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Abstract – ALKI I – Sunda Strait is ALKI I’s chokepoint and meetingpoint between Indonesia’s
national interests and regional and international interests. ALKI I also faced the increase of
military and non military threat in line with the increase of international shipping traffic in ALKI
I. The research concludes that Indonesian government need to watch for more surveillance and
defense in ALKI I – Sunda Strait and to balance maritime defense strategy which based on coast
guard with execution authority in doing surveillance for security and defense on sea, equipped
with high technology “alutsista” and high quality militant human resources, and to substitute
the role of thirteen government institutions with maritime authority. Therefore, it is suggested
the need for special protection to Sunda Strait’s bridge as national vital object so that
infrastructure of Sunda Strait’s bridge can be used as instrument of surveillance and defense of
state security. Furthermore, it is suggested to build up regional and multilateral cooperation in
order to strengthen ALKI I defense through capacity building and instruments assistance
cooperation
Keywords : defense, strategy, infrastructure.

Pendahuluan
Pelayaran global yang terjadi selama ini, baik pelayaran sipil maupun militer, sangat
bergantung pada kelancaran serta keamanan beberapa selat penting dunia, antara lain Selat
Hormuz, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar, Terusan Panama, dan
Terusan Suez. Peran vital dari selat dan terusan tersebut bagi kepentingan dunia sudah
merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri lagi. Dalam hal terjadi suatu peristiwa buruk yang
kemudian berakibat menghambat atau bahkan menghalangi jalur pelayaran di choke-points
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tersebut serta- merta akan mengacaukan perdagangan dan perekonomian global, termasuk
pula dapat menghambat pergerakan militer dari negara pengguna jalur pelayaran tersebut.
Dinamika pertumbuhan ekonomi dunia di antaranya terlihat dengan peningkatan
armada kapal yang berlayar melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Data
menunjukkan bahwa jumlah kapal yang melalui Selat Malaka sejak tahun 1999-2008
meningkat sebanyak 74% dan data dari Kementerian Pertahanan memprediksikan akan ada
114.000 kapal yang menggunakan Selat Malaka pada tahun 2020. 2 Jika dikaitkan dengan
prediksi yang dibuat oleh Goldman Sachs mengenai negara yang akan menguasai
perekonomian dunia pada tahun 2050, yaitu Brasil, Rusia, India, dan China (BRIC)3, dua dari
negara tersebut, yaitu China dan India, termasuk negara yang aktif menggunakan Selat
Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok.
Frekuensi pelayaran di Selat Malaka yang sudah sedemikian tinggi dan masih
diperkirakan akan semakin padat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi para
pengguna jalur pelayaran, antara lain, timbulnya permasalahan kemacetan jalur pelayaran
(traffic congestions) yang semakin lama akan semakin parah karena sempit serta dangkalnya
Selat Malaka di beberapa bagian. Kecepatan jelajah kapal yang melambat karena kemacetan
tersebut akan menimbulkan kerawanan terhadap ancaman pembajakan dan kejahatan laut
lainnya, selain menimbulkan biaya tambahan yang disebabkan oleh waktu tempuh yang lebih
lama serta pengamanan ekstra yang harus dikeluarkan untuk pengamanan kapal saat
melintas Selat Malaka.
Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Makasar, dan Selat Lombok bukan
saja merupakan tiga jalur utama pelayaran di Asia Tenggara, tetapi juga merupakan jalur
pelayaran vital bagi dunia,4 khususnya di jalur pelayaran internasional di Selat Malaka yang
menduduki peringkat sebagai selat tersibuk di dunia. Telah diterapkan suatu peraturan IMO
(International Maritime Organization) yang disebut sebagai under keel clearance regulation,
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syarat dan pembatasan kapal yang diperkenankan melalui Selat Malaka. The under keel
regulation mengatur bahwa kapal yang melalui Selat Malaka minimal harus memiliki jarak
bersih antara lambung luar kapal yang paling bawah dan dasar laut sebesar 3,5 meter. Dasar
laut yang dimaksud termasuk pula gosong laut.
Peraturan tersebut dengan serta-merta membawa dampak negatif bagi kapal
berukuran mega (mega-vessel) dan supertanker ukuran ratusan ribu gros ton yang memiliki
under keel clearance di bawah batasan 3,5 meter jika sedang membawa muatan penuh. Kapal
dengan kondisi tersebut dihadapkan pada dua pilihan, yaitu:
1.

mengurangi muatan angkutan agar bobot kapal tidak terlalu berat sehingga
memenuhi persyaratan under keel clearance, yang berarti terdapat kerugian
akibat opportunity cost dari barang yang tidak dapat dimuat dan masih
berhadapan dengan waktu tempuh yang panjang karena adanya antrean kapal
di Selat Malaka; dan

2.

tanpa mengurangi muatan dengan memilih jalur pelayaran alternatif dengan
konsekuensi adanya penambahan biaya bahan bakar serta waktu tempuh.

Dengan demikian, salah satu dampak dari peraturan the under keel clearance di Selat
Malaka adalah adanya potensi pelimpahan arus kapal dari Selat Malaka ke Selat Sunda dan
Selat Lombok. Peningkatan arus pelayaran internasional melalui selat di Indonesia akan
membawa pula dampak positif dan negatif bagi Indonesia di berbagai aspek, di antaranya,
aspek pertahanan, keamanan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik. Dari sisi pertahanan,
peningkatan pelayaran internasional yang melalui Indonesia akan meningkatkan potensi
ancaman bagi keamanan dan pertahanan Indonesia. Akan tetapi, apabila dilihat dari sisi
ekonomi kemaritiman, bertambahnya arus kapal internasional yang melalui Indonesia akan
lebih membuka kesempatan bagi Indonesia untuk berperan sebagai Pusat Logistik
Kemaritiman Internasional sebagaimana yang telah ada di Singapura dan Malaysia.
Berdasarkan UNCLOS (United Nation Convention on The Law of The Sea) 1982 yang
telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Indonesia telah menetapkan
tiga jalur lintas kapal asing dalam wilayah Republik Indonesia, yang dikenal dengan nama Alur
3

Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). ALKI terdiri atas ALKI I Selat Sunda yang di bagian utara
bercabang menuju Singapura (A1) dan menuju Laut China Selatan, ALKI II Selat Lombok
menuju Laut Sulawesi, ALKI III yang di bagian selatan bercabang tiga menjadi ALKI III A
(sekitar perairan Laut Sawu, Kupang), ALKI III B, ALKI III C (sebelah timur Timor Leste), dan
ALKI III D (sekitar perairan Aru).5
Keberadaan tiga jalur ALKI tersebut selain merupakan jalur pelayaran internasional
juga berfungsi sebagai “pintu gerbang memanjang” yang seolah membelah wilayah kelautan
Indonesia. Fenomena itu dapat menjadi suatu hal yang menguntungkan, tetapi di sisi lain
membawa potensi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia. Keberadaan
jalur ALKI membawa berbagai potensi kerawanan keamanan dan pertahanan, baik berupa
ancaman militer dari negara lain yang menggunakan ALKI sebagai jalur pelayaran komersial
dan militer maupun kerawanan lain, seperti pencemaran lingkungan laut, penyelundupan,
pembajakan, terorisme, perdagangan manusia (trafficking), penyusupan, dan gangguan
pelayaran dalam negeri.
Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, alur laut kepulauan menjamin hak bagi
perlintasan kapal asing, termasuk armada militer yang dapat tetap beroperasi secara normal.
Hal itu apabila tidak dilakukan pengawasan dan pengamanan dengan baik dapat menjadi
potensi ancaman militer di jalur ALKI yang sangat terbuka dan dapat terjadi kapan pun.
Doktrin dan strategi pertahanan yang digunakan oleh militer Indonesia belum sepenuhnya
mengadaptasi dinamika potensi ancaman militer dari dalam jalur ALKI. Kapal militer asing
yang telah memasuki jalur ALKI dan sudah berada dalam jalur ALKI dapat dengan mudah
seketika melakukan berbagai aktivitas dan manuver militer ke target sasaran yang dituju di
daerah Indonesia sepanjang jangkauan persenjataan mereka. Walaupun kemungkinan
tersebut relatif kecil, karena hubungan baik Indonesia dengan negara lain, kewaspadaan
perlu dilakukan dengan mempertimbangkan strategi pertahanan di ALKI.
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Selain kemungkinan ancaman militer tersebut, salah satu potensi ancaman
nontradisional yang ada di jalur ALKI berupa ancaman perusakan dan pencemaran
lingkungan. Berbagai kapal internasional yang melintas di jalur ALKI dapat membawa
ancaman berupa perusakan dan pencemaran lingkungan laut dalam beragam jenis dan
tingkatan yang akan merugikan Indonesia.
Selain itu, beberapa ancaman lain yang merugikan sering kali terjadi di wilayah
perairan Indonesia, termasuk di wilayah ALKI, di antaranya adalah kegiatan pemancingan
ilegal (illegal fishing), penyelundupan, pencurian sumber daya alam, dan perampokan
terhadap kapal yang melintas. Kerawanan yang muncul seiring dengan meningkatnya lalu
lintas di alur laut Kepulauan Indonesia memerlukan perhatian khusus dari pemerintah
Indonesia karena pentingnya wilayah itu bukan saja bagi Indonesia, melainkan juga dunia
secara umum.
Arti penting alur laut Kepulauan Indonesia bagi maritim dunia terlihat dalam buku yang
dikutip dari Straits, Passages, and Chokepoints: A Maritime Geostrategy of Petroleum
Distribution.6 Dapat dilihat bahwa jalur pengangkutan minyak dan gas bagi kebutuhan energi
negara di Asia Timur melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok merupakan selat
terpenting bagi negara Asia Timur, khususnya bagi negara China dan Jepang. Selanjutnya,
Jean Paul Rodrigue menyampaikan bahwa jika terjadi suatu hambatan pelayaran di Selat
Malaka, alternatif pelayaran yang paling singkat berikutnya adalah Selat Sunda. 7 Dengan
demikian, dari waktu ke waktu Indonesia harus dapat menjamin bahwa jalur ALKI I dapat
dilayari (terbuka) sepanjang tahun, aman, dan tidak ada hambatan bagi kapal yang melintas.
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Gambar 1.1 Jalur Pengangkutan Minyak dan Gas bagi Negara
Kebutuhan Energi Negara di Asia Timur
ALKI I dengan gerbangnya yang terletak di Selat Sunda merupakan jalur pelayaran
yang paling strategis dan secara geopolitik merupakan jalur pelayaran yang menjadi
perhatian negara adidaya, seperti Amerika, Jepang, dan China. Selat Sunda, Selat Makasar,
dan Lombok termasuk chokepoints dalam Eurasian Maritime World.8 Hal itu menunjukkan
betapa pentingnya Selat Sunda bagi pelayaran dunia, baik pelayaran sipil maupun militer,
karena apa pun yang terjadi di selat tersebut dampaknya akan mendunia.
Di sisi lain, keberadaan Selat Sunda juga sangat penting bagi perekonomian Indonesia
yang menghubungkan dua pulau terbesar dan terpadat di Indonesia, yaitu Pulau Jawa dan
Pulau Sumatra, dengan jumlah penduduk kedua pulau itu mencapai sekitar 80% penduduk
