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Abstract – The premise of this paper is when border areas have been controlled by other
country, the heart of sovereignty seriously threatened and defense security is definitely
weak. The choice here is only one that is to fix strategic border areas so that our defense and
security and sovereignty are protected. The basic point here is because of defense policy in
maritime border has different character with defense policy in landline. The development of
defense border policy in Archipelago Province need to be put on the context of geography,
sociology, and area culture. This approach get justification from decentralization policy
through UU No. 32/2004 about Local Government.
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Pendahuluan
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dunia. Negeri itu memiliki laut terluas (±
5 juta km2), pulau terbanyak (±17.500 pulau), dan pantai tropikal terpanjang (± 81.000 km)
di dunia. Namun, apakah pembangunan Indonesia secara konseptual telah berbasis
geografi asli sebagai negara kepulauan? Apakah visi, strategi, dan programnya
dirumuskan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) yang
secara khas dimiliki oleh suatu negara kepulauan terbesar, kaya sumber daya alam (SDA),
dan berada di perempatan jalan di dunia? Bagaimana dengan penataan ruangnya?
Sudahkah secara konseptual berbasis geografi negara kepulauan?2 Son Diamar lebih tegas
mengemukakan sebagai berikut.
Negeri ini memiliki SDA yang sangat kaya, berada di "perempatan jalan” dunia, di
antara dua benua dan dua samudra, di antara produsen dan konsumen, di antara
berbagai "kepentingan” antarbangsa beserta aliansinya. Suka atau tidak suka,
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negeri ini menjadi “wilayah kepentingan” bangsa lain. Pernahkan terpikir, misalnya
Riau (dan Provinsi Kepulauan Riau) beserta perairan Selat Karimata (juga Selat
Malaka) dan Natuna berada dalam ancaman dikuasai asing?3
Dari kerangka nasional itu, Provinsi Kepulauan Riau tentu bercermin karena
Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah 251.810 km2, yaitu 96% wilayahnya
didominasi oleh lautan yang luasnya ± 241.215 km2, sedangkan luas daratannya ± 10.595
km2 atau hanya 4%. Jumlah pulaunya ± 2.408 buah dan wilayah administrasinya terdiri
atas 5 kabupaten, 2 kota, 59 kecamatan, 133 kelurahan, dan 218 desa dengan jumlah
penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 berjumlah 1.685.698
jiwa.
Adapun misi prioritas Provinsi Kepulauan Riau, antara lain, meningkatkan
pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan, pulau kecil terluar secara efesien
dan lestari, dan kesejahteraan masyarakat, mendorong pengembangan wilayah laut dan
sektor kelautan dan perikanan, meningkatkan keterkaitan antardaerah, serta mendorong
percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan terdepan.
Jika secara nasional jumlah pulau terluar yang dimiliki berjumlah 92 pulau, Provinsi
Kepulauan Riau memiliki 19 pulau terluar (kami lebih sepakat jika nantinya istilah pulau
terluar digantikan dengan pulau terdepan) karena kita memiliki semangat untuk
mengubah paradigma dalam mengelola pulau terluar (terdepan). Adapun 19 pulau terluar
(terdepan) tersebut menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai
berikut:


Kabupaten Karimun, terdiri atas Pulau Karimun Kecil (berpenghuni 12 kk; luas 8,10
ha) dan Pulau lyu Kecil (tidak berpenduduk; luas 0,5 ha),



Kota Batam, terdiri atas Pulau Nipah (pulau karang yang direklamasi seluas 60 ha),
Pulau Pelampong (berpenduduk 5 kk; luas 1 ha), Pulau Batu Berhenti (batu karang
luas 90 m2), dan Pulau Nongsa (tidak berpenghuni; luas 1 ha),



