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INDONESIA’S NATIONAL INTEREST IN “TRILATERAL COOPERATIVE 

ARRANGEMENT (TCA)” IN SECURITY COOPERATION OF SULU IN 2017 

 

ABSTRACT 

 

In 2016, there was an increase in the terrorism crime of the Abu Sayyaf Group, who came from 

the Philippines, in the Sulu Sea, which impacted on the security of the countries bordering the 

sea directly, namely Indonesia and Malaysia. Indonesia had a major impact on that maritime 

crime, especially in terms of coal exports to the Philippines which passes the Sulu Sea line. In 

mid 2016, Indonesia issued a coal moratorium policy to the Philippines, stated that Philippines 

had to guarantee that the Indonesian merchant ships are safe from piracy and hostage-taking. 

This is not the only policy issued by Indonesia in dealing with these issues. In the end, Indonesia 

initiated a cooperation agreement with the Philippines and Malaysia, namely “Trilateral 

Cooperative Arrangement (TCA)”, which was agreed in 2016 and it was developed into the 

cooperation agreement in 2017. This research aims to analyze the background of Indonesia’s 

national interests in the “Trilateral Cooperative Arrangement (TCA)” in the Sulu Sea security 

cooperation in 2017, because in 2017, the cooperation underwent a development of cooperation 

not only in the security sector, but also developed in other sectors, such as economic and social 

sectors in the border region. 

In analyzing this phenomenon, the author uses the concept of national interest by K.J. Holsti. 

This concept has three variables, namely, Core Interests and Values or short-term core interests, 

Middle-range Objectives, and Long-range Goals. Based on this concept, the author will analyze 

each indicator to find out what interests underlie this cooperation in 2017. 

Keywords: National interest, Sulu Sea, Indonesia, Malaysia, Philippines, TCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA PADA “TRILATERAL 

COOPERATIVE ARRANGEMENT (TCA)” DALAM KERJASAMA 

KEAMANAN LAUT SULU TAHUN 2017 

 

ABSTRAK 

 

Pada tahun 2016 terjadi peningkatan kejahatan terorisme kelompok Abu Sayyaf yang berasal 

dari Filipina di wilayah perbatasan laut Sulu dimana hal tersebut berdampak pada keamanan 

negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut tersebut yaitu Indonesia dan Malaysia. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling besar terkena dampak dari kejahatan maritim 

tersebut terutama dalam hal ekspor batu bara ke wilayah Filipina yang melewati jalur laut Sulu. 

Pada pertengahan  2016 indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium batu bara ke Filipina 

hingga Filipina dapat menjamin kapal-kapal dagang Indonesia aman dari pembajakan dan 

penyanderaan awak kapal. Hal tersebut bukan satu-satunya kebijakan yang dilakukan Indonesia 

dalam menangani permasalahan tersebut. pada ahirnya Indonesia menginisiasi perjanjian 

kerjasama dengan Filipina dan Malaysia yaitu “Trilateral Cooperative Arrangement (TCA)” 

yang dilaksanakan pada tahun 2016 dan mengalami perkembangan pada perjanjian kerjasama 

pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa latar belakang kepentingan nasional 

Indonesia pada “Trilateral Cooperative Arrangement (TCA)” dalam kerjasama keamanan laut 

Sulu tahun 2017, karena pada tahun 2017 kerjasama yang dilakukan oleh ketiga negara tersebut 

mengalami perkembangan kerjasama tidak hanya disektor keamanan, namun berkembang pada 

sektor lain yaitu ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah perbatasan. 

Dalam menganalisa fenomena tersebut penulis menggunakan konsep kepentingan nasional oleh 

K. J Holsti. Konsep ini memiliki tiga variable yaitu Core Interests and Values atau kepentingan 

inti jangka pendek, Middle-range Objective atau kepentingan jangka menengah dan Long-range 

Goals. Berdasarkan konsep tersebut, penulis akan mengalisis masing-masing  indicator untuk 

mengetahui kepentingan-kepentingan apa saja yang mendasari Indonesia melakukan kerjasama 

tersebut pada tahun 2017. 

 Kata Kunci : Kepentingan Nasional, Laut Sulu, Indonesia, Malaysia, Filipina, TCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Laut merupakan medium yang penting bagi kehidupan umat manusia, salah satunya  

adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan (dengan menangkap ikan dan sumberdaya laut 

lainnya). Di sisi lain, laut merupakan penghubung antara daratan yang satu dengan daratan yang 

lainnya, sehingga laut adalah medan transportasi dalam perkembangan peradaban manusia. 

Kisah-kisah peradaban besar Eropa dimulai dengan mengarungi dan menaklukan lautan untuk 

menjamah daratan yang belum terjamah oleh peradaban Eropa.
1
 Selain itu, dengan meningkatnya 

intensitas perdagangan—baik dalam negri maupun luar negri—membuat lautan menjadi wilayah 

yang strategis bagi lalu lintas perdagangan domestik maupun perdagangan internasional.  

Dalam konteks geopolitik, salah satu kawasan di dunia yang didominasi oleh lautan ialah 

kawasan Asia Tenggara.Hampir 80% wilayah Asia Tenggara merupakan lautan.
2
Mengingat 

pentingnya laut bagi kemakmuran suatu negara, maka sangat penting bagi negara-negara di Asia 

Tenggara untuk mengamankan wilayah lautnya.Isu seperti sengketa ‘Laut Cina Selatan’, 

Kemanan dari pembajakan dan terorisme, serta semua kegiatan illegal lainnya menjadi penting 

bagi keamanan laut di kawasan Asia Tenggara.
3
 

Di Asia Tenggara adalah hal mutlak bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia, 

Malaysia dan Filipina, untuk mengamankan wilayah lautnya masing-masing. Bagi negara 

                                                             
1 Alfred T, Mahan. The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783. (Cosimo Classics: New York, 1890), hal 

15. 
2 John F. Bradford, “The Growing Prospects for Maritime Security Cooperation in Southeast Asia”, Naval War 

College Review, Vol.58, no. 3,(2005), hal 63. 
3Ibid., hal 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kepulauan, menguasai laut merupakan hal yang vital guna terciptanya konektivitas.
4
Begitu juga 

keamanan sumber daya laut dan keamanan territorial suatu negara. Apabila suatu negara tidak 

mampu atau lacks dalam menegakan kedaulatan maritimnya, maka keamanan dan hasil 

perekonomian suatu negara dapat terancam.  

Laporan yang dihasilkan oleh International Maritime Bureau (IMB) pada tahun 2003 

menunjukan bahwa, dari 445 percobaan dan serangan pembajakan yang terjadi pada kapal 

dagang, 189 diantaranya terjadi di perairan Asia Tenggara, 121 diantaranya terjadi di kepulauan 

Indonesia, dan diantaranya terjadi di perairan Malaysia dan Singapura di Selat Malaka.
5
 Data ini 

menunjukan bahwa keamanan maritim di wilayah Asia Tenggara tergolong rentan, sehingga 

mengundang pelbagai kejahatan transnasional lainnya. Penyelundupan narkoba, Human 

Trafficking, hingga Terrorisme memanfaatkan wilayah laut di Asia Tenggara ini. 

Salah satu wilayah yang dianggap cukup rawan ialah wilayah perairan Sulu, dimana 

wilayah ini, berbatasan dengan wilayah tiga negara, Indonesia, Filipina, dan Malaysia.Wilayah 

Indonesia yang berbatasan dengan perairan Sulu ialah Kalimantan Utara dan Sulawesi 

Utara.Sementara perairan Sulu yang berbatasan dengan wilayah Malaysia ialah wilayah 

Sabah.Wilayah selatan Filipina berbatasan dengan perairan Sulu, bahkan pulau-pulau yang 

berada di kepulauan Sulu merupakan wilayah kedaulatan Filipina (Tawi-tawi, Jolo, dan Basilan). 

Bentangan laut wilayah Sulu mencakup wilayah seluas 900.000 km
2
 atau setara dengan 

350.000 mil.Perairan ini juga merupakan wilayah yang menghidupi jutaan manusia.Sekitar 40 

juta orang menggantungkan mata pencaharian dan sumber makanan dari perarian Sulu. Perairan 

Sulu memiliki nilai strategis bagi setiap negara yang berbatasan dengannya. Perariran ini 

                                                             
4 Alfred T, Mahan. Op. Cit. hal 15. 
5. Banlaoi C Rommel ,“Maritime Terrorism in South East Asia : The Abu Sayyaf Threat”, Naval War College 

Review, Vol.58, no. 3,(2005), hal. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



merupakan jalur perdagangan untuk kapal-kapal dagang yang besar dan bermuatan penuh, 

dimana kapal-kapal ini tidak dapat melewati Selat Malaka.Tercatat lebih dari 55 juta metric ton 

dan lebih dari 18 juta orang melintasi perairan tersebut. Sumber daya laut berupa ragam aneka 

spesies makhluk laut beserta ekosistemnya, hidup di perairan tersebut.
6
    

Gambar 1.1 Peta Laut Sulu 

 
 

Sumber : LSS Maritime Security  

diakses melalui http://lss-sapu.com/2017/07/20/piracy-watchdog-urges-rerouting-ships-sulu-celebes-sea-

sailors-killed/, pada tanggal 15 Juli 2019 

 

Akan tetapi, sumber daya yang berharga ini harus diikuti dengan stabilitas keamanan 

yang memadai. Sayangnya, wilayah perairan Sulu merupakan rute favorit bagi kelompok teroris 

