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Visi Poros Maritim Dunia: Telaah Strategi Indonesia dalam Keamanan 

Kolektif di Selat Malaka 

Nur Qomariyah* 

Abstrak 

Kawasan perairan Indonesia merupakan kawasan yang mempunyai probabilitas tinggi untuk 

diserang. Salah satu kawasan yang rentan adalah Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran 

dan perdagangan Internasional terbesar. Secara geografis, Selat Malaka menempatkan Malaysia 

dan juga Singapura sebagai negara penjaga selat. Hal ini yang kemudian membuat Indonesia harus 

melakukan proyeksi kekuatan keluar (outward looking) untuk tujuan pengamanan. Apalagi dengan 

dicanangkannya visi Poros Maritim Dunia (PMD), Indonesia otomatis melakukan penguatan dan 

peningkatan kapabilitas relatifnya sehingga kerjasama regional dalam rangka keamanan kolektif 

ini harus bersifat efektif dan selaras dengan visi domestik yang ingin dicapai oleh Indonesia. Bila 

kerjasama yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka stabilitas keamanan 

regional juga menjadi implikasi logis terutama bagi jalannya visi PMD.  

Kata Kunci: Proyeksi Kekuatan, Poros Maritim Dunia, Keamanan Kolektif.  

Abstract 

Indonesian waters area has a high probability of being attacked. One of the most vulnerable area 

is Malacca Straits which is the biggest main shipping channel and international trade. 

Geographically, Malacca Straits placed Malaysia and Singapore as the littoral states. Thus, it 

makes Indonesia have to realize her outward looking projection for security. Moreover, Indonesia 

declared Global Maritime Fulcrum (GMF) and automatically find its strategy to strengthen and 

increase its relative capability in order to make a regional cooperation for collective security 

which makes more effective and has a close tie with domestic interests. If the cooperation runs 

well and effective, so the regional security can be stable and the implication could be great for 

GMF vision.  

Keywords: Power projection, Global Maritime Fulcrum, Collective security.  

Pendahuluan 

 Visi Poros Maritim Dunia (PMD) merupakan program yang tercetuskan oleh Joko Widodo 

pada saat kontestasi politik elektoral (Pilpres) pada tahun 2014. Setelah Jokowi terpilih, PMD 

menjadi salah satu prioritas program nasional yang tertuang dalam nawa cita (strategi raya 

nasional) atau grand national strategy (Kurniawan, 2016).Hal yang menjadi penting adalah 
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mengenai kapabilitas Indonesia dalam mewujudkan strategi sebagai daya dukung yang baik dalam 

merealisasikan visi PMD. Kapabilitas ini kemudian dapat diukur dengan trajektori Indonesia 

dalam melakukan proyeksi kekuatan nasionalnya. Studi kasus yang diambil dalam jurnal ini adalah 

proyeksi kekuatan Indonesia dalam keamanan kolektif di Selat Malaka yang merupakan jalur 

pelayaran dan perdagangan (main shipping channel) terbesar antara Samudera Hindia dan 

Samudera Pasifik (Cleary & Chuan, 2000). Panjang Selat Malaka berkisar 850 km atau sekitar 500 

mil dengan lebar 40 mil di sisi Selatan dan 155 mil di bagian Utara (Cleary & Chuan, 2000).  

Masuknya Indonesia sebagai littoral states (negara penjaga selat) karena secara geografis sebagian 

wilayah Selat Malaka merupakan wilayah teritori NKRI menjadi paradoks bahwa visi PMD dapat 

menjadi sebuah tantangan maupun kesempatan. 