Kabupaten Biritan, terdiri atas Pulau Sentut (tidak berpenghuni; luas 3 ha), dan



Kabupaten Kepulauan Anambas, terdiri atas Pulau Tokong Malang Bim (tidak
berpenghuni; luas 1 ha), Pulau Damar (tidak berpenghuni luas; 0,25 ha), Pulau
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Mangkai (tidak berpenghuni; 30 ha), Pulau Tokong Nanas (tidak berpenghuni; luas
1 ha), Pulau Tokong Berlayar (tidak berpenghuni; luas 1 ha). Kabupaten Natuna,
terdiri atas Pulau Tokong Boro (tidak berpenghuni; luas 1 ha), Pulau Semiun (tidak
berpenghuni; luas 8 ha), Pulau Sebetui (tidak berpenghuni; luas 30 ha), Pulau
Sekatung (tidak berpenghuni; luas 20 km2), Pulau Senoa (berpenghuni; luas 5 ha),
Pulau Subi (berpenghuni; luas 200 km2), Pulau Kepala (tidak berpenghuni; luas 3
ha).
Semua pulau terluar (terdepan) di Provinsi Kepulauan Riau memiliki batas laut
yang berbatasan langsung dengan negara Singapura, Malaysia, dan Vietnam sehingga
akan berbeda penanganan dan karakteristiknya dengan batas wilayah negara yang
berupa daratan sebagaimana batas di Papua, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara
Timur. Penanganan perbatasan wilayah laut lebih kompleks, rumit, dan variatif.
Membaca Peta Makna dan Sejarah
Sembilan belas pulau terluar (terdepan) yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau memiliki
letak yang sangat strategis. Gugus pulau itu sesungguhnya memiliki peta makna dan
menjadi saksi sejarah yang panjang tentang muncul dan tenggelamnya kejayaan bangsa di
dunia dalam menguasai wilayah itu, khususnya terkait aktivitas ekonomi: perniagaan.
Membaca peta Provinsi Kepulauan Riau beserta pulau terluar (terdepan), berarti
juga membaca sejarah tentang adanya berbagai jaring niaga (perdagangan) yang
terentang dan menghilang bukan hanya di Nusantara, melainkan juga di kawasan Asia
Tenggara selama lebih dari 1.500 tahun yang menghubungkan pelabuhan dan kota
dagang di dunia.
Selama berabad-abad, jaring perniagaan itu mengalami perubahan dan pergeseran
berkali-kali, tetapi satu hal yang tidak berubah, yaitu bahwa jalur niaga itu selalu melewati
Selat Malaka, menyusuri pulau terluar (terdepan) yang kita miliki yang menjadi
penghubung utama dan urat nadi bagi kawasan Asia Barat dan Asia Timur. Bahkan, saat
ini jalur itu digunakan sebagai jalur bagi rantai pasokan (supply) utama perniagaan minyak
dan gas.
Di peta wilayah itu tercatat alur jaring niaga Sriwijaya--Majapahit selama ± 1000
tahun yang berlangsung sejak 650 M hingga 1377 M dengan pusat jaringan di Palembang
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(muara Sungai Musi) yang menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Sementara itu, jalur
niaga Majapahit berlangsung dari 1293 M hingga 1520 M dengan pusat jaringan di Gresik,
muara Sungai Berantas, dan menguasai jalur Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa.
Selain itu, juga tercatat jaring niaga Malaka-Aceh, yaitu tempat Prameswara, pendiri
Kerajaan Melaka, bermukim di ibu kota Malaka setelah melarikan diri dari Palembang
(1379 M) dan Tumasik (1401 M) yang pusat jaringannya berada di Melaka, muara Sungai
Bertam, dan menguasai Selat Melaka.
Di peta wilayah itu juga tercatat jaring niaga Portugis, Inggris, Belanda, dan
Singapura yang hingga kini tidak saja menjadi pintu masuk bagi terciptanya jalur
perdagangan, tetapi juga dalam sejarahnya menjadi pintu masuk bagi penguasaan
wilayah Nusantara sebagai wilayah koloni, yaitu daerah taklukan sekaligus pasar yang
menjanjikan.
Di peta wilayah itu, Portugis pada tahun 1509 M untuk pertama kalinya datang ke
Malaka dan kemudian menguasai jalur perdagangan hingga ke Gowa dan Banten. Di
wilayah itu untuk pertama kalinya Netherland pada akhir abad ke-15, setelah lepas dari
Spanyol, juga menemukan jalur utama perniagaan tersebut. Di mulailah ekspedisi
perdagangan melalui wilayah itu dan akhirnya pada tahun 1606 M Belanda menyadari
bahwa untuk dapat mengontrol perdagangan dunia mereka harus menguasai wilayah itu
dengan menyerang benteng Portugis di Malaka. Meskipun usaha mereka tidak berhasil,
hal itu menunjukkan bahwa wilayah itu sangat strategis dan penting.
Dengan membaca peta itu secara lebih mendalam, semoga kita menyadari dan
mampu memaknai arti penting wilayah perniagaan karena peta sejarah itu dapat
menunjukkan bahwa beragam bentuk penjajahan dan berbagai bentuk penguasaan asing
dimotivasi oleh perdagangan yang merupakan bentuk perburuan di alam modern untuk
meningkatkan kekayaan suatu bangsa yang menguras kekayaan bangsa lain. Oleh karena
itu, kita tidak heran jika kemudian seorang pelaut Inggris, Sir Walter Raleigh, pada abad
ke-15 mengatakan, "Whosoever commands the sea, commands the trades. Whosoever
commands the trade of the world, commands the riches of the world and consequently the
world it self.// (Barang siapa menguasai samudra, ia akan menguasai perdagangan.
Barang siapa menguasai perdagangan dunia, ia akan menguasai kekayaan dunia sehingga
menjadi penguasa dunia).
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Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan Kepulauan Riau
Banyak kalangan pada masa lalu berpendapat bahwa kawasan perbatasan adalah
kawasan yang rawan, sarang pemberontak, pusat kegiatan ilegal, terbelakang, dan
menjadi halaman belakang semata sehingga kurang menarik bagi kegiatan investasi dan
ekonomi. Karena tingkat kerawanannya dianggap tinggi, pendekatan yang dilakukan
adalah pendekatan keamanan (security). Akibatnya, berbagai potensi sumber daya
alamnya kurang dikelola, terutama oleh investor swasta dan masyarakat lokal, bahkan
hampir tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan. Hal itu disebabkan mungkin karena
adanya stigma buruk bagi beragam aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah
perbatasan yang sering dicap sebagai bagian dari kegiatan penyelundup. Lebih buruk lagi
pada masa lalu belum ada lembaga yang berwenang dan berkompeten melakukan
koordinasi pengelolaan perbatasan antarnegara secara integral meskipun menurut data
yang ada, 37 lembaga dari berbagai departemen dan instansi sekarang ini mengeroyok
urusan perbatasan antarnegara.
Akan tetapi, NATO hanya sekadar berbicara, “No action talk only”, karena belum
adanya kebijakan perencanaan pembangunan wilayah perbatasan negara dan daerah
perbatasan yang integral. Padahal, sejak tahun 1999, Garis-Garis Besar Haluan Negara
(GBHN) yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Propenas) 2000--2004 yang memuat program prioritas selama
lima tahun mengamanatkan bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan tertinggal
yang harus mendapat prioritas pembangunan.
Mengapa? Karena faktanya adalah sebagian besar kawasan perbatasan di
Indonesia merupakan kawasan tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan
ekonomi yang sangat terbatas, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Masyarakat di
kawasan itu umumnya miskin, bahkan dari 19 pulau perbatasan, hanya 4 pulau yang
dihuni, yaitu