Indonesia. Kapasitas produksi dan perekonomian yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatra
memberikan kontribusi sekitar 80% pada GDP Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di kedua
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pulau, khususnya, dan Indonesia, umumnya, sangat bergantung pada kelancaran lintas
barang dan jasa melalui jalur Selat Sunda.
Jalur Selat Sunda diwarnai oleh tingginya frekuensi transportasi penghubung utama
kedua pulau, yaitu kapal feri roll-on roll-off (roro), yang melayari Merak dan Bakauheni.
Semakin meningkatnya perekonomian kedua pulau, akan semakin tinggi frekuensi pelayaran
kapal feri antara Sumatra dan Jawa. Tingginya frekuensi kapal feri roro antarpulau yang
melintas di Selat Sunda dapat berdampak negatif pada keselamatan, kecepatan, serta
keleluasaan kapal internasional yang melintasi jalur ALKI I. Hal itu menunjukkan adanya
benturan antara kepentingan nasional dan internasional terhadap penggunaan ALKI I – Selat
Sunda.
Sebagai salah satu contoh terkini mengenai kepadatan lalu lintas antarpulau di ALKI I Selat Sunda adalah saat kapal induk Amerika Serikat--USS George Washington-- melintasi Selat
Sunda dari Laut China Selatan menuju selatan ke Lautan Hindia pada tanggal 6 Juli 2011.
Dalam perjalanan menyusuri ALKI I - Selat Sunda tersebut, kapal induk Amerika harus lebih
berhati-hati karena tingginya frekuensi lalu lintas kapal komersial antara Pulau Jawa dan
Sumatra.9 Keberadaan dan tingginya frekuensi lalu lintas kapal komersial antarpulau Jawa
dan Sumatra dianggap dapat membahayakan pelayaran kapal militer atau khususnya kapal
induk dapat terjadi tabrakan tidak terduga antara kapal internasional dan kapal lokal yang
melintas.
Dari contoh faktual di atas dapat ditarik adanya dua kepentingan yang menjadi
perhatian, yaitu (1) untuk menunjang pertumbuhan ekonomi pemerintah, perlu dijamin
lancarnya perlintasan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatra; (2)
pemerintah Indonesia selayaknya mengupayakan tidak adanya hambatan pelayaran di jalur
ALKI sesuai dengan UNCLOS 82 karena apabila jalur pelayaran di ALKI I menjadi lancar, arus
pelayaran internasional yang melintas Selat Sunda akan semakin besar.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempertemukan dua kepentingan tersebut
adalah dengan pembangunan jembatan Selat Sunda sebagai penghubung antara Pulau Jawa
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dan Sumatra. Rencana pembangunan jembatan yang membentang dari pantai ke pantai
sepanjang lebih kurang 30 km dari pantai ke pantai antara Provinsi Banten dan Provinsi
Lampung akan menjadi moda transportasi utama bagi lalu lintas kendaraan, orang, dan
barang antarpulau yang selama ini mengandalkan kapal feri penyeberangan. Keberadaan
jembatan Selat Sunda juga akan membawa dampak besar bagi sektor pertahanan, khususnya
mengenai kecepatan mobilisasi pasukan dan logistik.
Dari konteks pertahanan militer, keterhubungan Pulau Jawa dan Sumatra akan dapat
mempercepat mobilitas pasukan serta logistik di antara kedua pulau tersebut. Dari sudut
pandang pertahanan dalam arti luas, keberadaan jembatan Selat Sunda yang akan
menyandang berbagai fungsi penting serta menjadi urat nadi utama perekonomian dan
kehidupan di Indonesia bagian barat dan akan memosisikan jembatan Selat Sunda sebagai
objek vital nasional harus dijaga dengan sebaik-baiknya.
Itulah letak strategis sekaligus potensi ancaman yang ada di ALKI I - Selat Sunda, yaitu
kepentingan nasional bertemu dengan kepentingan regional dan internasional pada satu
titik. Hal itu mengharuskan pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan strategi pertahanan
ALKI I – Selat Sunda, khususnya untuk menjaga kemungkinan munculnya ancaman militer
dan nonmiliter yang mungkin terjadi di jalur ALKI I, terutama di Selat Sunda.
Apabila strategi pertahanan ALKI I – Selat Sunda dapat ditata dengan baik, hal itu
akan dapat menutup kemungkinan intervensi langsung dari berbagai kepentingan negara
lain di jalur ALKI I. Dalam kenyataan di lapangan, terdapat tidak kurang dari tiga belas instansi
pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan dan pengamanan ALKI I,
termasuk di dalamnya adalah TNI AL, sehingga dalam tataran praktis terdapat kekhawatiran
koordinasi antarinstansi tersebut.
Dapat disimpulkan bahwa ALKI I – Selat Sunda semakin penting posisinya di mata
dunia pada umumnya, yaitu sebagai alternatif jalur pelayaran oleh kapal komersial
internasional dan militer, dan bagi kepentingan Indonesia, khususnya, sebagai pendorong
peningkatan ekonomi dan kesejahteraan negara. Pentingnya arti peningkatan posisi ALKI I
dan Selat Sunda di mata dunia dan Indonesia membutuhkan perhatian khusus dari
8