 Studi terdahulu terkait keamanan tradisional secara rinci belum mengulas persoalan 

regionalisme dan keamanan kolektif yang terfokus pada kajian kemaritiman. Apabila ditinjau 

secara historis, laut Indonesia juga merupakan sebuah entry point para kolonial dalam melakukan 

pelayaran, perdagangan, dan pengambilan sumber daya Indonesia yang lebih dikenal dengan jalur 

rempah. Kapal-kapal Portugis mulai berlayar di Selat Malaka sekitar tahun 1509. Kolonialisme ini 

kemudian tidak hanya berupa perampasan hak dan intervensi secara politik ekonomi saja, akan 

tetapi juga upaya perubahan pola pikir dan perubahan identitas. Adanya kepentingan Belanda 

dalam agraris melalui cultuur stelsel membuat pemerintah dan masyarakat berfokus pada hal-hal 

yang sifatnya land base oriented. Prioritas terkait keamanan pada saat itu belum menjadi hal yang 

penting mengingat laut adalah jalur yang efektif dalam aktivitas ekonomi. Pasca Kemerdekaan 

Indonesia pada tahum 1945, Presiden Soekarno mengatakan bahwa geopolitical destiny dari 

Indonesia adalah maritim (Susanto et.al. 2015:69). Akan tetapi narasi ini belum kuat dikarenakan 

konsepsi pembangunan yang sama sekali tidak melihat laut dan pemanfaatan laut cenderung 

kurang.  

 Melihat realitas yang membuat Indonesia tertidur panjang, kontestasi pilpres 2014 

memunculkan visi segar dan reinventing semangat kemaritiman. Pada saat ini, adanya upaya 

pembangunan tol laut menjadi titik awal visi kemaritiman Indonesia. Konsep ini memuat paradigma 

konektivitas dan ships promote trade (Susanto et.al. 2015:80). Kebijakan Kelautan Nasional melalui 

UU Kelautan No. 32 Tahun 2014 telah mencakup pokok-pokok pikiran utama peta-peta pembangunan 

kelautan untuk memanfaatkan ruang nusantara. Hal ini hendaknya menjadi langkah yang cukup baik 
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dalam realisasi visi PMD dan secara otomatis dapat melakukan pengamanan baik secara kolektif 

regional maupun pengamanan internal. 

 Secara komprehensif banyak studi yang menggambarkan mengenai power projection yang 

dilakukan oleh Inggris sebagai dominant regional player di Eropa dalam Traflagar battle. Selain 

itu, gagasan One Belt One Road yang dicanangkan oleh China melihat keamanan kolektif sebagai 

manifestasi strategi yang asertif dan syarat akan kepentingan nasional (national interest). Riset 

gap yang ditemukan disini adalah berupa penjelasan strategi aktual yang mencoba diterapkan oleh 

Indonesia dalam rangka membentuk keamanan kolektif yang tidak hanya merujuk peran militer 

sebagai reference point. Kurniawan (2016) mencoba menuliskan pertautan antara visi PMD 

dengan proyeksi kekuatan regional dan kerjasama keamanan, tetapi belum merujuk pada suatu 

kasus dan penjelasan aktual telaah strategi yang diimplementasikan. Oleh sebab itu, adanya kasus 

kejahatan aktual yang terjadi di Selat Malaka dapat menjadi upaya analisis strategi aktual yang 

diterapkan oleh Indonesia dalam merealisasikan visi PMD. Tulisan ini akan membahas mengenai 

perwujudan strategi keluar oleh Indonesia dalam kerjasama keamanan regional secara kolektif 

(collective security) dalam upaya realisasi visi PMD.    

Regionalisme dan Terbentuknya Keamanan Kolektif  

 Secara historis, kejayaan maritim dan konsep Nusantara kerap kali diasosiasikan dengan 

kerajaan-kerajaan besar di Indonesia pada abad ke-6 hingga abad ke-11, seperti Sriwijaya dan 

Majapahit. Kontribusi logis tersebut dimanifestasikan dalam bentuk penguasaan wilayah strategis 

pelayaran yang termasuk dalam jalur strategis perdangangan internasional. Posisi ini tentunya 

membuat Indonesia menjadi kekuatan raksasa di perairan Asia (Yunus, 2015, dalam Susanto et.al., 

2015). Akhir dari Perang Dingin telah mendorong adanya perubahan komitmen pada negara-

negara regional dalam otonomi daerahnya. Sebagai contoh, kebijakan tradisional ASEAN dalam 

mencari netralisasi Asia Tenggara melalui pembentukan Zona Damai, Kebebasan, serta Netralitas 

atau ZOPFANyang kini telah memberikan cara untuk melakukan pendekatan yang lebih inklusif 

terhadap peran kekuatan luar regional terhadap keamanan regional (Acharya, 1999: 130). 

