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Kasus Ambalat menggemparkan Indonesia di tahun 2005 dan 2009. Tragedi ditangkapnya tiga petugas patroli 

laut Idonesia oleh Polisi Laut Diraja Malaysia tahun 2010 juga menjadi berita yang meghebohkan tanah air. 

Keriuhan suasana kembali terjadi pada bulan April 2011 ketika terjadi insiden di Selat Malaka. Tiga kasus 

tersebut merupakan insiden di kawasan perbatasan Indonesia, mucul karena belum adanya batas maritim yang 

disepakati antara Indonesia dan Malaysia. Ketiga kasus ini menegaskan bahwa masih ada persoalan batas 

maritim yang memerlukan penanganan serius. 

Tulisan ini mencoba mengurai benang kusut sengketa batas maritim Indonesia dengan negara tetangga yang 

diawali dengan mengenalkan konsep batas maritim antarnegara. Dalam hal ini dibahas kedudukan geografis 

Indonesia yang dikelilingi sepuluh tetangga sehingga perlu ditetapkan batas maritim. Penjelasan sengketa batas 

maritim disajikan dengan contoh kasus terkini yaitu insiden di Selat Malaka tahun 2011. Tulisan ini diakhir 

dengan memberi pandangan akan langkah penting yang bisa diambil Indonesia di masa depan terkait 

pengelolaan batas maritim yang lebih baik. 

Mengenal Batas Maritim Antarnegara: Konteks Indonesia 

Negara-negara pantai di dunia berhak atas kawasan laut seperti diatur oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut 

(UNCLOS) 1982. Setiap negara berhak atas laut territorial (12 mil laut), zona tambahan (24 mil laut), ZEE (200 

mil laut) dan landas kontinen (hingga 350 mil laut atau lebih) yang diukur dari garis pangkal/pantai. Karena 

posisi geografisnya yang berdekatan, tidak mungkin ada negara di dunia yang bisa mendapatkan semua zona 

maritim seperti yang ditentukan UNCLOS tanpa berurusan dengan negara tetangganya. Karena sama-sama 

berhak dan jaraknya yang berdekatan, negara-negara pantai harus berbagi laut yang disebut dengan delimitasi 

maritim, seperti diilustrasikan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1 Prinsip delimitasi batas maritim (Sumber: diadaptasi dari Arsana (2007)). 
  



Karena posisi geografisnya, Indonesia memiliki klaim maritim yang tumpang tindih dengan sepuluh negara 

tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan 

Timor Leste (Oegroseno, 2009). Artinya, berdasarkan UNCLOS, Indonesia wajib menetapkan batas maritim 

dengan kesepuluh negara tetangga tersebut. Indonesia sudah mulai menetapkan batas maritim sejak tahun 1969 

dengan Malaysia di Selat Malaka dan Laut China Selatan. Sejak itu, beberapa batas maritim juga disepakati 

dengan India, Thailand, Singapura, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia, meskipun belum tuntas. Sementara 

itu belum ada batas maritim yang disepakati dengan Filipina, Palau dan Timor Leste. 

Memahami kasus batas maritim Indonesia: Insiden Selat Malaka 

Pada tanggal 7 April 2011, ada sebuah kejadian melibatkan nelayan dengan kapal berbendera Malaysia, petugas 

Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKP) serta helikopter Malaysia. Petugas Indonesia menangkap 

dua kapal ikan yang diyakini menangkap ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar 

Selat Malaka. Yang membuat runyam, kemudian datang helikoter Malaysia yang meminta dua kapal ini 

dilepaskan. Yakin dengan apa yang dilakukan, petugas KKP tidak menggubris permintaan itu. Laporan yang 

dilansir oleh Kepala Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Belawan, Mukhtar, A.Pi, M.Si 

dalam websitenya memuat koordinat lokasi kejadian itu.  

Perlu diingat, batas  maritim yang ditetapkan Indonesia dan Malaysia tahun 1969 hanya membagi dasar laut saja, 

tidak membagi air di atasnya. Hingga kini kedua negara belum menuntaskan pembagian tubuh air (ZEE) di Selat 

Malaka bagian utara. Artinya, pembagian dasar laut dan kekayaan alam di dalamnya (minyak, gas bumi, dll) 

sudah jelas tetapi pembagian air serta kekayaan alamnya (terutama ikan) belum jelas. Hingga tulisan ini dibuat, 

negosiasi untuk menetapkan batas ZEE ini masi terus berlangsung.  