Islam untuk melakukan mobilisasi senjata dan manusia.
7
Selain menjadi rute favorit dari 

kelompok teroris, perairan Sulu juga didominasi oleh operasi kelompok bajak laut. Dari rentang 

tahun 1993 hingga tahun 2013, 41% aksi pembajakan dan perampokan terjadi di laut Asia 

Tenggara.Pada tahun 2014 PBB menyatakan perairan Asia Tenggara sebagai perairan yang 

paling berbahaya.
8
 Menyusul pada tahun 2016 International Maritime Bureau (IMB) dan The 

                                                             
6 Pertemuan Trilateral Tiga Negara Bahas Tantangan Bersama di Perairan, diakses melalui 
http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Pertemuan-Trilateral-Tiga-Negara-Bahas-Tantangan-Bersamadi-

Perairan.aspx, pada tanggal 5 April 2019. 
7 John F. Bradford, Op. Cit., hal 72. 
8 Rizki Roza, “Keamanan Laut Sulu-Sulawesi : Kaji Ulang Kerjasama Trilateral?”, Bidang Hubungan 

Internasional Info Singkat, Badan Keahlian DPR RI, Vol. X, No.20/II/Puslit/Oktober/2018. Hal 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lss-sapu.com/2017/07/20/piracy-watchdog-urges-rerouting-ships-sulu-celebes-sea-sailors-killed/
http://lss-sapu.com/2017/07/20/piracy-watchdog-urges-rerouting-ships-sulu-celebes-sea-sailors-killed/


Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Roberry against Ships in 

Asia (ReCAAP) Information Sharing Center (ISC) menyatakan agar seluruh kapal niaga 

menghindari perairan Sulu sebagai jalur operasinya.
9
 Tentu saja peringatan yang dikeluarkan 

oleh PBB, IMB, dan ReCAAP ISC bukanlah tanpa dasar. Sedari tahun 2015 hingga 2016 terjadi 

peningkatan jumlah pembajakan dan penculikan di laut Asia Tenggara khususnya di perairan 

Sulu.  

Secara umum, perairan Sulu digunakan oleh berbagai kelompok ekstrimis Islam, baik 

yang berpangkalan di Filipina ataupun di Indonesia. Di perairan Sulu, terdapat Abu Sayyaf 

Group (ASG) dan Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang menggunakan metode 

penyerangan, pembajakan dan penculikan terhadap kapal nelayan atau kapal kargo, guna 

mendapatkan pemasukan dari tebusan.
10

 Di sisi lain, kelompok ekstrimis yang berbasis di 

Indonesia juga memanfaatkan perairan Sulu untuk mobilisasi seperti Jemaah Islamiah (JI). 

Mereka menggunakan rute transnasional, bermula dari Kalimantan Timur ke Sabah di Malysia, 

untuk kemudian dilanjutkan ke Tawi-Tawi dan Sulu /Mindanano sebagai tempat pelatihan 

mereka.Selain itu terdapat kelompok separatis Filipina seperti Moro National Liberation Front 

(MLNF) yang melakukan konflik terbuka dengan pasukan militer Filipina di tahun 2013, 

sehingga keamanan di wilayah Sulu menjadi porak poranda.
11

 

Secara khusus kelompok yang dapat dikatakan dominan dalam melakukan terrorisme, 

pembajakan, dan penculikan di kawasan maritim Sulu ialah Abu Sayyaf Group (ASG).
12

Sedari 

                                                             
9The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ship in Asia – Information 

Sharing Centre  
10 Senia Febrica, “Securing the Sulu-Sulawesi Seas from Maritime Terrorism: a Troublesome Cooperation?” 

Perspective in Terrorism, Vol. 8, no. 3, Juni 2014, hal 64. 
11 Ibid. 
12 Reginald Ramos, “Philippines:Shifting Tides in the Sulu-Celebes Sea”, Indo-Pacific Insight, Perth USAsia 

Centre, Volume 4, April 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tahun 2009 hingga tahun 2016, operasi yang dilakukan ASG ialah serangan pemberontakan 

kepada angkatan bersenjata Filipina dan penculikan untuk meminta tebusan guna menghasilkan 

sejumlah uang.
13

ASG, kemudian mendominasi perairan Sulu dengan operasi penculikan dan 

pembajakan. Aksi-aksi yang dilakukan memiliki landasan ekonomi yang kuat.Tercatat sedari 

tahun 2014-2016, terjadi peningkatan jumlah kasus operasi penculikan.
14

 

Pada tahun 2016 korban dari kejahatan maritim yang terjadi di dominasi oleh korban-

korban yang berasal dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Terjadi pergeseran sasaran oleh para 

pelaku kriminal, yang semula menyasar kapal-kapal asing—kapal yang berasal dari luar 

Indonesia, Filipina, maupun Malaysia—kemudian bergeser menyasar kapal-kapal lokal.Selain 

itu, jenis insiden yang banyak terjadi dari tahun 2016 ialah insiden penculikan yang dilakukan 

untuk meminta tebusan. IMB menyatakan aksi pembajakan yang melibatkan penculikan di 

wilayah perairan Sulu berada pada titik tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
15

 

Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan Sulu, 

menjadi salah satu negara yang terkena dampak dari kasus kejahatan di wilayah tersebut.  terjadi 

4 kasus pembajakan kapal terhadap kapal yang berbendera Indonesia selama tahun 2016, dimana 

pembajakan kapal tesebut diantaranya terjadi sejak pertengahan Maret terhadap kapal Brahma 12 

beserta 12 kru yang disandera, berikutnya pada bulan April terjadi pembajakan kapal TB Henry 

dan Cristy dengan korban 4 kru kapal, pada bulan Juni kapal TB Charles 001 dan Robby 152 

dibajak beserta 7 ABK yang ikut disandera, dan yang terakhir pembajakan terjadi pada bulan Juli 

terhadap kapal Indonesia Fishing Trawler.
16

 Banyaknya insiden pembajakan kapal Indonesia 

pada tahun 2016 tersebut merupakan hambatan bagi aktifitas perekonomian Indonesia. Selama 

                                                             
13 IPAC, “Protecting The Sulu-Sulawesi Seas from Abu Sayyaf Attacks”, IPAC Report No. 53, , Januari 2019. 
14Reginald, op. cit. hal 6. 
15 Senia Febrica, Loc. Cit. 
16 ReCAAP, Annual Report Piracy and Armed Robbery Against Ships In Asia 2016, hal. 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ini Indonesia memasok kebutuhan batu bara Filipina hampir 96 persen dimana nilainya mencapai 

US$4,6 miliar dengan keuntungan sebesar US$3,19 miliar bagi Indonesia.
17

 Selama 

permasalahan ancaman keamanan di wilayah Laut Sulu belum dapat diselesaikan, maka 

Indonesia akan terus berpotensi mengalami kerugian dari hilangnya keuntungan perdagangan 

batu bara. 

Ancaman  yang dilakukan oleh kelompok non-negara di perairan Sulu, bukanlah pertanda 

baik bagi negara-negara yang berbatasan dengan perairan tersebut. Sebagai salah satu negara 

yang berbatasan dengan wilayah laut Sulu dan terkait dengan adanya ancaman terhadap 

keamanan, pemerintah Indonesia memberikan respon yang keras terhadap hal tersebut. Beberapa 

kebijakan dibuat oleh pemerintah dalam merespon adanya ancaman keamanan berupa tindakan 

perompakan di wilayah laut Sulu, diantaranya adalah melakukan moratorium pengiriman batu 

bara ke Filiphina dan melarang kapal-kapal berlayar melewati perairan Filiphina hingga 

pemerintahan Filipina memberikan jaminan keamanan terhadap kapal Indonesia.
18

 Kebijakan 

pemerintah Indonesia yang diambil seperti yang telah dijelaskan diatas merupakan reaksi tegas 

terhadap ancaman keamanan di laut Sulu. 

Moratorium pengiriman batu bara ke Filipina merupakan respon serius yang ditunjukan 

oleh pemerintah Indonesia, dimana hal tersebut menunjukan bahwa persoalan perairan Sulu 

bukan hanya terkait isu keamanan melainkan juga mencangkup isu ekonomi dan politik. 

Kerugian Indonesia yang disebabkan oleh persoalan keamanan laut Sulu bukan hanya berkaitan 

dengan isu keamanan itu sendiri, bahwa ada dampak ekonomi dan politik yang juga dirasakan 

                                                             
17 Prima Gumilang, Pembajakan di Filipina, Indonesia Taruh Tentara dalam Kapal, CNN Indonesia, diunduh dari ; 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160702052225-20-142559/pembajakan-di-filipina-indonesia-taruh-

tentara-dalam-kapal, diunduh pada tanggal 11 Juni 2019. 
18Republica.co.id, Kapal Dilarang Berlayar Ke Filipina, diunduh dari, https://republika.co.id/berita/koran/news-

update/16/06/27/o9f4s720-kapal-dilarang-berlayar-ke-filipina , diunduh pada tanggal 10 Juni 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://republika.co.id/berita/koran/news-update/16/06/27/o9f4s720-kapal-dilarang-berlayar-ke-filipina
https://republika.co.id/berita/koran/news-update/16/06/27/o9f4s720-kapal-dilarang-berlayar-ke-filipina


oleh Indonesia. Jalur laut Sulawesi dan Sulu menjadi jalur perlintasan perdagangan internasional 

yang cukup penting bagi Indonesia, dimana terdapat 100.000 kapal melewati jalur laut Sulawesi-

Sulu yang memuat 55 metrik ton kargo dan 18 juta penumpang dengan total 40 miliar dollar.
19

 

Jumlah angka perdagangan internasional yang melewati jalur Sulawesi – Sulu menunjukan 

bahwa jalur perdangan tersebut sangat strategis bagi Indonesia, terutama bagi pengembangan 

perekonomian wilayah Indonesia timur. 