Keamanan yang dibentuk dapat diartikan secara komprehensif baik di darat, laut dan udara.  

 Setelah UNCLOS 1982 diratifikasi dalam UU No.17 tahun 1985 maka Indonesia sebagai 

negara kepulauan telah diakui dunia dengan pengesahan “a definedterritory” negara sehingga 
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Indonesia memiliki legalitas hukum terhadap wilayah nasionalnya baik itu laut, darat, dan udara, 

dimana Indonesia mempunyai kedaulatan dan kewenangan untuk menjaga dan mempertahankan 

integritas kelautannya. Di saat yang bersamaan, Indonesia meletakkan secara fundamental acuan 

kawasan perairan melalui kerangka hukum nasional dengan Deklarasi Djuanda untuk 

menunjukkan distinctive action sebagai archipelagist state dengan klaim teritori beserta sumber 

daya yang ada di dalamnya daripada mengambil posisi sebagai marginist atau spatialist dengan 

konsep LLDGS (Land Locked and Georaphically Disadvantages States) (Susanto et.al., 2015:7). 

Secara internasional melalui UNCLOS untuk mengukuhkan posisinya sebagai negara kepulauan. 

 Garis waktu kemaritiman Indonesia juga memberikan gambaran terkait kontinuitas secara 

legal formal. Dimulai dari tahun 1939 melalui Teritoriale Zeeӗn en Maritieme Kringen Ordonantie 

(TZMKO 1939), lalu tahun 1957 terbitnya Deklarasi Djuanda, dan pada 1960 terdapat UU No. 4 

Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Tidak hanya itu saja, pada tahun 1982 Deklarasi 

Djuanda diadaptasi ke dalam UNCLOS 1982 lalu pada tahun 1985 Indonesia meratifikasi 

UNCLOS melalui UU No. 17 Tahun 1985 juncto UU No. 6 Tahun 1996. Baru kemudian semua 

peraturan dan dokumen dasar wilayah perairan Indonesia diekstraksi ke dalam Visi Poros Maritim 

Dunia dan menjadi salah satu program prioritas dalam Nawacita. Hal inilah yang menyebabkan 

Indonesia menyadari betapa pentingnya menjaga konektivitas dan keamanan wilayah teritorinya. 

Secara konseptual, masuknya isu keamanan kolektif dalam suatu kawasan merupakan agenda 

penting keamanan internasional dan juga tidak terlepas dari perkembangan studi keamanan 

internasional yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Berdasarkan penjelasan Barry 

Buzan (1991) dalam bukunya yang berjudul New Patterns of Global Security in The Twenty-first 

Century, maka masuknya isu keamanan kolektif dapat dikategorikan dalam periode keempat, 

yakni keamanan internasional pasca berakhirnya Perang Dingin. Isu dunia pada periode pasca 

Perang Dingin semakin kompleks, sehingga konsekuensi logisnya isu keamanan internasional pun 

turut bertambah kompleks. Setelah tahun 1990-an, ketika new regionalism diperkenalkan yang 

kemudian membawa perbedaan yang penting apabila dikaitkan dengan old regionalism. 

Pendekatan ekonomi, keamanan, serta identitas memiliki pengaruh dalam keterkaitannya dengan 

regionalisme.  

 Dipandang dari kajian keamanan dan militer, regionalisme melibatkan integrasi serta 

multilateralisme yang mana memiliki kemungkinan untuk mengancam keamanan dari tiap negara. 
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Selain adanya perubahan dalam lingkup ekonomi, selama tahun 1990-an, perubahan besar dalam 

lingkungan internasional juga mendorong adanya evaluasi dalam bidang keamanan. Konsep 

perdamaian dan keamanan mulai dipahami secara multidimensional, dimana tidak hanya berkaitan 

dengan perlindungan negara saja, namun juga perlindungan untuk masyarakat (Stadmuller, 2005: 

104). Regionalisme, integrasi liberal, globalisasi, multilateraisme merupakan sebuah konsep yang 

digambarkan sebagai ancaman bagi banyak negara, pemerintah nasional serta masyarakat, 

terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. 