Pulau Pelampong, Pulau Karimun Kecil, Pulau Subi Kecil, dan Pulau

Sekatung, dan sisanya, 15 pulau, tidak berpenghuni. Di seluruh pulau tersebut miskin dan
minim sarana dan prasarana, kurang akses, dan SDM terbatas. Pada umumnya
masyarakat di wilayah perbatasan cenderung lebih berorientasi ke negara tetangga.
Namun, negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura justru telah membangun pusat
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pertumbuhan dan koridor perbatasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan
perdagangan. Pembangunan koridor perbatasan itu kini telah memberikan keuntungan
bagi negara tetangga kita tersebut. Ada satu kebijaksanaan (wisdom) yang dapat
dinyatakan dalam bentuk pantun berikut ini.
Kalau mau jalan beraspal
Tolong Tuan taburkan batu
Kalau tidak mau kita tertinggal
Tekadkan bangun perbatasan hingga maju
Pengelolaan Wilayah Perbatasan
Saat ini telah terbit Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang
kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan
Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), yang secara gamblang telah mendeklarasikan
perubahan dan spirit baru dalam mengatasi masalah perbatasan yang akan ditangani
secara intensif, komprehensif, dan terpadu melalui BNPP sebagai badan pengelola
perbatasan dengan visi terwujudnya perbatasan negara sebagai beranda depan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang aman, tertib, dan maju.
Keberadaan BNPP di pusat langsung direspons oleh pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau dengan membuat Badan Pengelola Perbatasan Propinsi (BPPP) di
Provinsi Kepulauan Riau yang diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pusat
sekaligus menampung aspirasi masyarakat dalam mengelola wilayah perbatasan di
daerah.
Sungguhpun