Kebijakan moratorium yang diambil oleh Indonesia sebagai langkah politik dalam 

menyikapi ancaman kejahatan di wilayah perairan laut Sulu, langkah politik yang diambil oleh 

Indonesia tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang terjadi di dalam pemerintahan 

Indonesia. Dimana sebelumnya DPR-RI meminta pemerintah Indonsesia untuk tidak 

memberikan uang tebusan yang diminta oleh para perompak yang telah menyandera WNI yang 

menjadi ABK kapal Charles 001 dan kapal tongkang Robby 152, DPR-RI menilai bahwa jika 

pemerintah memberikan tebusan maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi 

penanganan kejahatan perompakan yang akan datang.
20

 Hal tersebut menunjukan bahwa 

persoalan ancaman kejahatan perompakan di perairan Sulu bukan hanya berdampak pada segi 

keamanan saja, tapi juga memberikan dampak adanya dinamika politik domestik terhadap 

pemerintah Indonesia. 

Tidak lama dari dikeluarkanya kebijakan moratorium tersebut, Indonesia menginisisasi 

sebuah perjanjian kerjasama keamanan antara negara-negara yang berbatasan langsung dengan 

perairan Sulu yaitu Filipina dan Malaysia. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia, Filipina 

                                                             
19

 Rizky Roza, Op Cit, Hal 9. 
20

 Dian Erika Nugraheny, DPR Minta Pemerintah Tak Bayar Tebusan untuk Sandera Filipina, diunduh dari: 
https://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/16/08/02/ob8jiw354-dpr-minta-pemerintah-tak-bayar-
tebusan-untuk-sandera-filipina, diunduh pada tanggal 14 Juli 2019. 
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dan Malaysia disebut  “Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) between Indonesia, Malaysia, 

and Philippines” atau yang lebih dikenal dengan nama “Indonesia-Malaysia-Philippines 

Cooperation (IMPC)”.
21

Indonesia yang menjadi negara yang memprakarsai proposal kerjasama 

tersebut terus mendorong agar segera dilaksanakanya kesepakatan Trilateral Cooperative 

Arrangement. Indonesia, Filipina dan Malaysia telah melakukan serangkaian petemuan tingkat 

tinggi dan mengeluarkan pernyataan bersama mengenai keamanan laut Sulu.usaha ketiga negara 

tersebut bertujuan untuk merespon ancaman yang ada di perairan Sulu, serta menjaga keamanan 

di perairan tersebut. Timeline dari serangkaian proses perjanjian tersebut dapat dilihat melalui 

tabel berikut : 

 

 

 

No Tempat dan waktu Kegiatan 

1. Yogyakarta, Indonesia 

5 Mei 2016 

Pertemuan yang dilakukan oleh Menteri Luar 

Negeri dan Perwira Tinggi Angkatan Bersenjata 

ketiga negara.
22

 

 

                                                             
21 Hadyu Ikrami, “INDONESIA-MALAYSIA-PHILIPPINES COOPERATION IN COMBATING MARITIME 

CRIMES: LESSONS FROM THE MALACCA STRAITS PATROL AND THE ROLE OF ASEAN,” 2017. 

Cil.nus.edu.sg, diakses via https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2017/08/Hadyu-Ikrami_Indonesia-Malaysia-

Philippines-Cooperation-in-Combating-Mar....pdf pada tanggal 15 Mei 2019. 
 
22 Kemlu.go.id., Kementerian Luar Negeri Indonesia - Joint Declaration of Foreign Ministers and Chiefs of Defence 

Forces of Indonesia-Malaysia-Philippines, 2016 diakses via https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Joint-

Declaration-Foreign-Ministers-and-Chiefs-ofDefence-Forces-of-Indonesia-Malaysia-Philippines.aspx pada tanggal 

15 Mei 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Output: Joint Declaration yang menghasilkan 

lima point penting mengenai kesepakatan yaitu 

melakukan patrol bersama, menyediakan bantuan 

bagi orang maupun kapal yang terancam saat 

berada di perairan Sulu, memfasilitasi pertukaran 

informasi dan intelijen, membangun mekanisme 

komunikasi antara ketiga negara dan kesepakatan 

untuk bertemu secara regular dan menyusun 

Standard Operational Procedure (SOP) bagi 

kerjasama TCA. 

2. Vientiane, Laos 

20 Mei 2016 

Pertemuan informal menteri pertahanan ketiga 

negara dalam pertemuan mentri pertahanan 

ASEAN ke-10.
23

 

3. Manila, Filipina 

20 Juni 2016 

Pertemuan informal menteri pertahanan ketiga 

negara.
24

 

 

Output: Joint Statement yang menghasilkan tujuh 

prinsip untuk diimplementasikan angkatan 

bersenjata atau institusi lain yang terkait dari 

ketiga negara peserta perjanjian. 

4. Jakarta, Indonesia 

14 Juli 2016 

Penandatanganan Framework on Trilateral 

Cooperative Arrangement (FTCA) yang 

                                                             
23 Ibid. 
24 Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



merupakan kerangka konseptual ketiga negara 

dalam melaksanakan perjanjian serta sebagai 

pondasi bagi kerjasama keamanan maritim 

trilateral.
25

 

5. Bali, Indonesia 

2 Agustus 2016 

Pertemuan menteri pertahanan ketiga negara yang 

dilakukan guna “memperkuat” FTCA yang telah 

ditanda tangani masing-masing negara.
26

 

6. Hawaii,Amerika Serikat 

1 Oktober 2016 

Pertemuan informal ketiga negara dalam ASEAN-

US Defence Dialogue in Hawaii, yang 

menghasilkan kesepakatan untuk melaksanakan 

patrol udara bersama.
27

 

 

7. Tarakan, Indonesia 

19 Juni 2017 

 

Implementasi dari serangkaian pertemuan yang 

telah dilakukan oleh ketiga negara, berupa patroli 

maritim bertempat dan diresmikan di Tarakan.
28

 

8. Manila, Filipina 

22 Juni 2017 

Trilateral Meeting Menteri Luar Negeri ketiga 

negara dalam membahas perkembangan aksi 

terorisme di wilayah perairan Sulu. 

 

                                                             
25 Hadyu Ikrami, Loc. cit. 
26Arlina Arshad, KL and Manila to start joint patrols in Sulu Sea. The Straits Times Jakarta, 2016,  diakses via 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/jakarta-kl-and-manila-tostart-joint-patrols-in-sulu-sea pada tanggal 15 Mei 
2016 
27 Prashanth Parameswaran, New Sulu Sea Trilateral Patrols Officially Launched in Indonesia, The Diplomat, , 

2016, diakses via https://thediplomat.com/2016/08/new-sulu-seatrilateral-patrols-officially-launched/ pada tanggal 

15 Mei 2019 
28Ibid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Output : Joint Statement yang membahas 

mengenai komitment bersama dalam menangani 

terorisme dan kejahatan lintas negara lainya 

dengan mempromosikan pembangunan sosial 

eonomi di kawasan perbatasan ketiga negara.
29

 

9. Subang, Malaysia  

12 Oktober 2017 

Implementasi patroli udara yang dilakukan dan 

diresmikan di pangkalan udara Subang, 

Malaysia.
30

 

Tabel 1.1 Tabel timeline proses Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) 

Dari timeline tersebut dapat dipahami bahwa Trilateral Cooperative Arrangement 

merupakan serangkain kegiatan pertemuan yang dilakukan oleh Indonesia, Filipina, dan 

Malaysia.Perjanjian yang dilakukan ketiga negara tersebut disusun berdasarkan serangkaian 

pertemuan perwakilan ketiga negara di sepanjang tahun 2016 dan mulai diimplementasikan pada 

tahun 2017. Setiap pertemuan menghasilkan output yang beragam mulai dari Joint Declaration, 

Joint Statement, hingga Framework on Trilateral Cooperative Arrangement (FTCA).Bentuk 

implementasi dari perjanjian kerjasama ini adalah Trilateral Maritime Patrol dan Trilateral Air 

Patrol. 

Terdapat beberapa kemajuan yang dicapai melalui berbagai pertemuan yang 

diselenggarakan dalam forum TCA tersebut, dimana terdapat joint statement yang berbeda antara 

kesepakatan yang dicapai pada pertemuan tahun 2016 dan tahun 2017. Dimana pada pertemuan 

                                                             
29 Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia, Menlu RI hadiri Trilateral Meeting di Manila  , 23 Juni 2017, diakses 

via http://setnas-asean.id/siaran-pers/read/menlu-ri-hadiri-trilateral-meeting-di-manila, pada 29 Juni 2019 
30 Ibid. 
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tahun 2017 di Manila terdapat kesepakatan bahwa ketiga negara berupaya untuk bekerjasama 

dalam menangani isu keamanan di wilayah perairan Sulu dari berbagai aspek, selain kerjasama 

dibidang keamanan baik Indonesia, Filipina dan Malaysia bersepakat untuk mempromosikan 

pembangunan sosial dan ekonomi terutama dalam wilayah perbatasan. 