 Konsep keamanan secara gagasan menggambarkan adanya hak asasi, pemerintahan 

demokrasi, legitimasi politik, dan kesejahteraan manusia. Tidak hanya itu, gagasan keamanan juga 

diharapkan dapat memberikan konsepsi yang dapat menstimulus adanya interdependensi, aspirasi 

manusia, kooperasi dan pengorbanan bersama secara berkelanjutan untuk masyarakat dunia 

(Kolodziej, 1994: 326-8). Baldwin (1994: 13-6) memiliki argumen bahwa keamanan tidak hanya 

direpresentasikan untuk objek tertentu saja, namun juga untuk objek-objek lainnya tidak spesifik. 

Argumen lainnya, nilai-nilai keamanan tidak hanya pada keselamatan fisik individu saja, namun 

juga terkait perekonomian, kesejahteraan, otonomi, dan berbagai hal lainnya. Ken Booth dalam 

Theory of World Security (2007:150) mendefinisikan keamanan sebagai simbol dan hasrat untuk 

menghindari bahaya. Secara umum, menurut Booth, keamanan dapat dibagi menjadi tiga: 

keamanan sebagai konsep derivatif, keamanan sebagai agenda masyarakat, dan keamanan sebagai 

praktik politik. 

 Pada dasarnya aktor-aktor dalam sistem baik domestik, regional maupun internasional 

membutuhkan rasa damai dan aman dalam menyelenggarakan keterhubungan antar-aktor, 

sekalipun sistem internasional hirau dengan relasi konfliktual namun tetap dibutuhkan kooperasi 

untuk menopang kondusivitas dunia, seperti perdagangan dan diplomasi. Kepentingan nasional 

sering kali harus dikompromikan dengan banyak limitasi dan pengawasan dari struktur, institusi, 

dan hukum-hukum maupun normayang menaunginya. Terdapat dilema dalam mencapai 

perdamaian apabila diselaraskan dengan upaya pengamanan. Di antaranya syarat perdamaian 

mutlak yang menihilkan kekerasan, sementara keamanan membutuhkan instrumen-instrumen 

kekerasan (hard power) untuk menjaga keutuhan dan stabilitas kedaulatan. Hal ini tidak berarti 

pula perdamaian menjadi suatu hal yang utopis, mengingat penguatan keamanan melalui 

instrumentalisasi kekerasan yang terjustifikasi masih selaras dengan jenis perdamaian negatif. 
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 Meskipun demikian, konsepsi mengenai keamanan tidak selalu linear dengan realitas 

sistem yang berlaku baik secara domestik, regional, ataupun internasional.  Dalam konsep security 

and peace, terdapat ketidakpraksisan (impracticality) bila direfleksikan dengan strukturyang 

merupakan arena anarki yang tentu seteru dengan ide utopis. Terdapat kecirian ketidakpercayaan 

bersama (mutual mistrust) pada masing-masing negara yang ada dalam melakukan kerjasama atau 

visi kolektif, yang mana hal ini umumnya berujung pada sekuritisasi ke dalam dan ke luar. 

Sehingga pensyaratan negara untuk mengabaikan pengembangan persenjataan untuk perang di 

masa depan dan tentara profesional (standing army) menjadi tidak realistis. Hal ini membuktikan 

bahwa keamanan kolektif syarat akan berbagai kepentingan domestik yang beragam. Dalam 

konteks Selat Malaka, adanya kesamaan visi yan kuat antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura 

tidak serta merta lolos dari intervensi negara lain. Nyatanya, dalam menanggapi keikutsertaan 

pihak asing dalam pengamanan Selat Malaka, pihak Singapura memang lebih terbuka daripada 