pemerintah Indonesia, terutama berkaitan dengan strategi pertahanan yang tepat bagi
pengamanan dan pengawasan ALKI I, umumnya, dan Selat Sunda, khususnya.
ALKI I – Jalur Strategis
Pilihan ALKI I – Selat Sunda menjadi yang utama karena jalur itu adalah jalur yang terpendek
sebagai alternatif dari Selat Malaka. Negara pengguna, seperti Jepang, akan cenderung
menggunakan Selat Sunda sebagai perlintasan menuju Samudra Hindia atau sebaliknya
karena perbedaan antara Selat Malaka dan Selat Sunda kurang lebih 630 nm atau dua hari
perjalanan.10 Walaupun saat ini jumlah aktivitas ekonomi yang menggunakan jalur ALKI I Selat Sunda tidak sebanyak Selat Malaka, pilihan melalui Selat Sunda digunakan oleh
sejumlah negara sebagai jalur ekspor atau impor negaranya. Selain itu, beberapa negara
besar, terutama Amerika Serikat dan Inggris, menggunakan jalur tersebut sebagai
perlintasan bagi armada militer menuju atau berasal dari pangkalan militer Amerika Serikat
Diego Garcia di Samudra Hindia.
Hal khusus yang menjadi ciri khas ALKI I adalah terdapatnya transportasi
penyeberangan antara-Pulau Jawa dan Sumatra, yaitu dengan rute dari Merak ke Bakaheuni
dan sebaliknya. Berdasarkan data Guspurlamabar TNI AL, tercatat tidak kurang dari 27 kapal
feri roro yang beroperasi di Selat Sunda berukuran antara 700 gros ton sampai dengan
12.000 gros ton dengan tahun pembuatan kapal mulai dari tahun 1963 sampai dengan yang
terbaru buatan 1989.11 Sejalan dengan peningkatan perekonomian Indonesia yang tumbuh
pesat, sejak beberapa tahun terakhir sering terjadi antrean dan penumpukan kendaraan
(truk, bus, dan kendaraan kecil) yang hendak menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatra.
Antrean dan penumpukan kendaraan yang terjadi tersebut tidak jarang dapat mencapai
antrean sepanjang belasan kilometer. Salah satu penyebab terjadinya antren penyebarangan
tersebut adalah sudah tidak seimbangnya kapasitas infrastruktur penyeberangan yang ada
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dengan kebutuhan penyeberangan dan faktor gangguan alam yang makin sering terjadi
sehingga kapal feri roro tidak dapat beroperasi.
Selain aktivitas melalui laut, aktivitas penerbangan di atas jalur ALKI I juga relatif
tinggi karena sejumlah pelabuhan udara internasional berada di wilayah yang berdekatan
dengan ALKI I. ALKI I juga banyak menunjang kegiatan ekonomi di beberapa daerah yang
berbatasan langsung dengan ALKI I karena potensi perikanan yang tinggi di perairan
sepanjang ALKI I. Sebagian wilayah ALKI I merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan
Nasional Republik Indonesia (WPPN RI), seperti WPP 571: Selat Malaka dan Laut Andaman,
WPP 572: Samudra Hindia Barat Sumatra dan Selat Sunda, serta WPP 711: Selatan Karimata,
Laut Natuna, dan Laut China Selatan. Beberapa wilayah pengelolaan perikanan perlu
mendapatkan perhatian lebih karena ketersediaan sumber daya ikan di beberapa daerah
penangkapan (fishing ground) di WPPN RI, seperti WPP Selat Malaka tingkat
pemanfaatannya telah melebihi daya dukung sehingga produksinya menurun dan
kelestariannya terancam.12
Selain itu, ALKI I juga menyimpan potensi sumber daya energi, seperti ladang minyak
dan gas bumi. Terdapat beberapa pengeboran minyak dan gas di sekitar jalur ALKI I.
Anjungan pengeboran dan produksi minyak dan gas (oil rig) di sekitar jalur ALKI I rawan
terhadap berbagai tindak kejahatan yang dapat berasal dari kapal asing yang melintas di ALKI
I.
Perubahan besar yang akan terjadi di ALKI I – Selat Sunda adalah pembangunan
jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatra. Sejarah latar belakang
pembangunan infrastruktur penghubung Jawa dan Sumatra dimulai sejak tahun 1960. Pada
tahun itu, pemerintah Indonesia telah mencetuskan gagasan pembangunan sarana
penghubung Pulau Jawa dengan Sumatra dan Bali. Gagasan itu kemudian dikembangkan
lebih lanjut oleh Ir. Dr. Sedyatmo dengan pemikirannya yang dinamakan Tri Nusa Bimasakti
yang menghubungkan Sumatra – Jawa, Jawa – Madura, dan Jawa – Bali. Tanggal 28
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Desember 2009, Presiden RI telah membuat Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2009
tentang Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda. Dokumen negara itu
secara resmi menjadi salah satu titik pijak rencana pembangunan jembatan Selat Sunda
secara nyata. Milestone berikut yang menjadi langkah pertama Indonesia adalah penyerahan
secara resmi hasil Laporan Pre-Feasibility Study Jembatan Selat Sunda oleh Konsorsium
Provinsi Banten--Lampung dan Artha Graha Network kepada pemerintah Republik Indonesia
pada bulan Agustus 2009.
Rencana pembangunan jembatan yang membentang sepanjang sekitar 30 km dari
pantai ke pantai antara Provinsi Banten dan Provinsi Lampung akan menjadi moda
transportasi utama bagi lalu lintas kendaraan, orang, dan barang antarpulau yang selama ini
mengandalkan kapal feri penyeberangan. Mobilisasi kendaraan, orang, dan barang antara
Pulau Jawa dan Sumatra akan dapat berlangsung jauh lebih cepat, yaitu 24 jam sehari tanpa
putus.
Keberadaan jembatan Selat Sunda akan membawa dampak besar bagi sektor
pertahanan, khususnya mengenai kecepatan mobilisasi pasukan dan logistik. Di beberapa
provinsi di Jawa dan Sumatra akan tercipta berbagai pusat perekonomian baru, yaitu
khususnya di Provinsi Banten dan Jawa Barat bagian selatan, Lampung, dan Sumatera
Selatan. Jembatan Selat Sunda yang merupakan bagian dari kawasan strategis Selat Sunda
akan membawa terobosan luar biasa, yaitu tidak saja bagi aspek pembangunan ekonomi dan
sosial, tetapi juga bagi sektor pertahanan dan keamanan di Pulau Sumatra dan Jawa,
khususnya, serta aspek pertahanan di jalur ALKI I – Selat Sunda.
Di bawah ini adalah gambar ilustrasi mengenai jembatan Selat Sunda sebagai
penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatra.13
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Gambar 1.2. Jembatan Selat Sunda: Penghubung Pulau Sumatra – Jawa