Serangkaian proses dalam kerjasama trilateral tersebut menunjukan adanya upaya ketiga 

negara dalam menyelesaikan permasalahan di wilayah perairan Sulu. namun di sisi lain penulis 

menemukan bahwa terdapat sebuah kondisi dimana sebelumnya, Indonesia sempat mengalami 

hubungan yang kurang baik dengan Filipina Maupun Malaysia terkait permasalahan yang terjadi 

di perbatasan masing-masing negara. Sebelumnya pada tahun 2005, pemerintahan Indonesia 

mengeluarkan kebijakan pelarangan lintas negara antara Pulau Miangas di Indonesia dan wilayah 

Dafau di Filipina.Kebijakan tersebut diambil sebagai respon atas meningkatnya transaksi 

ekonomi antara warga di kedua wilayah yang berdekatan tersebut, dimana waktu tempuh antara 

Pulau Miangas dan Dafau hanya sekitar tiga jam perjalan laut dimana jarak tersebut lebih singkat 

jika harus menuju ke wilayah Indonesia lainnya yaitu Talaud yang membutuhkan waktu sehari 

semalam.
31

 Hal tersebut berpotensi memunculkan ketergantungan ekonomi masyarakat Pulau 

Miangas terhadap Filipina, sehingga nantinya akan muncul upaya pemisahan diri dari 

pemerintahan Indonesia oleh karena itu Indonesia membatasi interaksi antara masyarakat 

Indonesia yang berada di Pulau Miangas dan masyarakat Filipina di wilayah Dafau. Hal tersebut 

berpotensi memunculkan ketergantungan ekonomi masyarakat Pulau Miangas terhadap Filipina, 

sehingga nantinya akan muncul upaya pemisahan diri dari pemerintahan Indonesia oleh karena 

                                                             
31 Lipi.go.id, “Menilik Perbatasan Indonesia – Filipina : Pulau Miangas”, diunduh dari, 

http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/592-menilik-perbatasan-indonesia-filipina-pulau-

miangas, diunduh pada tanggal 2 Juni 2019. 
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itu Indonesia membatasi interaksi antara masyarakat Indonesia yang berada di Pulau Miangas 

dan masyarakat Filipina di wilayah Dafau. 

Selain dinamika hubungan antara Indonesia dan Filipina, hubungan antara pemerintah 

Indonesia dan Malaysia juga pernah mengalami permasalahan. Salah satu masalah yang terjadi 

antara kedua negara tersebut adalah sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, dimana 

sengketa kedua pulau yang bermula sejak tahun 1969 tersebut berawal dari klaim yang dilakukan 

oleh Malaysia dan Indonesia pada pertemuan delegasi kedua negara dengan kesepakatan akhir 

bahwa kedua pulau berstatus quo.
32

 Sejak tahun 1979 pemerintah Malaysia melakukan tindakan 

sepihak dengan memasang instalasi listrik di kedua pulau tersebut, tindakan sepihak tersebut 

membuat hubungan kedua negara kembali memanas hingga pada akhirnya sengketa wilayah 

antara Indonesia dan Malaysia tersebut diselesaikan melalui Mahkamah 

Internasional.
33

Mahkamah Internasional pada tahun 2002 tersebut memutuskan bahwa Pulau 

Sipadan dan Ligitan merupakan bagian dari wilayah Malaysia, dimana keputusan tersebut 

diambil dengan mempertimbangkan asas efektivitas.
34

 

Dinamika dalam hubungan antara Indonesia, Filipina dan Malaysia tersebut memberikan 

kita gambaran bahwa ketiga negara pernah mengalami hubungan yang kurang baik .  Dari situasi 

yang pernah terjadi terkait hubungan ketiga negara tersebut menjadikan proses kerjasama 

Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) menjadi hal yang menarik untuk diteliti, khususnya 

terkait dengan kepentingan Indonesia dalam kerjasama tersebut dimana mengingat bahwa 

Indonesia pernah memiliki permasalahan dengan Filipina dan Malaysia. 

                                                             
32Abdul Irsan (2009). “Pelajaran Yang Dapat Ditarik dari Kasus Sipadan dan Ligitan”. Jurnal 
Intelijen & Kontra Intelijen.Volume V No. 27 : Jakarta. hal : 253 
33Liputan6.com, Malaysia Memenangkan Sengketa Sipadan dan Ligitan, diunduh dari, 

https://www.liputan6.com/news/read/46537/malaysia-memenangkan-sengketa-sipadan-dan-ligitan, diunduh pada 

tanggal 2 Juni 2019. 
34 Ibid. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai 

berikut : 

Apa kepentingan nasional Indonesia pada “Trilateral Cooperative Arrangement (TCA)” 

dalam kerjasama keamanan laut Sulu tahun 2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk memberikan gambaran mengenaikepentingan apa saja yang menjadikan motif bagi 

Indonesia dalam melakukan kerjasama keamanan laut Sulu melalui Trilateral 

Cooperative Arrangement (TCA)  tahun 2017. 

 

2. Untuk memahami kepentingan Indonesia dalam “Trilateral Cooperative Arrangement 

(TCA)” dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Segi Akademis 

a. Sebagai bahan kajian dalam mengembangkan wawasan keilmuan studi hubungan 

internasional tentang hubungan trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam 

menjaga keamanan laut Sulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. sebagai bahan referensi bagi penulis berikutnya yang memiliki materi penelitian 

dengan tema yang sama. 

1.4.2 Segi Paraktis 

a. menambah wawasan mengenai kepentingan nasional Indonesia pada “Trilateral 

Cooperative Arrangement (TCA)” dalam kerjasama keamanan laut Sulu tahun 2017 

 

b. memberikan kontribusi pengetahuankepada para penstudi Hubungan Internasional 

tentang kepentingan Indonesia dalam melakukan kerjasama trilateral terkait 

keamanan laut Sulu. 

 

 

c. memberikan kontribusi pengetahuankepada para penstudi Hubungan Internasional 

tentang kepentingan Indonesia dalam melakukan kerjasama trilateral terkait 

keamanan laut Sulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Studi Terdahulu 

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua studi terdahulu.Studi terdahulu digunakan 

sebagai bahan pembanding persamaan dan perbedaan penelitian penulis dan kedua studi 

terdahulu tersebut. studi terdahulu yang pertama berjudul “China and Institution - Building for 

Environmental  and Energy Cooperation in East Asia” danSecuring the Sulu-Sulawesi Seas 

from Maritime Terrorism a Troublesome Cooperation?” 

Studi terdahulu pertama adalah sebuah penelitian dengan judul “China and Institution - 

Building for Environmental  and Energy Cooperation in East Asia”  yang disusun oleh 

Hidetaka Yoshimatsu dan Xuepeng Qian dalam jurnal yang diterbitkan  Ritsumeikan Center for 

Asia PacificStudies (RCAPS) pada tahun 2016.
1
 Dalam tulisan ini, Yoshimatsu dan Qian 

membahas tentang peran China dalam proses pemebentukan kerjasama lingkungan dan energi di 

Asia Timur serta kepentingan di baliknya. Hidetaka Yoshimatsu dan Xuepeng Qian dalam 

tulisannya menggunakan pendekatan konsep kepentingan nasional K.J Holsti untuk melihat 

kepentingan nasional China dalam membangun kerjasama lingkungan dan energi di kawasan 

Asia Timur. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada penulis tentang gambaran awal 

menggunakan konsep kepentingan nasional milik Holsti. 

Konsep Holsti memberikan tingkatan analisis atas kepentingan nasional China, dengan 

membaginya menjadi tiga klasifikasi. Ketiga klasifikasi tersebut ialah “nilai dan kepentingan 

                                                             
1 Hidetaka Yoshimatsu dan  Xuepeng Qian, “China and Institution-Building for Environtmental and Energy 

Cooperation in East Asia”, Ritsumeikan Center for Asia Pacific Studies, RCAP Working Paper Series, (Juli 2016), 

hal 1-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



inti”, kepentingan jangka menengah dan kepentingan jangka panjang.Akan tetapi dalam 

menganalisis komitmen China terhadap institusi regional, Hidetaka dan Qian hanya 

menggunakan klasifikasi kepentingan nasional yang kedua, yaitu kepentingan jangka 

menengah.
2
Meskipun tidak menggunakan keseluruhan konsep Holsti, namun Yoshimatsu dan 

Qian tetap memberikan gambaran tentang penggunaan konsep tersebut. 

Kepentingan jangka menengah China menurut Yoshimatsu dan Qian hal tersebut dapat 

dinilai melalui komitmen China terhadap lembaga-lembaga regional termasuk upaya dalam 

membangun lembaga regional yang berfokus pada isu lingkungan dan energi.Meskipun 

demikian rezim politik China yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lainnya. 

Partai Komunis China (PKC) memiliki kompleksitas tersendiri terutama dalam hal menentukan 

tujuan dari kebijakan luar negeri. Dominasi PKC dalam sistem politik negara-partai di China, 

akan membuat mekanisme pengambilan keputusan tujuan kebijakan luar negeri China akan lebih 

rumit dan sangat tidak aman karena membuat China bergantung terhadap propaganda partai. 

Stabilitas atas dominasi politik PKC menjadi perhatian utama, sehingga pengambil kebijakan 

akan menghindari kebijakan-kebijakan luar negeri yang dapat mengancam stabilitas dominasi 

tersebut.
3
 Pemerintahan China hanya akan berkomitmen dengan lembaga kerjasama lingkungan 

dan energi di kawasan Asia Timur, selama tidak mengancam stabilitas dominasi tersebut. 