Meskipun kedua negara belum menyepakati garis batas ZEE, mereka punya posisi klaim masing-masing 

(sepihak). Indonesia menginginkan garis batas ZEE itu berupa “garis tengah” antara Indonesia dan Malaysia 

seperti yang terlihat di Peta resmi NKRI 2011. Usulan ini berbeda dengan garis batas dasar laut 1969 yang 

cenderung lebih dekat ke Indonesia. Sementara itu, Malaysia menginginkan garis batas ZEE sama dengan garis 

batas dasar laut 1969. Mengingat ketentuan UNCLOS (Pasal 74) yg mensyaratkan “solusi adil” dalam delimitasi 

ZEE, usulan Indonesia untuk menggunakan “garis tengah” nampaknya lebih bisa diterima. Yang pasti, akibat 

adanya perbedaan ini, ada kawasan perairan di Selat Malaka yang diklaim oleh Indonesia maupun Malaysia 

sehingga terjadi tumpang tindih (overlapping claim) seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2. Jika pihak 

Malaysia memasuki kawasan ini, Indonesia akan mengatakannya sebagai pelanggaran, dan sebaliknya. 

 

Gambar 2 Ilustrasi batas dasar laut dan usulan batas ZEE di Selat Malaka (Sumber: hasil kajian penulis) 



Berdasarkan koordinat yang disampaikan Mukhtar, insiden 7 April 2011 tersebut terjadi di kawasan tumpang 

tindih ZEE. Meski demikian, secara diplomatis Indonesia dan Malaysia akan menyatakan itu sebagai ZEE 

mereka untuk menguatkan klaim masing-masing. Pernyataan ini penting untuk menegaskan konsistensi klaim 

yang pada akhirnya akan diperlukan dalam proses negosiasi batas maritim nantinya. Sayangnya, pernyataan 

semacam ini seringkali justru membuat masyarakat tidak memahami secara benar duduk perkara kasus 

perbatasan.  

Umumnya, insiden batas maritim antara Indonesia dengan Negara tetangga terjadi karena belum adanya 

kesepakatan batas maritim. Istilah „pelanggaran‟ umumnya dimaksudkan untuk menjelaskan terjadinya aktivitas 

pada kawasan yang diklaim oleh kedua belah pihak (overlapping claim). Hal serupa juga terjadi pada kasus lain 

seperti insiden di Tanjung Berakit tahun 2010. 

Langkah ke depan 

Berbagai Insiden yang terjadi antara Indonesia dengan Negara tetangga disebabkan, utamanya, karena belum 

disepakatinya batas maritim. Oleh karena itu, langkah pertama dan utama tentunya adalah mempercepat 

dicapainya kesepakatan batas maritim dengan Negara tetangga. Untuk ini Menlu Natalegawa pernah 

menegaskan kesiapan Indonesia berunding kapan saja. Harapannya Negara tetangga seperti Malaysia merespon 

hal ini dengan serius seperti yang dinyatakan Menlu Malaysia Anifah. Perlu diingat bahwa Indonesia memiliki 

kewajiban untuk menetapkan sekitar 20 segmen batas maritim di 15 lokasi. Sesungguhnya Indonesia dan Negara 

tetangga secara aktif melakukan perundingan delimitasi batas maritim ini tetapi batas maritim memang tidak 

mudah untuk diselesaikan. Batas maritim dengan Vietnam, misalnya, diselesaikan dalam waktu tidak kurang dari 

25 tahun. 

Kedua, sebelum kesepakatan batas maritim dicapai, Indonesia dan Negara tetangga perlu menerjemahkan secara 

rinci kesepakatan terkait aktivitas di kawasan kawasan tumpang tindih tersebut seperti penangkapan ikan oleh 

nelayan. Ini penting agar petugas di lapangan melakukan tindakan yang sesuai dengan kesepakatan yang sudah 

dicapai di tingkat yang lebih tinggi. Ide yang juga bisa dicoba adalah mensterilkan kawasan tumpang-tindih itu 

dari aktivitas kedua belah pihak. Tentunya hal ini harus didahului dengan pengakuan bahwa ada klaim sepihak 

dari masing-masing yang menimbulkan tumpang tidih klaim. Selain itu, kesepakatan ini harus 

mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan jika kawasan tumpang tindih harus disterilkan dari segala 

aktivitas. Sebagai contoh, keputusan ini harus mempertimbangkan nasib para nelayan yang menggantungkan 

hidupnya pada sumberdaya laut di kawasan tersebut.  
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