Direncanakan beberapa saluran utilitas penting dari Sumatra ke Jawa akan
menggunakan bagian bawah jembatan Selat Sunda, misalnya kabel listrik tegangan
ultratinggi, kabel telekomunikasi, fibre-optic, pipa gas, dan pipa air minum. Dengan demikian,
perusahaan, seperti PLN, telekomunikasi, dan Perusahaan Gas Negara, tidak perlu lagi
membuat pipa atau kabel bawah laut antarpulau yang sangat mahal biaya pembuatan serta
pemeliharaannya. Utilitas publik tersebut dapat ditumpangkan di bagian bawah jembatan.
Hal itu akan membawa kemajuan di berbagai sektor pembangunan dan pertahanan di
Sumatra dan Jawa, khususnya.
Dari konteks regional dan global, jembatan Selat Sunda akan menghubungkan
Indonesia ke dalam jaringan Trans Euro-Asia.14 Langkah itu merupakan perwujudan bagi
Indonesia dalam mengintegrasikan diri secara fisik dalam jaringan Asia dan Eropa (lihat
gambar 1.3.) sejalan dengan kebangkitan Asia yang dimotori, khususnya oleh China dan India.
14

Konsorsium Provinsi Banten, Provinsi Lampung, dan Artha Graha Network, Laporan Pre-Feasibility Study
Jembatan Selat Sunda, Agustus 2009. hlm.35.
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Pengembangan jembatan Selat Sunda sejalan dengan rencana pembangunan jangka
menengah (RPJM) tahun 2025 dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Indonesia
tahun 2045 yang menargetkan Indonesia sebagai negara enam besar dunia. Dengan kondisi
itu, posisi strategis Selat Sunda menjadi semakin penting.

Gambar 1.3. The Asian Highway Network
Dari konteks pertahanan militer, keterhubungan Pulau Jawa dengan Sumatra akan
dapat mempercepat mobilitas pasukan serta logistik kedua pulau tersebut. Dari sudat
pandang pertahanan, keberadaan jembatan Selat Sunda yang akan menyandang berbagai
fungsi penting serta menjadi urat nadi utama perekonomian dan kehidupan di Indonesia
bagian barat akan memosisikan jembatan Selat Sunda sebagai objek vital nasional yang harus
dijaga dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi, urat nadi perekonomian nasional tersebut
terletak melintang dan bersilangan dengan jalur urat nadi pelayaran internasional ALKI I –
13

Selat Sunda. Itulah letak strategis ALKI I - Selat Sunda, yaitu kepentingan nasional Indonesia
bertemu dengan kepentingan regional dan internasional pada satu titik.
Terdapat negara yang memiliki kepentingan lebih besar terhadap ALKI I, di antaranya,
adalah China, Jepang, Korea, Australia, India, dan Amerika. Bagi negara produsen dunia,
seperti China, kepentingan mereka terhadap Selat Sunda, antara lain, adalah untuk
membawa barang logistik dan mineral dari negara Timur Tengah dan Afrika menuju ke China
serta sebaliknya, membawa produk China ke pasaran di Timur Tengah, Afrika, dan Eropa.
Kepentingan pemerintah China terhadap ALKI I - Selat Sunda, di antaranya, diekspresikan
dengan adanya perhatian serta minat serius yang diberikan oleh pemerintah China, baik
langsung maupun melalui berbagai perusahaan BUMN China, terhadap rencana
pembangunan jembatan yang melintas di Selat Sunda.
Bagi negara adidaya, seperti Amerika, kepentingan terhadap Selat Sunda, antara lain,
adalah untuk mobilisasi armada militer dari dan menuju Laut China Selatan. Freedom of the
sea and freedom of navigation menjadi prinsip utama armada laut Amerika 15. Kepentingan
Amerika dan dunia pelayaran internasional tersebut sudah diakomodasikan dan dimasukkan
dalam desain jembatan Selat Sunda yang memiliki ketinggian bersih sekitar 81 meter dari
permukaan laut tertinggi.16 Dengan demikian, tidak hanya kapal induk yang dapat berlayar di
bawah jembatan Selat Sunda, tetapi juga kapal pesiar terbesar di dunia saat itu, yaitu Marie
Queen II, dapat melalui bawah jembatan tanpa hambatan.
Dengan akan ditingkatkan pelayaran internasional yang melalui ALKI I - Selat Sunda,
berbagai jenis ancaman militer dan nonmiliter sebagaimana yang sering terjadi di Selat
Malaka kemungkinan besar akan terjadi di ALKI I, khususnya di Selat Sunda. Jika ancaman
yang ada tersebut tidak dapat diantisipasi serta ditangani dengan baik dan dengan suatu
strategi pertahahanan yang baik, dampaknya akan merugikan para pengguna ALKI I serta
dapat mengganggu keamanan nasional Indonesia dan para pengguna ALKI I, baik secara
langsung maupun tidak langsung.
15

Pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, H.E.Cameron Hume, dalam Penyerahan Hasil Pre
Feasibility Study Jembatan Selat Sunda kepada Pemerintah RI.9 Agustus 2009.
16
Op.cit. Konsorsium Provinsi Lampung, Banten, dan AG Network. hlm.1-4
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Beberapa kondisi tersebut mempertegas bahwa jalur ALKI I – Selat Sunda merupakan
jalur pelayaran internasional vital dalam konteks nasional, regional, dan internasional. Untuk
itu, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban terhadap dunia internasional untuk
memastikan bahwa kapal asing, baik kapal komersial maupun militer, dapat melintas ALKI I –
Selat Sunda dengan lancar, aman, dan tanpa hambatan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia
dihadapkan pada tantangan untuk dapat menangkal setiap potensi ancaman yang
berpotensi mengganggu pertahanan negara.
Strategi Pertahanan Laut ALKI I
Strategi pertahanan ALKI I dapat diartikan sebagai serangkaian kebijakan untuk
melaksanakan upaya pertahanan keamanan di ALKI I dalam menghadapi ancaman yang ada
dengan menggunakan sumber daya manusia serta peralatan yang ada untuk suatu tujuan
menciptakan stabilitas keamanan di wilayah ALKI I. Strategi pertahanan ALKI I harus
memperhatikan keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai (end) dan memperhatikan
perangkat keras dan lunak yang dimiliki (means) sehingga dapat diperoleh cara dan metode
yang sesuai untuk digunakan (ways).
Tujuan yang ingin dicapai dari strategi pertahanan laut di ALKI adalah terciptanya
pengendalian laut di ALKI I untuk terjaminnya pemanfaatan jalur ALKI I bagi kesejahteraan
dan keamanan pertahanan nasional.
Cara pencapaian pengendalian laut di ALKI I merupakan upaya meminimalisasi potensi
ancaman. Dengan demikian, pemanfaatan laut untuk pembangunan kesejahteraan bangsa
serta pengamanan kepentingan nasional dan kedaulatan negara dapat dilakukan dengan
menerapkan

Strategi

Pertahanan

Laut

Nusantara

dalam

kondisi

damai

dengan

mengedepankan strategi penangkalan dan strategi pengendalian sebagai berikut.
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1. Confidence Building Measure (CBM)
Dalam keadaan damai CBM merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam strategi
penangkalan. Dalam upaya itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain,
meningkatkan hubungan kerja sama dengan angkatan laut negara sekawasan, terutama
dalam pertukaran intelijen, menyelenggarakan latihan dan patroli bersama dengan negara
sekawasan, serta pertukaran perwira dalam rangka pendidikan dan pelatihan 17.
2. Diplomasi Angkatan Laut
Diplomasi angkatan laut pada dasarnya diarahkan untuk mendukung langkah diplomasi yang
dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disebabkan TNI AL memiliki sarana, prasarana, dan
kemampuan yang lebih lengkap dibandingkan dengan angkatan lain dalam melakukan tugas
diplomasi. Dalam keadaan damai diplomasi angkatan laut dapat dilakukan dalam konteks
CBM. Dalam kondisi konflik, diplomasi angkatan laut dapat dilakukan dengan bentuk gun
boat diplomacy. Diplomasi itu sering kali efektif menjadi pendorong bagi pemerintah negara
lain dan Indonesia dalam melakukan perundingan penyelesaian konflik walaupun tidak
sampai konflik terbuka. Gun boat diplomacy perlu didukung dengan sarana pertahanan yang
memadai sehingga dapat meyakinkan semua pihak bahwa TNI AL memiliki kemampuan
armada yang memadai.
3. Naval Presence
Dengan menggelar unsur kapal atas air yang memiliki kemampuan antikapal selam,
pertahanan udara (coastal defence force) di sekitar perairan ALKI I, patroli pesawat udara
dengan kemampuan intai maritim, serta kekuatan pemukul strategis dari TNI AU dan kodam
secara terus-menerus sepanjang tahun melakukan berbagai bentuk operasi laut, baik dalam
masa damai maupun masa krisis. Pengendalian permanen itu berupa pengendalian kerja
17

Ardius Zainuddin, “The Rule of Engagement of Maritime Force Based on International Law”, dalam
http://lesperssi.org/id/conference/workshop-mainmenu-6/3-relation-between-internal-and-external-securit/33the-rule-of-engagement-of-maritime-force-based-on-international-law, 10 Januari 2012, diunduh pada 15
September 2011.
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karena di ALKI terdapat aturan internasional yang menjamin hak lintas alur laut kepulauan
bagi kapal asing sehingga tidak dapat dilakukan pengendalian mutlak.
4. Pengawasan Mendalam
Dengan menggunakan sistem pengawasan yang baik, melalui kerja sama dengan instansi
pemerintah lain di bawah komando TNI AL, pemerintah diharapkan dapat secara penuh
mengawal kepentingan nasional di ALKI I – Selat Sunda secara terus-menerus. Sistem
pengawasan yang memadai disertai dengan peningkatan kemampuan teknik (science)
Indonesia dengan meningatkan peran industri pertahanan strategis (PT PAL, PT PINDAD, dan
PTDI) akan memberikan dukungan peralatan dan sarana pengawasan yang baik sehingga TNI
AL dapat melakukan deteksi visual, akustik, elektronik, atau deteksi gabungan dari semuanya
serta melakukan sensor teropong, sonar, radar, CCTV, atau peralatan kombinasi dari
semuanya. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih meningkatkan pengawasan untuk
mencegah adanya kegiatan intelijen yang dilakukan oleh pihak asing di perairan ALKI I,
khususnya, dan perairan Indonesia, umumnya.
5. Penindakan
TNI AL sebagai kekuatan utama keamanan laut berdasarkan hukum laut internasional
(UNCLOS 1982) diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi konstabulari (polisional) di
wilayah Laut Indonesia, termasuk ALKI, terkait dengan fungsi penegakan kedaulatan negara.
Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, keberadaan TNI AL dan TNI AU secara langsung
berwenang melakukan tindakan di wilayah perairan kepulauan. Sementara itu, bagi instansi
lain, kewenangan itu perlu diberikan melalui ketentuan pemerintah. Hal itu sering kali
menjadi hambatan ketika sebuah tindakan dilakukan oleh instansi lain yang bukan militer dan
sering kali dianggap tidak berwenang oleh negara atau pihak lain untuk melakukan tindakan
alur laut kepulauan (yang sering kali dipahami sebagai high seas).