Penelitian Yoshimatsu dan Qian ini memiliki persamaan dari sisi fokus penelitian dan 

teori yang digunakan.Penelitian ini berfokus pada kepentingan nasional China dalam 

menginisiasi kerjasama dalam pembangunan lembaga regional untuk menangani isu lingkungan 

dan energi di Asia Timur, serta teori yang digunakan adalah teori kepentingan nasional milik 

                                                             
2Ibid, hal 4. 
3 Ibid,hal  4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Holsti.Sementara perbedaan dari penelitian ini adalah studi kasus dan penggunaan teori. Benar 

bahwa penelitian ini berfokus pada kepentingan nasional, akan tetapi studi kasus yang digunakan 

adalah China dan pembangunan lembaga untuk isu energi dan lingkungan di Asia Timur. Di sisi 

lain, Yoshimatsu dan Qian tidak menggunakan keseluruhan perangkat teori kepentingan nasional 

milik Holsti, melainkan hanya sebagian konsep yaitu kepentingan jangka menengah untuk 

menganalisis kepentingan China dalam lembaga regional. Secara keseluruhan, penelitian 

Yoshimatsu dan Qian berkontribusi dalam memberikan gambaran awal untuk penggunaan teori 

kepentingan nasional milik Holsti. 

Studi terdahulu selanjutnya adalah penelitian yang berjudul “Securing the Sulu-Sulawesi 

Seas from Maritime Terrorism a Troublesome Cooperation?”yang ditulis oleh Senia Febrica 

dalam jurnal yang diterbitkan oleh Terrorism Research Initiative pada Juni 2014.
4
Penelitian ini 

berfokus pada perilaku negara-negara yang berbatasan dengan perairan Sulu-Sulawesi dalam 

melakukan pengamanan dari kelompok-kelompok teroris dan pembajak.Senia berfokus pada 

perilaku Indonesia dan Filipina serta kerjasama diantara keduanya dalam melakukan 

pengamanan perairan Sulu-Sulawesi. Dalam penelitian ini berfokus pada dua negara yaitu 

Indonesia dan Filipina  karna merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah 

perairan, serta negara yang memainkan peran paling penting dalam proses pengamanan.  

Sebagai lokasi yang sangat startegis, perairan Sulu-Sulawesi terbilang sangat rentan 

terhadap berbagai ancaman. Kelompok-kelompok seperti Abu Sayyaf Group (ASG) dan Moro 

Islamic Liberation Front (MILF) beberapa kali melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal 

sipil, kapal tanker dan kapal nelayan untuk dapat menahan sandra guna meminta tebusan. 

Kelompok ekstrimis lain seperti, Jemaah Islamiyah (JI) juga menggunakan perairan Sulu dan 

                                                             
4 Senia Febrica, Loc. Cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sulawesi guna menuju wilayah selatan Filipina yaitu Tawi-tawi dan Mindanao.
5
Situasi chaotic 

inilah yang menghasilkan urgensi untuk meningkatkan kerjasama keamanan di laut Sulu-

Sulawesi. 

Senia melanjutkannya dengan membahas respon Indonesia dan Filipina terhadap 

kejahatan terorisme. Trend atas respon negara terhadap kejahatan terorisme, dimulai dengan 

slogan “War on Terror” yang dikampanyekan secara global oleh Amerika Serikat. Meskipun 

demikian, negara-negara di dunia memiliki sikapnya masing-masing dalam merespon terorisme. 

Alhasil, Indonesia dan Filipina memiliki perbedaan dalam mempersepsikan terorisme maritime 

dan perampokan kapal. Pemerintah Filipina menganggap bahwa, terorisme maritim dan 

pembajakan kapal merupakan dua hal yang saling berkaitan, sementara Indonesia melihat kedua 

hal tersebut tidak saling berkaitan.
6
 Perbedaan kedua negara ini mempengaruhi persepsi mereka 

untuk bekerja sama dengan pihak luar dan konfigurasi kerjasama antara Indonesia dan Filipina.  

Indonesia dan Filipina, melalui kedua kementrian pertahanan, menandatangani 

Agreement on Cooperative Activities in the Field of Defence and Security pada 27 Agustus 

1997,guna meningkatkan kerjasama keamanan antara kedua negara. Akan tetapi perjanjian 

tersebut dinilai sebagai perjanjian yang lemah.
7
Perjanjian tersebut hanya menghasilkan 

komitmen lunak dari kedua negara karna tidak ada poin yang mengatur apabila terjadi 

pelanggaran yang merugikan salah satu pihak.Selain itu, prosedur negara untuk keluar dari 

perjanjian tersebut sangatlah mudah dan tidak berbelit-belit. Dalam logika cost and benefit 

alasan kedua negara terlibat dalam perjanjian tersebut adalah rendahnya biaya kedaulatan yang 

dikorbankan.  

                                                             
5 Ibid, hal 64 
6 Ibid, hal 68 
7 Ibid, hal 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalam kesimpulannya, Senia menjelaskan bahwa pertimbangan Indonesia dan Filipina 

untuk terlibat dalam kerjasama keamanan adalah keuntungan yang lebih tinggi daripada biaya 

yang dikeluarkan.
8
Perjanjian antara Indonesia dan Filipina tidak mengatur tentang pelanggaran 

secara ketat, sehingga meminimalisir biaya kedaulatan yang harus dikeluarkan. Di sisi lain, 

perjanjian kerjasama memberikan keuntungan yang cukup besar, karena adanya penyatuan 

kekuatan militer kedua negara dan pembagian informasi intelijen kedua negara. Perjanjian 

tersebut memberikan manfaat berupa kondusifitas dan stabilitas di perairan Sulu. 

Bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian yang 

dilakukan oleh Senia Febrica memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaan dari penelitian ini 

adalah analisa studi terhadap kepentingan negara yang terlibat dalam kerjasama dan studi kasus 

keamanan perairan Sulu melalui kerjasama antar negara. Perbedaan yang terdapat di penelitian 

ini adalah teori yang digunakan, serta bentuk kerjasama antar negara. Senia menggunakan teori 

cost and benefits dalam mengidentifikasi kepentingan Indonesia dan Filipina. Selain itu, bentuk 

kerja sama yang dilakukan adalah kerjasama antara dua negara saja, yaitu Indonesia dan Filipina 

sehingga bentuk kerjasamanya ialah kerjasama bilateral. Secara keseluruhan penelitan ini 

memberikan gambaran awal tentang kondisi perairan Sulu, perilaku negara dalam mengamankan 

perairan tersebut khususnya Indonesia, serta  perjanjian yang telah ada guna mengamankan 

perairan tersebut.  

 

 

 

                                                             
8 Ibid hal 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 2.1 Posisi Penelitian terhadap Studi Terdahulu 

No.  Judul dan Pengarang Persamaan Perbedaan Kontribusi 

1 China and Institution - 

Building for 

Environmental  and 

Energy Cooperation in 

East Asia 

oleh Hidetaka 

Yoshimatsu dan 

Xuepeng Qian  

 Analisa 

Kepentingan 

Nasional 

 Teori 

Kepentingan 

Nasional milik 

Holsti 

Studi kasus 

menggunakan 

lembaga yang 

berfokus pada isu 

lingkungan dan 

energi di Asia 

Timur, yang 

diinisiasi oleh China 

Memberikan 

gambaran awal 

dalam 

menggunakan 

teori Kepentingan 

Nasional milik 

Holsti 

2 Securing the Sulu-

Sulawesi Seas from 

Maritime Terrorism a 

Troublesome 

Cooperation? 

oleh Senia Febrica  

 Analisa 

kepentingan 

negara 

 Studi kasus 

keamanan 

perairan Sulu 

melalui 

kerjasama antar 

negara 

 Teori Cost and 

Benefit 

 Bentuk kerjasama 

bilateral, bukan 

trilateral 

Gambaran awal 

tentang kondisi 

perairan Sulu, 

perjanjian 

keamanan yang 

telah ada, serta 

pengetahuan 

tentang perilaku 

negara khususnya 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Konsep Kepentingan Nasional 

2.2.1 Definisi Konseptual 

Penulis menggunakan konsep kepentingan nasional milik K. J. Holsti dalam menganalisis 

kepentingan nasional Indonesia dalam “Trilateral Cooperative Arrangement” dalam kerjasama 

keamanan laut Sulu. Penulis menggunakan konsep kepentingan nasional menurut K. J. Holsti 

karena cakupan analisis yang luas dan komprehensif. Holsti menyatakan bahwa kepentingan 

nasional ialah wujud dari tujuan politik luar negeri atau foreign policy objective.
9
Selain Holsti, 

beberapa ahli telah merumuskan konsep kepentingan nasional seperti Hans J. Morgenthau dan 

Paul Seabury. 