Indonesia dan Malaysia. Faktor-faktor perbedaan ini kedepannya dapat menjadi sebuah faktor 

penghambat dalam menjalankan sistem meta governance. Hal yang dimaksud sebagai meta 

governance disini adalah peletakkan prosedur regulasi yang menggabungkan multi-aktor dari 

negara lain. Jika setiap negara memiliki posisi yang berbeda dalam kecenderungan untuk 

mendukung suatu negara, maka sudah dipastikan mereka memiliki regulasi yang berbeda dengan 

negara anggota lainnya dalam suatu kerjasama. Tentunya hal ini menjadi sangat dilematis 

mengingat kepentingan domestik sangat beragam dan berbeda. Indonesia paling tidak harus 

mampu overcoming barriers dengan meletakkan kepentingan nasional secara tepat dan mampu 

menjadi regional player yang bijak.  

Kapabilitas Relatif Indonesia di Selat Malaka 

 Persoalan keamanan di Selat Malaka menjadi perhatian yang cukup serius mengingat posisi 

geografis yang strategis bagi perdagangan dan pelayaran antar negara. Kejahatan aktual yang 

terjadi memiliki karakteristik berdasarkan wilayah kejadian (Liss, 2014). Contoh kejahatan aktual 

seperti pembajakan kapal di wilayah Selat Malaka dipengaruhi oleh tiga variabel yang 

memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut yaitu adanya para pelaku yang termotivasi dengan 

kondisi Selat Malaka yang padat aktivitas pelayaran, adanya korban yang sesuai dengan perilaku 

kriminal para pelaku dimana korban memiliki latar belakang profesi yang hampir sama dengan 

pelaku yaitu sebagai nelayan serta terdapatnya korban yang juga merupakan pelaku kejahatan, dan 
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yang terakhir adalah kekurangmampuan pelindung yang cakap dimana minimnya keberadaan 

kapal patroli yang melakukan pengamanan di Selat Malaka sehingga belum terdapat satupun 

penindakan pelaku pembajakan kapal oleh kapal patroli yang bertugas di Selat Malaka (Liss, 

2014). 

 Situasi tersebut tentunya sangat rentan sekali terhadap kejahatan aktual lainnya dengan 

dimensi baru berintensitas tinggi yaitu terorisme maritim. Potensi munculnya terorisme maritim 

sangat beralasan terjadi mengingat Selat Malaka sangat dibutuhkan oleh dunia internasional (Liss, 

2007). Pernyataan tersebut memberikan informasi bahwa pergerakan terorisme meskipun belum 

terlihat di wilayah perairan, akan tetapi berpotensi terjadi di perairan yang dapat memberikan 

dampak serius bagi negara tepi selat khususnya Indonesia. Isu internasional lainnya yang juga 

dapat mempengaruhi perkembangan keamanan terhadap terorisme di Selat Malaka adalah isu 

mengenai pembangunan terusan yang rencananya di bangun di wilayah selatan Thailand tepatnya 

di Tanah Genting Kra. Perencanaan pembangunan terusan sebagai bentuk kerjasama antara China 

dengan Thailand bertujuan untuk menghubungkan antara Laut Andaman dengan Laut China 

Selatan yang dapat memperpendek jarak tempuh kapal-kapal dagang khususnya milik China. Jarak 

tempuh kapal-kapal tersebut akan terpangkas 612 mil dari Lautan Andaman hingga Laut China 

Selatan disamping menghindari kemacetan dan pajak di Selat Malaka (Roach, 2005).  

 Bentuk terorisme maritim yang memungkinkan saja terjadi adalah pembajakan, dengan 

pengancaman dan berujung peledakan terhadap kapal-kapal yang menjadi sasaran ataupun target 

para pelaku. Akan menjadi permasalahan serius apabila kapal-kapal tersebut berupa kapal tanker, 

kapal niaga berukuran raksasa, kapal pesiar yang mengangkut penumpang multinasional, kapal-

kapal perang Amerika dan sekutunya, serta kapal-kapal pengangkut bahan radioaktif. Negara tepi 

selat, khususnya Indonesia juga belum memiliki kemampuan dalam menanggulangi bila saja 

terjadi kasus-kasus yang demikian. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya kapal tanker dengan 

ukuran 100.000 DWT atau lebih diledakkan atau dikaramkan sehingga terjadi tumpahan minyak 

dalam areal yang luas, atau kapal pesiar yang mengangkut ± 1000 wisatawan mancanegara 

diledakkan atau dikaramkan, atau kapal-kapal pengangkut radioaktif yang diledakkan. 

