

banyaknya kendala-kendala teknis, non teknis serta dalam hal-hal tertentu, masih kurangnya komitmen 
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dari littoral states untuk  mewujudkan dan melaksanakan kesepakatan-kesepakatan hukum tersebut. 

Kendala-kendala yang berkaitan dengan kerjasama tersebut terdiri dari masalah internal di masing-

masing negara dan juga pelaksanaan dari kerjasama antara negara baik antar littoral states maupun 

kemungkinan kerjasama  dengan negara-negara pengguna Selat. Masih kentalnya sensitivitas 

masalah kedaulatan di laut, penentuan batas laut, serta hak masing-masing littoral states dalam 

pemanfaatan laut tersebut, yang belum terselesaikan menimbulkan situasi dimana negara-negara 

tersebut cenderung sangat berhati-hati dalam membangun  kerjasama yang lebih luas dan 

komprehensif. 

Penanganan keamanan di Selat Malaka sampai saat ini belum menyentuh  akar permasalahan 

penyebab dari maraknya aksi kejahatan di laut yaitu masalah ekonomi. Dengan mengedepankan 

pendekatan kemakmuran (prosperity approach) yang diwujudkan melalui peningkatan pembangunan 

sosial dan ekonomi yang berkesinambungan di daerah-daerah pesisir dan perbatasan, kiranya hal itu 

akan membantu  mengurangi aksi-aksi kejahatan di laut.     

Indonesia, Malaysia dan Singapura pada dasarnya mempunyai persepsi yang sama mengenai 

pentingnya Selat Malaka, bahkan ketiganya sepakat  untuk melakukan dan meningkatkan kerjasama, 

termasuk kerjasama dengan negara-negara lainnya untuk mengatasi masalah keamanan di Selat 

Malaka, namun Indonesia, Malaysia dan Singapura mempunyai prioritas dan persepsi yang berbeda 

terhadap cara penanganan di Selat Malaka. Perbedaan ini diakibatkan karena perbedaan kondisi 

geografis, kondisi dalam negeri, jumlah sumber daya manusia dan kemampuan anggaran yang 

berbeda.  

Indonesia merupakan negara dengan wilayah laut yang sangat luas  yang terdiri dari perairan 

kepulauan, laut territorial dan ZEE, jauh lebih luas dibandingkan dengan wilayah laut Malaysia dan 

Singapura. Perairan Selat Malaka merupakan bagian kecil dari keseluruhan luas perairan Indonesia 

yang perlu diamankan. Sementara itu Indonesia menghadapi kejahatan di laut seperti piracy atau 

armed robbery, tetapi juga illegal fishing, keamanan bagi Alur Laut Kepulauan Indonesia, 

Penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan barang. Sehingga berdasarkan kapasitas yang  

dimiliki dalam perbandingannya dengan cakupan laut dan tantangan yang dihadapi, publikasi 

ketidakmampuan Indonesia untuk menjaga keamanan Selat Malaka terlihat tidak proporsional.  

Mengingat nilai kedua Selat ini sangat strategis secara ekonomi dan politik,  maka analisa 

mengenai adanya persaingan secara politik dan ekonomi di Selat Malaka perlu dicermati oleh 

Pemerintah Indonesia. Setiap bentuk kerjasama antar negara-negara pantai tersebut dapat 

berkembang dalam suatu kompetisi dan perebutan pengaruh baik pada lingkup global maupun 

regional. Selain itu upaya-upaya untuk menginternasionalisasikan tanggung jawab atas keamanan 

selat hendaknya dapat  dihindari. Meskipun tidak dipungkiri bahwa Selat ini merupakan jalur 
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internasional, Indonesia, Malaysia dan Singapura tetap mempunyai kedaulatan secara hukum atas 

wilayah  tersebut dan seyogyanya pengawasan dan pengamanan selat ini merupakan tanggung jawab 

dari littoral states tersebut.  

Dalam rangka menjawab tantangan keamanan Selat Malaka, diperlukan penyesuaian satu sama 

lain antara Indonesia, Singapura dan Malaysia dan membangun kerangka kerjasama baik secara 

politik maupun hukum yang komprehensif adalah elemen yang sangat signifikan untuk menciptakan 

keefektifan kerjasama di Selat Malaka.  

Ketentuan IMO dan resolusinya perlu segera dikaji dan dipertimbangkan manfaatnya untuk 

diadopsi ke dalam hukum nasional masing-masing negara, termasuk meratifikasi konvensi-konvensi 

internasional yang berkaitan dengan  keamanan dan keselamatan di laut. Memformulasikan kebijakan 

bersama yang dapat mencegah dan mengontrol serta menetralisir kegiatan transnational crime. Perlu 

memperkuat dan melakukan tindakan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan terutama terhadap kapal-

kapal yang akan masuk dan barang-barang yang diduga merupakan hasil kejahatan dan memperberat 

hukuman bagi pelaku-pelaku kejahatan di laut dengan dakwaan melakukan kegiatan yang mengancam 

keamanan dan menganggu perekonomian negara serta kemajuan teknologi dan navigasi serta 

peralatan keamanan di laut perlu ditingkatkan dan distandarisasikan  

Indonesia, Singapura dan  Malaysia perlu terus meningkatkan level kerjasama patroli dari 

“coordinated” patrol guna memungkinkan ketiga negara dapat secara maksimal melakukan pengejaran 

terhadap kapal-kapal pelaku kejahatan tersebut memasuki wilayah negara lain. Pengembangan 

kerjasama yang lebih komprehensif dengan melibatkan semua unsur yang terkait (polisi, bea cukai, 

angkatan laut dan pelabuhan kiranya merupakan upaya yang perlu terus dikembangkan di masa 

mendatang. 

Kerjasama ketiga negara tersebut harus berangkat dari persepsi bahwa Selat Malaka adalah 

kawasan  yang menjadi tanggung jawab littoral states sebagai jalur internasional. Namun mengingat 

selat ini merupakan selat sempit dan isu batas maritime masih merupakan hal yang cukup sensitive, 

dengan tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara, dalam mengadakan pengawasan dan 

pengamanan kawasan ini perlu adanya fleksibilitas yang tinggi dan saling koordinasi antar negara. 

Keterlibatan  pihak  luar khususnya negara pengguna Selat, telah diatur dalam pasal 43 dan 100 

UNCLOS, dengan demikian kerjasama keselamatan dan keamanan kedua selat tersebut dapat 

dikembangkan dan dimaksimalkan, khususnya bantuan dalam bentuk teknologi, peralatan dan 

informasi sharing intelligence, latihan dan peningkatan kemampuan aparat terkait.  

Littoral states harus mengembangkan kerjasama tidak hanya dengan organisasi maritime seperti 

IMB dan IMO, melalui tukar menukar informasi tetapi juga meningkatkan kerjasama dengan 

perusahaan pelayaran, terutama dalam memberikan panduan dan informasi mengenai antisipasi aksi 
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kejahatan di laut, serta dengan perindustrian kapal, mengenai kelengkapan standar yang harus dimiliki 

kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka 

Komitmen dan inisiatif untuk memberantas aksi kejahatan di laut termasuk terorisme hendaknya 

timbul dari negara-negara ASEAN sendiri, khususnya littoral states. Inisiatif yang berasal dari pihak luar 

tidak akan bertahan lama dan hanya akan bersifat sementara karena kepentingan pihak-pihak tersebut 

dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi kawasan.  