demikian,

perubahan

paradigma

dalam memandang wilayah

perbatasan saat ini seolah masih dipengaruhi tradisi sentralistik, untuk rakyat (bukan
bersama rakyat), perencanaan cetak biru yang bersifat hierarkis, dan teknnokratnya
memberi arahan (technocratic guidance). Padahal, di era demokratis dewasa ini kita
memerlukan suatu analisis bagi kebijakan public serta memerlukan scientific management
publik choice dan

demokratis. Intinya adalah membangun wilayah perbatasan itu

merupakan pilihan publik yang mengintegrasikan antara rasional dan aspiratif yang lebih
bersifat desentralistik, interaktif, dan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder ) di
daerah.
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Akan tetapi, kita bersyukur karena telah terjadi perubahan paradigma yang
sebelumnya inward looking berubah menjadi outward looking, suatu pandangan holistik
global, yang menyatukan wilayah perbatasan kita dengan dunia. Pandangan bahwa
wilayah perbatasan adalah halaman belakang juga bergeser secara drastis menjadikan
wilayah perbatasan halaman depan rumah kita hingga ingin menjadikannya sebagai
etalase. Bahkan, yang semula dalam menjaga wilayah perbatasan dilakukan melalui
pendekatan keamanan, kini diarahkan pada pendekatan kesejahteraan (prosperity) tanpa
meninggalkan aspek pertahanan dan keamanannya.
Bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pengelolaan wilayah perbatasan
menjadi sangat penting dan strategis karena Provinsi Kepulauan Riau memiliki 19 pulau
terluar dari 92 pulau terluar di Indonesia. Keseriusan kita semua dalam membangun
wilayah perbatasan akhirnya akan membangkitkan rasa memiliki masyarakat terhadap
bangsa dan negara ini sehingga nasionalisme dan keindonesiaan juga terjaga dalam hati
dan sanubari rakyat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Lebih jauh lagi dalam mengelola wilayah perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau,
pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengembangkan wilayahnya juga berdasarkan
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi
Undang-Undang. Sebelum Undang-Undang itu lahir, melalui Perppu Nomor l Tahun 2007,
pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46, 47, dan 48 Tahun 2007
yang mengatur Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan
Karimun. Kawasan perdagangan bebas Batam peraturannya telah diperbarui dengan
lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam.
Adanya landasan hukum tersebut, pengelolaan perbatasan di wilayah Provinsi
Kepulauan Riau perlu dilakukan secara proaktif karena peluang ekonomi di beberapa
kawasan perbatasan telah terbuka lebih besar dengan berlakunya sejumlah perjanjian
internasional. Perjanjian itu, antara lain, kerja sama ekonomi regional dan bilateral serta
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kerja sama subregional, misalnya AFTA, Indonesia-Malaysia Singapura Growth Triangle
(IMS GT), Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT GT), dan Brunei Darussalamlndonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP EAGA). Berlakunya kerja
sama internasional tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan dalam upaya
pengembangan kawasan perbatasan.
Dalam rangka melaksanakan berbagai kerja sama ekonomi internasional,
pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu menyiapkan berbagai langkah, kebijakan,
dan program pembangunan yang menyeluruh dan terpadu. Dengan demikian, kita tidak
akan tertinggal dari negara tetangga karena ketertinggalan itu menyebabkan sumber
daya alam di kawasan perbatasan akan tersedot keluar sehingga masyarakat dan
pemerintah tidak mendapat keuntungan.
Adanya kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perbatasan di Provinsi
Kepulauan Riau diharapkan sesuai dengan karakteristik geografi dan fungsinya, yaitu
mengatasi ketertinggalan dari kawasan di sekitarnya atau menyinergikannya dengan
perkembangan kawasan yang berbatasan dengan negara tetangga dan menjaga atau
mengamankan wilayah perbatasan negara dari upaya eksploitasi sumber daya alam yang
berlebihan.
Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau yang
wilayahhnya memiliki daerah perbatasan tentu memiliki tekad agar kawasan
perbatasannya menjadi kawasan yang aman, tertib, dan menjadi pintu gerbang negara
serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dan secara nasional serta menjamin
keutuhan NKRI.
Kesimpulan
Ada tujuh kesimpulan yang dapat ditarik dari pengalaman implementasi kebijakan
pertahanan di kawasan kelautan berkaitan dengan isu srategis dari aspek pertahanan
keamanan wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Rau sebagai wilayah terdepan
perbatasan dengan Singapura dan Malaysia.
1. Kita hendaknya jangan sekali-kali melupakan sejarah bahwa ketika wilayah
perbatasan dikuasai oleh bangsa lain, jantung kedaulatan terancam secara serius dan
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pertahanan keamanan sudah dipastikan lemah. Pilihannya hanya satu, yaitu segera
membenahi wilayah perbatasan strategis yang kita miliki (khususnya di wilayah
perbatasan Provinsi Kepulauan Riau) agar pertahanan dan keamanan serta kedaulatan
kita terjaga.
2. Jales veva jaya mahe yang sering diartikan sebagai di lautan kita berjaya, tetapi
kondisi objektif justru menunjukkan di laut kita bangkrut, di darat kita melarat, dan di
udara kita merana, khususnya di wilayah perbatasan negara. Kondisi itu hendaknya tidak
didiamkan, apalagi diratapi. Kita harus segera mengubah keadaan dengan turun ke
lapangan, yaitu kenali segala aspek yang menjadi kekuatan dan kelemahan, terutama
kondisi geografi yang dimiliki, pahami aspek sosiologis dan kultur wilayahnya, serta
petakan dengan tepat dan benar agar dalam menangani wilayah perbatasan dapat
menemukan formula yang lebih mendekati realitas untuk dikembangkan.
3. Perjalanan sejarah pada masa lalu menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki nenek
moyang yang dalam menjaga wilayah kedaulatannya selaras dan sesuai dengan geografi
asli sebagai negara kepulauan sehingga memiliki kekuatan maritim yang