 Terorisme maritim dapat setiap saat muncul dengan memanfaatkan kondisi masyarakat di 

sepanjang pesisir pantai yang masih jauh dari sejahtera dan tingkat pendidikan yang masih rendah, 

sehingga menjadi lebih mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Belum lagi kondisi 

lingkungan strategis Selat Malaka yang senantiasa menjadi obyek dalam perebutan pengaruh antar 
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negara menjadikan kawasan ini menjadi target bagi kelompok garis keras dalam memberikan 

penekanan terhadap isu-isu yang diperjuangkan untuk mendapatkan perhatian dunia. Apapun latar 

belakang dan motivasi para pelaku tentunya terorisme maritim akan menjadi isu yang paling 

menakutkan dimasa yang akan datang tentunya menjadi pekerjaan berat bagi negara tepi selat 

seperti Indonesia. 

 Dalam menelaah pandangan Indonesia terhadap Selat Malaka, hal ini sangat berbeda 

dengan konsep dan usulan-usulan yang disampaikan oleh Singapura mengenai kerjasama yang 

digalang dengan user states. Indonesia menolak adanya intervensi asing yang mencoba untuk 

menyusupi kedaulatan nasional dan membatasi kehadiran atau bantuan pihak asing yang secara 

aktual sebatas asistensi patroli dan bantuan latihan militer tanpa harus terlibat secara langsung 

dalam tentara gabungan resmi. Adanya ikut serta dari Amerika Serikat dan MoU Helsinki terkait 

perdamaian di GAM Tahun 2005 membuat penurunan yang signifikan terhadap kasus-kasus 

kejahatan aktual di Selat Malaka (Ayu, 2015, dalam Susanto et.al., 2015:167). Akhirnya, 

menyadari pentingnya kolaborasi dan bantuan militer untuk usaha keamanan, Indonesia tidak 

menutup diri bekerjasama dengan pihak AS secara terbatas dengan prinsip selama detriment tidak 

menimbulkan harm.  

 Ayu (2015) menuliskan bahwa Laksamana William J Fallon yang menjabat sebagai Ketua 

USPACOM menyetujui adanya pelatihan kepada TNI AL Indonesia dalam hal anti-piracy dan 

anti-maritime terrorism. Secara bantuan finansial juga diluncurkan oleh pihak AS melalui Foreign 

Military Funding untuk peningkatan keamanan infrastruktur maritim Indonesia mulai tahun 2006. 

Kemudian kerjasama terus dilakukan dan ditingkatkan hingga tahun 2011, Presiden Obama 

melakukan inisiatif untuk mendonasikan 24 F-16 combat aircraft kepada Indonesia dengan hanya 

memberikan pembebanan biaya perbaikan (Tow, 2012, Ayu, 2015, dalam Susanto et.al., 2015: 

169). Selain itu dari segi pendidikan, Indonesia juga bergabung dalam International Military 

Education and Training Program (IMET) dan Foreign Military Sales. Lalu dalam misi keamanan 

kolektif di Selat Malaka, Sekretaris Pertahanan AS, Chuck Hegel memberikan sebanyak 8 Unit 

helikopter AH-64 Apache yang dikirimkan secara bertahap dari mulai tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2017 untuk Indonesia dengan tujuan peningkatan kapabilitas militer dalam usaha counter-

piracy dan patroli udara di Selat Malaka dari atas permukaan laut (Roell, 2014, Ayu, 2015, dalam 