17

6.Kerja Sama
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin
keselamatan dan keamanan lintas alur laut kepulauannya dilalui oleh kapal asing. Karena
luasnya wilayah yang menjadi tanggung jawab Indonesia serta intensitas yang sangat tinggi
dari penggunaan alur laut kepulauan, hal itu menjadikan upaya pengamanan yang dilakukan
oleh aparat pemerintah menjadi tidak optimal. Hal itu juga semakin diperparah dengan
kemampuan alutsista yang sangat minim serta system surveillance dan sumber daya manusia
yang kurang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas.
Pertemuan kebutuhan bagi keamanan dan keselamatan pelayaran yang menjadi kepentingan
negara pengguna ALKI dengan keterbatasan kemampuan dan peralatan yang dimiliki oleh
Indonesia dapat dijembatani melalui kerja sama antara pemerintah Indonesia dan negara
pengguna. Bentuk kerja sama yang dapat dilakukan adalah kerja sama yang mendukung
peningkatan peralatan dan sumber daya manusia bagi pengamanan alur laut kepulauan.
Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan berupa program pelatihan peningkatan
kemampuan sumber daya manusia, bantuan program peralatan surveillance system, seperti
radar teknis dan peralatan bantu navigasi, serta pendidikan dan pelatihan penguasaaan
teknologi dan ilmu pengetahuan pelayaran yang terkini.
Secara umum upaya pengamanan ALKI I mengandalkan segenap unsur pemangku
kepentingan di ALKI I, baik unsur TNI, lembaga pemerintah, maupun masyarakat. Hal itu
membutuhkan proses yang cukup lama bagi penyelarasan sehingga kerja sama
antarpemangku kepentingan dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, untuk menjalankan
fungsi keamanan yang lebih baik, diperlukan penguatan sarana melalui pembentukan badan
keamanan laut serta peningkatan sarana pengamanan laut dan dukungan anggaran yang
memadai.
Pembentukan badan keamanan laut dapat dilakukan melalui peleburan pemangku
kepentingan di perairan Indonesia dengan mengubah lembaga koordinasi menjadi
terintegrasi sebagai sebuah kelembagaan sendiri yang diberikan kewenangan untuk
melakukan pengamanan laut, terutama di laut pedalaman, landas kontinen, dan laut
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kepulauan. Sementara itu, tanggung jawab pengamanan perbatasan di laut lepas (high seas),
seperti zona tambahan, ZEE Indonesia sampai 200 mil laut, tetap menjadi kewenangan TNI
Angkatan Laut karena berhadapan dengan penjagaan kedaulatan negara di perbatasan.
Badan keamanan laut perlu menjadi lembaga tunggal yang memiliki kewenangan di
bidang keamanan dan keselamatan pelayaran serta pelindungan lingkungan maritim dengan
diakui oleh internasional, baik secara de jure melalui sosialisasi peraturan tentang badan
keamanan laut, domestik, maupun internasional, juga secara

de facto melalui

kemampuannya melakukan pengamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia
dengan sarana yang memadai.
Untuk jangka pendek, pembentukan badan keamanan laut dapat diawali dengan
keberadaan lembaga koordinasi dalam satu komando yang dibentuk melalui peleburan
berbagai instansi penegak hukum yang selama ini telah menjalankan fungsinya. Pemenuhan
unsur sumber daya dapat berasal dari institusi penegak hukum melalui pendidikan dan
pelatihan berjenjang sehingga menjadi personel organik dari badan keamanan laut. Untuk
kebutuhan sarana, perlu adanya kebijakan yang dapat mengalihkan sebagian dari sarana
yang selama ini dimiliki dan biasa digunakan oleh instansi penegak hukum di laut menjadi
sarana dari badan keamanan laut.
Karena pentingnya badan keamanan laut bagi Indonesia serta kebutuhan adanya
jenjang birokrasi yang tidak terlalu panjang dan untuk dapat memudahkan koordinasi
antarinstansi dan kelembagaan, sebaiknya keberadaan badan keamanan laut berada di
bawah kewenangan Presiden secara langsung sebagaimana halnya Polri. Dengan demikian,
hal itu dapat menyederhanakan birokrasi dan operasionalisasi pengamanan dan penegakan
hukum di laut.
Efektivitas dan efisiensi dari badan keamanan laut harus ditunjang dengan
kemampuan sarana dan prasarana yang memadai. Selama ini keterbatasan dana pemerintah
menjadi kendala bagi peningkatan kemampuan sarana dan prasarana pengamanan dan
penegakan hukum di laut. Oleh karena itu, perlu dipikirkan bagaimana langkah terobosan
bagi pemenuhan sarana dan prasarana tersebut.
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Salah satu alternatif yang mungkin dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama
nonmiliter secara regional dan multilateral dengan negara pengguna ALKI I. Kerjas ama
tersebut dapat dalam bentuk pelatihan (capacity building) dan pemutakhiran sarana
prasarana ALKI I – Selat Sunda, terutama surveillance system, melalui program hibah dan
bantuan. Dukungan peralatan tersebut juga dapat diberikan oleh pemerintah daerah di
sepanjang ALKI I, yaitu dengan pemasangan dan penyediaan peralatan navigasi dan
surveillance system oleh pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing dengan
operasionalisasi oleh badan keamanan laut.
Masalah keamanan dan keselamatan maritim di ALKI I merupakan permasalahan
keamanan nasional yang tidak dapat dipandang sebelah mata karena ancaman terhadap
keamanan ALKI I dapat menjadi sumber ancaman keamanan nasional Indonesia secara
keseluruhan. Oleh karena itu, perhatian khusus terhadap ALKI I perlu dilakukan dengan
dukungan kebijakan yang memadai serta kelembagaan yang mampu menjalankan fungsi
kedaulatan negara dalam menjamin keamanan dan penegakan hukum di ALKI I, khususnya,
dan perairan Indonesiam, umumnya.