Morgenthau dalam bukunya yang berjudul Politics Among Nations menyatakan bahwa 

kepentingan nasional merupakan kemampuan minimum negara-bangsa (nation-state) dalam 

melindungi identitas yang ia miliki. Identitas yang dimaksud meliputi identitas fisik (wilayah, 

tanah, teritori), identitas politik (rezim ekonomi politik), dan identitas kultural (norma etnis, 

linguistik, sejarah).
10

 Bagi Morgenthau, alasan negara dalam bekerjasama, berkonflik, maupun 

terlibat dalam aktivitas internasional apapun merupakan bentuk untuk mendapatkan kekuasaan 

(struggle for power). Sehingga kepentingan nasional negara adalah melindungi seperangkat 

identitas tersebut dari gangguan negara-bangsa lain.
11

 

Adapun, Paul Seabury menyatakan “kepentingan nasional dapat mengindikasikan tujuan 

ideal yang dikejar oleh negara melalui kebijakan luar negeri mereka atau dapat dikatakan sebagai 

hasil interpretasi dari pembuat kebijakan.”Dari penyataan Paul, dapat dipahami bahwa kebijakan 

                                                             
9 K. J. Holsti. International Politics: a Framework of Analysis. (Englewood Cliffs, N.J. : Prenctice Hall, 1977) hal. 

118 
10 Najamuddin Khairul Rijal, “Kepentingan Nasional Indonesia dalam Inisiasi ASEAN Maritime Forum (AMF),” 

Indonesin Perspective, Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 4 (2) Desember 2018. 
11 Hans J. Morgenthau. Politics Among Nations. Ed. 6 (New York:McGraw-Hill, 1985). Hal 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



luar negeri selalu diproduksi dari basisi kepentingan nasional. Akan tetapi paul menyadari bahwa 

dalam prakteknya kebijakan yang ada dapat bertolak belakang dengan tujuan-tujuan yang ada 

karena tekanan lingkungan internasional dan pola kekuasaan.
12

 

Setiap ahli memiliki pandangannya sendiri dalam menganalisis kepentingan 

nasional.Bagi Holsti negara memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui serangkaian 

kegiatan terorganisir.dalam hal ini kegiatan tersebut ialah kebijakan luar negeri. Sehingga 

kebijakan luar negeri merupakan  salah satu sarana untuk mencapai kepentingan nasional suatu 

negara. Selanjutnya, Holsti membagi kepentingan nasional kedalam tiga klasifikasi sesuai 

dengan waktu dan prioritas yang dihadapi oleh negara.Pertama adalah “core”interest and values, 

yakni perihal yang dianggap sangat penting/vital bagi eksistensi negara.Kedua adalah middle-

range objectives atau tujuan jangka menegah, merupakan tujuan yang diharapkan dapat tercapai 

setelah memenuhi perihal ekonomi dan keamanan seperti kejayaan dan porestige.Ketiga adalah 

long-range obejectives atau kepentingan jangka panjang, yakni kepentingan negara dalam 

menciptakan suatu tatanan dunia yang ideal. Ketiga klasifikasi kepentingan nasional ini akan 

dibahas secara lebih komprehensif dalam pembahasan selanjutnya. 

a. “Core” interest and values (Kepentingan Jangka Pendek)  

Nilai dan kepentingan inti akan menentukan kebijakan luar negeri yang dianut oleh suatu 

negara. Kepentingan inti merupkan kepentingan yang dianggap paling vital yang menentukan 

sikap suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain. Kepentingan inti menyangkut hal-hal 

yang tidak dapat ditawar karena menyangkut eksistensi negara sebagai satu kesatuan unit politik, 

dimana berbagai kebijakan yang diambil merupakan upaya strategis dalam meraih kepentingan 

                                                             
12 Paul Seabury. “Power, Freedom, and Dipliomacy: The Foreign Policy of United States of America.” (New 

York:Random House, Inc., 1963). Hal 83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nasional. Mudahnya, “nilai dan kepentingan inti” dapat dipahami sebagai sebuah tujuan dimana 

seseorang akan melakukan apapun untuk mendapatkannya, seringkali apa yang disebut dengan 

“nilai dan kepentingan inti” tertuang sebagai prinsip dasar dari kebijakan luar negeri suatu 

negara dan diterima oleh masyarakat.
13

Nilai dan kepentingan inti juga seringkali dikaitkan 

dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh negara untuk menjaga kedaulatannya, termasuk 

pemeliharaan diri terhadap sistem politik, ekonomi dan sosial. 

Dalam kacamata Holsti, nilai dan kepentingan inti berkaitan erat dengan self preservation 

yang  merupkan upaya negara dalam pelestarian diri. Dimana pelestarian diri tersebut meliputi 

kepentingan atas keamanan nasional yang dimaksud bukan hanya soal keamanan dan integritas 

wilayah, akan tetapi keamanan nasional yang dimaksud juga mencakup sistem ekonomi-politik, 

kemanan budaya, keamanan insititusi, bahkan keamanan nilai dan kepercayaan yang mendiami 

teritori tersebut.
14

 Suatu negara dapat saja mempertahankan wilayahnya, akan tetapi bila negara 

tersebut tidak dapat mempertahankan budaya yang mereka pegang sebagai identitas nasional 

mereka, maka keamanan nasional negara tersebut sedang terancam. Sehingga negara harus 

melindungi keseluruhan elemen tanpa terkecuali. 

Keamanan nasional dalam hal preservasi diri sebagai kepentingan nasional merupakan 

hal yang tidak bisa disingkirkan dari kepentingan inti.Keamanan nasional dalam hal ini 

dituangkan dalam penjagaan negara terhadap territorial dan asset didalamnya. Preservasi diri 

tidak akan terlaksana dengan baik apabila suatu negara tidak dapat menjaga stabilitas 

domestiknya yang mencakup aspek politik, sosial dan ekonomi.
15

 

                                                             
13 George Modelski. A Theory Policy. (New York : Prager, 1962) hal 86.  
14 K.J. Holsti. Politik Nasional : Kerangka Untuk Analisis,ed.4 Jilid 1, Terj. M. Tahir Azhary, (Jakarta : Erlangga, 

1983 , hal.142. 
15 Ibid, hal 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Middle-Range Objectives (Kepentingan Jangka Menengah) 

Kepentingan jangka menengah suatu negara adalah tujuan dari kepentingan nasional yang 

akan tercapai paska “nilai inti” tercapai, K.J Holsti membagi kepentingan nasional menjadi tiga 

tipe yaitu Economic Development and Social Welfare, state’sprestige, dan self extension. Ketiga 

hal tersebut merupakan tujuan dari kepentingan jangka menengah, yang selanjutnya akan dibahas 

secara lebih mendalam.
16

Tipe pertama dari kepentingan jangka menengah adalah Economic 

Development and Social Welfaredimana hal ini berkaitan tuntutan terhadap perbaikan ekonomi 

dan kesejahteraan secara umum.Tuntutan perbaikan ekonomi tersebut berkaitan dengan 

bagaimana negara mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dan perluasan pasar luar negeri 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Adanya harapan yang sangat besar kepada 

pemerintahan untuk dapat meningkatkan perekonomian, lapangan pekerjaan dan pendapatan, 

pada akhirnya mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dalam mewujudkan 

harapan tersebut karena jika pemerintah gagal maka hal tersebut akan memberikan kekalahan 

politis bagi pemerintah. 

Tujuan jangka menengah berikutnya  adalah tujuan negara untuk meningkatkan prestige 

di mata internasional. Ukuran prestige suatu negara adalah kapabilitas militer, tingkat 

perkembangan industri dan keahlian dibidang teknologi dan keilmuan.
17

 Negara yang memiliki 

tingkat industri yang tinggi, maka akan memiliki kapabilitas ekonomi yang besar, sehingga dapat 

meningkatkan prestige di dunia internasional melalui berbagai kegiatan seperti, eksebisi ilmiah, 

pemberian bantuan luar negeri, ekspansi kapabilitas militer dengan mengembangkan senjata 

nuklir. 

                                                             
16 Ibid, hal 145 
17Ibid, hal 149. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tujuan terakhir dari kepentingan jangka menengah ialah self-extension, frasa ini dapat 

bermakna sebagai perluasan pengaruh suatu negara. Dalam bentuknya yang tradisional, 

imperialisme dan kolonialisme merupakan perwujudan dari self-extension. Dalam hal ini negara 

diharuskan memperluas pengaruhnya dalam lingkup global untuk mendapatkan perluasan 

wilayah, akses terhadap barang mentah, penambahan tenaga kerja, serta perluasan pasar.
18

Ada 

dua modus operandi yang lazim digunakan. Pertama ialah meningkatkan pengaruh suatu negara 

pada negara wilayah tertentu, kedua ialah negara yang menguasai sektor-sektor strategis negara 

lain, sehingga menurunkan mereka pada level ketergantungan.Upaya dalam menimbulkan 

ketergantungan terhadap negara lain, menjadi upaya strategis untuk membangun daya yang lebih 

besar dalam memperoleh kepentingan nasional. 

c. Long-range Goals (Kepentingan Jangka Panjang) 

Kepentingan nasional Holsti yang terakhir adalah kepentingan jangka panjang dimana 

kepentingan jangka pendek dan dan menengah dirasa sudah tercapai. Kepentingan jangka 

panjang merupakan bagian dari rencana, impian dan pandangan ideal suatu negara terhadap 

organisasi dan ideologi politik bahkan hingga sistem internasional.
19

Setiap negara memiliki 

sebuah pandangan terhadap dunia. Kepentingan jangka panjang  seringkali dikaitkan dengan 

kepentingan yang sangat ideal yang ditandai dengan perencanaan akan masa mendatang yang 

didasarkan atas ideologi tertentu yang lebih baik. Dalam tujuanya untuk mewujudkan 

kepentingan jangka panjang tersebut negara melakukan tekanan atau tuntutan-tuntutan dalam 

ruang lingkup yang lebih universal yang sering disebut sebagai new world order. 

                                                             
18 K. J. Holsti, op. cit.,  hal 147 
19 Ibid, hal 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Operasionalisasi Konsep 

Secara garis besar, konsep kepentingan nasional K. J. Holsti akan dibagi kedalam tiga 

variabel yaitu “nilai inti”, kepentingan jangka menengah, dan kepentingan jangka panjang. 