Susanto et.al., 2015:169).   
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 Sebelum dicetuskannya Visi Poros Maritim Dunia, Indonesia cukup aktif dalam 

melakukan proyeksi kekuatan dan peningkatan kapabilitas relatifnya dengan menjadi inisiator 

aktif di ASEAN Maritime Forum (AMF) yang dibentuk pada Oktober 2013 pada KTT ASEAN 

2003 di Bali dengan salah satunya menghasilkanpoin pembahasan terkait kemaritiman dan 

komunitas keamanan. Hal ini kemudian menjadi titik awal pembentukan rencana aksi (renaksi) 

ASEAN Security Community Plan of Action (ASCPoA) pada KTT ASEAN yang ke-10 di 

Vientiane dan kemudian dikembangkan menjadi dokumen cetak biru Komunitas Politik-

Keamanan Road Map for an Asean Community 2009-2015 yang salah satu isinya adalah 

menyeleksi kehadiran pihak ketiga atau user states di Selat Malaka. Kemudian dokumen ini secara 

strategis menghasilkan patroli terkoordinasi di Selat Malaka (Malacca Strait Patrols) yang 

memastikan sensor terkait insiden dapat terdeteksi dan berkalibrasi dengan baik. Patroli ini 

menggunakan teknologi komunikasi berfrekuensi tinggi atau HF yang dipadukan dengan kapal 

selam. Pada tanggal 18 September 2008, Royal Thai Navy ikut bergabung melakukan patroli 

terkordinasi sejak mulai dicanangkannya pembangunan kanal kra. Sedangkan dalam rangka 

memproyeksikan kepentingan nasionalnya, Singapura melakukan patroli udara maritim dengan 

nama Eyes in the Sky. 

 Indonesia juga ikut dalam Regional Cooperation Agreement on Combating Anti Armed 

Robbery against Ships and Piracy in Asia (ReCAAP) pada September 2006 dengan usaha 

memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi tentang kejadian perompakan di negara 

anggota (pendataan, analisis insiden, dan laporan percobaan serangan). Indonesia juga berperan 

aktif dalam latihan militer gabungan (Joint Combine Exercise) bersama Malaysia dan Singapura. 

Baru setelah pencetusan visi PMD, Indonesia menginisiasi terbentuknya Jakarta Concord 2017 

pada The Indian Ocean Rim Association (IORA) dengan tujuan melakukan akselerasi kerjasama 

bidang kemaritiman (confidence building measures) dan menyelesaikan persoalan transboundary 

challenges seperti kejahatan aktual di wilayah perairan. Selain itu, Indonesia juga akan menaikkan 

anggaran pertahanan secara perlahan mengingat kalkulasi minimal untuk melakukan proyeksi 

keamanan itu berjumlah dua persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh 

sebab itu, kapabilitas relatif yang dibentuk tidak hanya berupa kekuatan militer, tetapi juga melihat 

lingkaran konsentris untuk meramu hubungan diplomatis dan penyusunan kebijakan atau 

kesepakatan yang substantif bagi kerjasama keamanan kolektif.  
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Kesimpulan 

 Menurut data dari Dryad Maritime Intelligent Service (2013), kawasan perairan Indonesia 

merupakan kawasan yang mempunyai kemungkinan tinggi untuk diserang, contohnya adalah di 

Selat Malaka. Hal ini kemudian bersama dengan visi PMD yang dicanangkan oleh Indonesia, 

membuat sebuah tantangan dalam usaha peningkatan kapabilitas Indonesia menjaga kedaulatan 

teritori dan melakukan proyeksi kekuatannya untuk tujuan keamanan kolektif. Akan tetapi, 

problematika aktual terkait perbedaan pandangan dan kepentingan antar negara kawasan membuat 

Indonesia harus bergerak secara tepat dalam mengambil langkah (obtaining decision). Oleh sebab 

itu, perwujudan minimum essential force yang sudah dilakukan oleh Indonesia sebelum visi PMD 

menjadi modal untuk melakukan proyeksi dan sinkronisasi secara efektif melalui diplomasi 

maritim dan penguatan kebijakan domestik dan regional agar keamanan kolektif dapat 

mewujudkan stabilitas antar-negara serta kawasan.  
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