andal dan

disegani dunia serta bukan hanya mampu menjaga wilayah perbatasan, melainkan juga
mampu mengembangkan wilayah perbatasannya. Namun, sejarah pada masa lalu juga
menunjukkan bahwa ketika penjagaan atas wilayah perbatasan itu melemah, dominasi
asing menguasai, bahkan mampu menghancurkan kedaulatan dan eksistensi bangsa
kita.
4. Perubahan paradigma yang menjadikan wilayah perbatasan negara yang semula
sebagai halaman belakang menjadi beranda depan NKRI hendaknya dapat segera
diwujudkan karena hingga saat ini kita belum optimal (belum melakukan yang terbaik)
dalam mengelola wilayah perbatasan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (baik
pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Kepulauan Riau). Keberadaan Badan
Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di tingkat pusat dan Badan Pengelola
Perbatasan Propinsi (BPPP) di Provinsi Kepulauan Riau hendaknya dapat menjadi ujung
tombak pembenahan wilayah perbatasan.
5. Meskipun paradigma dalam memandang wilayah perbatasan sudah berubah,
tradisi sentralistik masih terlihat untuk rakyat (bukan bersama rakyat), perencanaan
cetak biru yang bersifat hierarkis, dan teknokratnya memberi arahan (technocratic
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guidance), padahal wilayah perbatasan setiap daerah berbeda karakteristiknya dan di era
demokratis ini membangun wilayah perbatasan hendaknya merupakan pilihan publik
yang mengintegrasikan antara rasional dan aspiratif, lebih bernuansa desentralistik dan
interaktif, serta melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah.
6. Keberadaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, dan
Karimun dapat menjadi landasan yang kukuh bagi pengelolaan perbatasan di wilayah
Provinsi Kepulauan Riau dari aspek perekonomian dan percepatan pembangunan wilayah
asal mendapat dukungan semua pihak untuk mendorong kemajuan wilayah perbatasan
yang maju dan berkembang

yang dapat diwujudkan secara konkret dengan tidak

mengembangkan ego sektoralnya.
7. Keberhasilan dan kegagalan program pengelolaan wilayah perbatasan sekaligus
menjadi petunjuk bertanggung jawab atau tidaknya kita semua selaku pemegang amanah
dan abdi negara dalam mengelola wilayah perbatasan negara.
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