Kesimpulan
Keberadaan ALKI I sebagai jalur pelayaran internasional adalah suatu hal yang penting dan
akan semakin penting bagi Indonesia, regional, dan internasional sejalan dengan dinamika
perekonomian dunia di era globalisasi ini. Dalam jalur ALKI I terdapat wilayah Selat Sunda
yang selain merupakan salah satu chokepoint dunia, juga merupakan titik pertemuan antara
kepentingan nasional Indonesia, regional, dan internasional. Kepentingan negara lain, seperti
China, Jepang, Korea, India, Singapura, Australia, Amerika, dan negara kawasan ASEAN
terhadap ALKI I – Selat Sunda tidak hanya memiliki dimensi ekonomi dalam tataran
geokonomi, tetapi memiliki beberapa, di antaranya, sarat dimensi politik dan militer dalam
kerangka geopolitik dan pertahanan negara tersebut di kawasan Asia Pasifik. Kondisi itu
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membawa dampak makin besarnya ancaman militer dan nonmiliter bagi wilayah di sekitar
ALKI I – Selat Sunda yang berdampak lanjut pada keamanan nasional Indonesia.
Adanya dinamika pelayaran internasional di ALKI I akan membawa perubahan tataran
geopolitik dan geoekonomi di wilayah regional Asia Tenggara yang disebabkan oleh
meningkatnya penggunaan ALKI I – Selat Sunda sebagai alternatif jalur pelayaran oleh kapal
asing. Perhatian negara di dunia tidak lagi hanya berfokus di Selat Malaka, tetapi juga akan
berfokus pada geopolitik ALKI I – Selat Sunda.
Kondisi geografis di sekitar ALKI I yang memiliki perairan luas dan pulau yang
tersebar, berdekatan dengan wilayah perbatasan negara tetangga, serta terdapat Selat
Sunda yang merupakan salah satu selat penghubung antarpulau dengan lalu lintas teramai di
Indonesia berimplikasi pada potensi bahwa wilayah tersebut dimanfaatkan untuk berbagai
tindakan pelanggaran hukum di laut.
Kewenangan pengawasan kemaritiman di Indonesia, termasuk kewenangan
pengawasan kemaritiman di wilayah ALKI I yang berlaku saat ini, terkotak-kotak dan tersebar
di tiga belas instansi pemerintah. Struktur kewenangan dan budgeting seperti itu
menimbulkan banyak permasalahan, di antaranya, adalah banyaknya tumpang-tindih
kewenangan yang terjadi serta tidak adanya koordinasi antarinstansi dan tidak jelas atau
tidak adanya kesatuan komando.
Indonesia perlu mengupayakan terciptanya keamanan dan kelancaran bagi pelayaran
internasional jalur ALKI I – Selat Sunda. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu
menyelaraskan kebijakan kemaritiman yang ada, termasuk menyelaraskan strategi
pertahanan dalam rangka pengawasan ALKI I – Selat Sunda.
Dengan adanya potensi ancaman ALKI I – Selat Sunda yang akan terus meningkat,
diperlukan penggelaran alutsista dan surveillance system dengan teknologi terkini di ALKI I –
Selat Sunda.
TNI AL bertugas menjaga kedaulatan negara serta kemungkinan pelanggaran wilayah
perbatasan yang dilakukan oleh negara lain yang berpotensi mengurangi kedaulatan negara,
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terutama di kawasan konflik di wilayah ALKI I bagian utara yang berbatasan dengan Laut
China Selatan.
Dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara, berdasarkan rasio luas lautan serta
jumlah penduduk berbanding kekuatan Armada Laut, dapat ditarik kesimpulan bahwa
angkatan laut Indonesia berada dalam posisi yang rendah. Hal itu, antara lain, disebabkan
oleh kebijakan pertahanan Indonesia masih berorientasi pada wilayah daratan, padahal
sebagian besar perbatasan negara berada di lautan. Kebijakan yang lebih berorientasi
daratan tidak hanya dalam hal pertahanan, tetapi juga dalam kebijakan pembangunan lain.
Dengan demikian, diperlukan ketegasan pemerintah untuk mengubah paradigma
pembangunan ekonomi dan pertahanan menjadi lebih berbasis kemaritiman yang
mendukung pengembangan daratan (sea based economic development, sea to land
development).
Dari sejumlah strategi kemaritiman yang ada dalam kegiatan pengelolaan,
pemanfaatan, pengawasan, dan pertahanan di perairan Indonesia, perhatian terhadap ALKI I
tampaknya belum menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Kondisi itu dapat mengganggu
kredibilitas Indonesia di hadapan forum dunia mengingat Indonesia selayaknya menciptakan
keselamatan dan keamanan pelayaran di jalur ALKI I.
Elemen pertahanan, ekonomi, lingkungan, dan sosial menjadi pertimbangan yang
harus dikembangkan dalam perumusan kebijakan dan strategi pertahanan pengawasan ALKI
I. Elemen tersebut dapat dirumuskan dalam tataran strategi pertahanan pengawasan ALKI I,
yaitu (1) end (tujuan), berupa kesejahteraan, keamanan, dan pertahanan negara; (2) ways
(cara), yang terdiri atas confidence building measure (CBM), diplomasi angkatan laut, naval
presence, pengawasan mendalam, penindakan, serta kerja sama regional dan internasional;
(3) mean (sarana) yang terdiri atas standard operating procedure dan command to control
pertahanan pengawasan ALKI I, SDM militan berkualifikasi tinggi, serta peningkatan sarana
pengamanan dan pengawasan laut, bawah laut, udara, dan darat dengan teknologi terkini
dan dukungan anggaran yang memadai.
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