Ketiga variabel inilah yang menjadi basis dalam menentukan kebijakan luar negeri suatu negara. 

Ketiga variabel dari konsep kepentingan nasional milik K. J. Holsti akan kemudian dibagi 

menjadi indikator-indikator dalam operasionalisasinya. Di sisi lain, telah penulis sampaikan 

bahwa kepentingan nasional suatu negara mewujud pada kebijakan luar negeri atau dapat 

dipahami bahwa tujuan dari kebijakan luar negeri adalah ‘kepentingan nasional’ itu sendiri. 

Sehingga mengidentifikasi kepentingan nasional suatu negara—dalam hal ini Indonesia—harus 

lah mengacu pada kebijakan luar negeri yang dibuat. 

1. Kepentingan Jangka Pendek 

Trilateral Cooperative Arrangement merupakan alat bagi Indonesia untuk memperoleh 

kepentingan nasionalnya, dimana dalam konteks ini tujuan Indonesia berupa mewujudkan 

keamanan nasional baik dalam dimensi politik, ekonomi, maupun dimensi sosial. Dalam hal ini, 

Indonesia bertujuan untuk mengamankan negaranya dari ancaman yang terjadi dari luar 

negaranya yaitu ancaman kelompok teroris Abu Sayyaf yang melakukan pembajakan kapal milik 

Indonesia dan melakukan penyanderaan pada awak kapal tersebut. Keterlibatan Indonesia dalam 

kerjasama Trilateral Cooperative Arrangement menjadi upaya Indonesia dalam melestarikan 

tatanan pemerintahan dari ancaman keamanan yang terdapat di wilayah laut Sulu, penanganan 

terhadap ancaman keamanan tersebut menghindarkan Indonesia dari gangguan atas 

keberlangsungan kedaulatan Indonesia. 

2. Kepentingan Jangka Menengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indonesia melalui kerjasama Trilateral Cooperative Arrangement berupaya mengurangi 

gangguan terhadap keamanan nasional, dimana Indonesia dapat terbebas dari gangguan tersebut, 

yang nantinya akan berdampak terhadap kelancaran aktifitas ekonomi Indonesia di bidang 

ekspor batu bara ke Filipina serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan 

investasi di Indonesia. Identifikasi terhadap kepentingan jangka panjang Indonesia dalam 

kerjasamaTrilateral Cooperative Arrangement (TCA) berikutnya adalah dengan kerjasama 

militer yang dilakukan dengan Filipina dan Malaysia Indonesia dapat menunjukan kemampuan 

militernya sehingga mampu meningkatkan prestigenya di kawasan regional. Lebih lanjut 

kepentingan jangka menengah Indonesia dalam melalui TCA, dalam kerjasama tersebutadalah 

indonesia dapat mempengaruhi kebijakan keamanan Filipina dan Malaysia melalui kemampuan 

militer yang dimiliki Indonesia . 

3. Kepentingan Jangka Panjang 

Keamanan menjadi perhatian yang serius dalam dunia internasional. Dalam hal 

kepentingan jangka panjang, upaya Indonesia dlm menciptakan kemanan di laut sulu melalui 

Trilateral Cooperative Arrangement memainkan peranan yang lebih dari sekedar kerjasama 

untuk mengatasi ancaman keamanan di wilayah laut Sulu. Tujuan jangka panjang Indonesia 

dalam hal ini adalah menjadi negara yang dinilai mampu menjaga stabilitas kawasan dan 

menjadi aktor yang memiliki pengaruh bagi negara-negara lain di kawasan regionalnya . 

 

Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep 

Konsep Variabel Indikator Operasionalisasi Konsep 

National  “Core” interest Self Indonesia melalui TCA, ingin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interest- K. J. 

Holsti 

and  Values 

 

(kepentingan 

jangka pendek) 

Preservation menjaga kedaulatannya dan 

memastikan negaranya 

terbebas dari  gangguan 

terhadap keamanan negaranya 

yang disebabkan oleh tindakan 

terorisme kelompok Abu 

Sayyaf. 

Middle-range 

objectives 

 

(kepentingan 

jangka 

menengah) 

Economic 

Development 

and Social 

Welfare 

Melalui kerjasama TCA, 

Indonesia berusaha untuk 

memastikan negaranya 

terbebas dari hambatan 

dalam aktifitas ekonomi, 

khususnya pada kegiatan 

ekspor batu bara Indonesia 

ke Filipina. sehingga tercipta 

pertumbuhan ekonomi dan 

investasi. 

State’s 

Prestige 

melalui kerjasama TCA 

Indonesia dapat menunjukan 

eksistensinya melalui 

kemampuan militer yang 

dimiliki sehingga mampu 

meningkatkan prestige-nya di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kawasan regional 

Self-extension Melalui kerjasama TCA 

Indonesia dapat memainkan 

peranannya dan  memberikan 

pengaruh terhadap kebijakan 

keamanan Filipina dan 

Malaysia. 

Long range 

Goals 

 

(kepentingan 

jangka panjang) 

New World 

Order 

Melalui kerjasama TCA 

Indonesia dapat membuktikan 

bahwa negaranya mampu 

menjaga stabilitas di kawasan 

dan menjadi aktor yang 

berpengaruh dikawasan 

regionalnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4   Kerangka Pemikiran 

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 

Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak dari kejahatan terorisme 

berupa pembajakan kapal dan penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf di wilayah 

perairan Sulu.Hal tersebut membuat Indonesia menginisiasi perjanjian 

Dibentuknya Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) dan mendorong agar 

kesepakatan TCA segera dilaksanakan.Kerjasama tersebut merupakan bentuk 

kerjasama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk menjaga keamanan 

perairan Sulu dan telah terlaksana pada tahun 2017. 

 

 

Rumusan Masalah 

Apa kepentingan nasional Indonesia pada “Trilateral Cooperative Arrangement 

(TCA)” dalam kerjasama keamanan laut Sulu tahun 2016-2017? 

 

Konsep 

Kepentingan Nasional 

Long-range Goals 

 New World Order 

Middle-range objectives 

 Economic Development 

and Social Welfare 

 State’s Prestige 

 Self-extension 

“Core”Interest and 

Values 

 

 Self Preservation 

Kepentingan Indonesia pada kerjasama Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) dalam 

kepentingan jangka pendek bertujuan untuk menjaga kedaulatan wilayahnya.Pada jangka menengah 

Indonesia bertujuan untuk meminimalisir hambatan pada bidang ekspor batu baranya, 

meningkatkan prestige negaranya dengan kemampuan militernya serta memberikan pengaruh 

kepada Filipina dan Malaysia terutama pada bidang keamanan maritime.dan pada jangka panjang 

Indonesia dapat membuktikan bahwa negaranya mampu menjaga keamanan di wilayah regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Argumen Utama 

  Kepentingan Nasional Indonesia pada Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) 

dalam kerjasama keamanan laut Sulu pada tahun 2017 dalam jangka pendek bertujuan untuk 

menjaga kedaulatan wilayahnya dan memastikan negaranya terbebas dari gangguan kemanan 

yang di sebabkan oleh kejahatan terorisme kelompok Abu Sayyaf  di perbatasan perairan Sulu. 

Dalam kepentingan jangka menengah Indonesia dalam kerjasama TCA memastikan bahwa 

negaranya terbebas dari hambatan aktifitas ekonomi  khususnya dalam kegiatan ekspor batu bara 

ke Filipina. Selain itu Indonesia dalam kerjasama TCA dapat  menunjukan kemampuan 

militernya sehingga mampu meningkatkan prestige negaranya di kawasan regional serta dapat 

memberikan pengaruh terhadap Filipina dan Malaysia. Adapun kepentingan jangka panjang 

Indonesia bergantung pada komitmen untuk mencapai citra sebagai negara yang mampu menjaga 

stabilitas kawasan dilingkup regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan rumusan masalah penulis yang memiliki kata 

‘apa?’. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan kasus 

yang menjadi fokus penelitian dan disesuaikan dengan konsep kepentingan nasional. Penelitian 

ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan segala informasi 

mengenai hal tertentu guna menguji argument utama. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar dapat mempermudah proses penelitian, maka penulis merasa perlu untuk 

memberikan batasan masalah. Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan mengenai 

kepentingan Nasional Indonesia pada “Trilateral Cooperative Arrangement (TCA)” dalam 

kerjasama keamanan laut Sulu tahun 2017. Penulis memilih ruang lingkup waktu tahun 2017 

dimana pada saat perjanjian kerjasama yang telah dibuat antara Indonesia, Filipina dan Malaysia 

pada tahun 2016 mulai diimplementasikan.  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penullis ialah studi pustaka (library 

research). Penulis akan mengumpulakn data teoritis yang bersumber dari buku, literatur, jurnal, 

dokumen perjanjian, maupun sumber lain yang berkaitan langsung dengan objek kajian yang 

diteliti. Data ini akan diperoleh secara langsung maupun melalui internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data 

kualitatif.Penulis melakukan analisis data melalui empat tahapan. Yang pertama pengumpulan 

data dimana penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber data seperti buku, artikel, jurnal, 

surat kabar maupun literasi online. Kedua penulis melakukan proses pemilihan data. Ketiga 

penulis menyajikan data dalam bentuk tulisan yang member kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan yang akan mempermudah dalam pemahaman penelitian. Dan yang terakhir adalah 

penarikan kesimpulan dari penelitian ini yang diperoleh dari proses analisis permasalahan sesuai 

dengan fokus penulis secara keseluruhan. 

3.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian yang berjudul “Kepentingan Nasional Indonesia pada “Trilateral Cooperative 

Arrangement  (TCA)” dalam Kerjasama Keamanan Laut Sulu” ini berisi 6 bab dan setiap bab 

berisi yaitu : 

1. BAB I: PENDAHULUAN 

Pendahuluan memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian yang dilakukan. 

2. BAB II: KERANGKA PEMIKIRAN 

Kerangka pemikiran berisi studi terdahulu, kerangka teori, operasionalisasi teori dan 

argument utama. Studi terdahulu berisi menganai penelitian-penelitian yang sudah 

dilakukan sebelumnya dan yang memiliki relevansi dengan kasus atau teori yang 

digunakan penulis. Kerangka teori berisi meengenai teori yang digunakan penulis untuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mengkaji fenomena yang akan diteliti. Operasionalisasi teori berisi operasionalisasi teori 

yang digunakan dalam isu yang diangkat. Sedangkan yang terakhir argument utama 

berisi kesimpulan awal penulis mengenai permasalahan yang akan dibahas berdasarkan 

teori yang dipilih. 

3. BAB III: METODE PENELITIAN 

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan penulis meliputi jenis penelitian, 

ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan sistematika 

penulisan dari penelitian ini. 

4. BAB IV: GAMBARAN UMUM 

Berisi mengenai gambaran umum dan diperoleh dari studi pustaka yang mendukung 

penelitian ini. Dalam bab ini penulis akan memaparkan data yang didapat sesuai dengan 

isu yang penulis bahas. Penulis membahas mengenai hubungan antara Indonesia dengan 

Filipina maupun Malaysia , permasalahan yang terjadi di perairan sulu serta kerjasama 

“Trilateral Cooperative Arrangement (TCA)” yang dilakukan oleh Indonesia, Filipina 

dan Malaysia. 

5. BAB V: ANALISIS KEPENTINGAN INDONESIA PADA “TRILATERAL 

COOPERATIVE ARRANGEMENT (TCA)” DALAM KERJASAMA KEAMANAN 

LAUT SULU TAHUN 2017. 

Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian yang menjelaskan tentang kepentingan 

nasional Indonesia pada “Trilateral Cooperative Arrangement (TCA)” dalam kerjasama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



keamanan laut Sulu tahun 2017 dengan menggunakan pendekatan konsep kepentingan 

nasional. 

6. BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi penutup yang berisi kesimpulan mengenai penelitian yang telah dilakukan  

serta saran terkait dengan isu yang diteliti penulis dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Dinamika Hubungan Indonesia dengan Filipina dan Malaysia 

Hubungan antara Indonesia dengan Malaysia dan Filipina sebelum adanya kerjasama 

TCA mengalami pasang – surut, dimana terdapat permasalahan dari berbagai dimensi yang 

mempengaruhi hubungan antara Indonesia dengan negara anggota TCA lainnya. Sebagaimana 

yang telah dijelaskan oleh peneliti dalam latar belakang masalah diatas bahwa hubungan 

Indonesia baik dengan Malaysia maupun Filipina pernah mengalami permasalahan yang 

diakibatkan oleh sengketa perbatasan, dimana Indonesia dan Filipina pernah mengalami 

hubungan yang kurang baik terkait Pulau Miangas sedangkan Indonesia dan Malaysia sempat 

mengalami perselisihan dalam perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan. 

 

Sengketa Pulau Miangas yang pernah menciptakan kerenggangan dalam hubungan 

Indonesia dan Filipina pada saat ini masih terus berlangsung, dimana polemik saling klaim antara 

Indonesia dan Filipina terkait perbatasan tersebut berlangsung. Hal tersbut akan menimbulkan 

potensi atas terjadinya pelanggaran terhadap batas wilayah kedua negara.  Pada saat ini sengketa 

tersebut memasuki pembahasan terkait kesepakatan batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang 

berada dalam wilayah Filipina dan wilayah Indonesia di Sulawesi Utara.Pembahasan tersebut 

dimulai sejak tahun 2014, dimana pemerintah Indonesia berencana untuk membuat naskah 

akademik terkait penyelesaian sengketa Pulau Miangas melalui kesepakatan perbatasan ZEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dikedua negara.
1
 Saat ini Filipina juga tengah membahas agenda yang sama mengenai batas 

wilayah dengan Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebelumnya sempat 

menjalin pembahasan bilateral dengan Filipina terkait inisiatif pemerintah soal ZEE pulau 

Miangas. Apabila menemui kesepakatan, maka kedua negara rencananya akan mengatur waktu 

pertukaran piagam ratifikasi yang ditandatangani Menlu masing-masing. 

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia juga pernah mengalami kerenggangan 

yang diakibatkan oleh perebutan dua pulau yaitu Pulau Sipadan dan Ligitan, dimana dalam 

sengketa tersebut Indonesia dan Malaysia beberapa kali mengadakan pertemuan yang menjadi 

agenda dari Joint Working Group on Pulau Sipadan and Pulau Ligitan yang dibentuk oleh kedua 

negara.
2
Pertemuan pertama diadakan di Jakarta pada bulan Juli tahun 1992, dimana dalam 

pertemuan tersebut Indonesia menyatakan kepemilikan atas dua pulau tersebut dengan 

menyerahkan beberapa dokumen dan peta.Pada pertemuan pertama tersebut pihak perwakilan 

Malaysia mengajukan dokumen berisi memorandum pemerintahannya untuk memperkuat klaim 

mereka terhadap dua pulau tersebut, dalam pertemuan itu terjadi pertukaran dokumen tapi tidak 

ada kesepakatan yang dapat dihasilkan.
3
 

Pertemuan kedua dalam forum bersama terjadi pada tahun 1994 di Kuala Lumpur 

Malaysia, dimana pada pertemuan tersebut kedua negara telah bersepakat untuk mempercepat 

proses penyelesaian sengketa. Selain itu baik Indonesia maupun Malaysia menyepakati beberapa 

prinsip, diantaranya adalah menggunakan prinsip hukum internasional, konvensi-konvensi dan 

melibatkan pihak-pihak serta waktu yang relevan.
4
Kesepakatan dalam dua kali pertemuan  

                                                             
1Everd Scor Rider Daniel, Perundingan Panas Batas Miangas, Gresnews.com, diunduh dari, 

http://www.gresnews.com/berita/politik/101081-perundingan-panas-batas-miangas/Miangas, diunduh pada tanggal 2 
Juni 2019. 
2 Marcel Hendrapati. et al, “Efektif Sebagai Cara Akuisisi Teritorial : Analisis Kasus Sipadan – Ligitan”, HARLEV, 

Vol 1 – Issue 2, 2015. Faculty of Law, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia, hal 246. 
3Ibid, hlm 204. 
4Ibid, hlm 205. 
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tersebut mengantarkan Indonesia dan Malaysia pada sengketa penyelesaian yang melibatkan 

Mahkamah Internasional. Dimana Mahkamah Internasional pada tahun 2002 memutuskan bahwa 

Pulau Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia, keputusan Mahkamah Internasional tersebut 

mempertimbangkan asas pengendalian dan penguasaan wilayah yang lebih efektif.
5
 

Permasalahan yang terjadi  antara Indonesia dengan Malaysia dan Filipina yang 

meliputi berbagai isu sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukan adanya dinamika yang 

mewarnai hubungan antara ketiga negara. Dinamika antara ketiga negara tersebut tidak hanya 

terdapat pada permasalahan perbatasan diantara ketiga negara tersebut, beberapa kerjasama juga 

terjalin antara Indonesia dengan Malaysia dan Filipina yang terjalin pada beberapa isu yang 

menjadi fokus ketiga negara. Selain kerjasama TCA yang digagas untuk merespon ancaman 

keamanan yang terjadi di wilayah perairan laut Sulu, ketiga negara menjalin hubungan kerjasama 

bilateral baik dalam rangka kerjasama kawasan ASEAN maupun kerjasama yang bersifat 

bilateral. 

 

4.2 Permasalahan di Laut Sulu 

Berdasarkan data yang penulis rangkum, Laut Sulu merupakan salah satu laut yang 

memiliki nilai strategis bagi pelayaran perdagangan global. Kapal-kapal niaga Internasional yang 

membawa batu bara dan komoditas lainya,  menggunakan jalur yang terhubung dengan perairan 

Sulu ke wilayah China, Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Jalur-jalur tersebut melalui jalur 

ALKI II menuju Asia Timur dan Pasifik, dari selat Lombok melewati selat Makassar yang 

berada diantara pulau Kalimantan dan Sulawesi menuju laut Sulu-Sulawesi danke samudera 

Pasifik atau laut Cina Selatan. Setiap tahunya diperkirakan lebih dari 100.000 ton kapal melewati 

                                                             
5Ibid, hlm 207. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



laut Sulu yang membawa 55 juta metric ton kargo dan 18 juta penumpang yang bernilai sekitar 

40 miliar dollar.
6
 

Laut Sulu merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh berbagai negara di 

dunia, terutama beberapa negara lingkup ASEAN, yakni Indonesia-Malaysia-Filipina.Telah 

terjadi beberapa penculikan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang beroperasi di 

wilayah tersebut. Analisis resmi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia menengarai bahwa 

pembajakan ini dilakukan oleh Abu Sayyaf Group (ASG) yang melakukan pembajakan dan 

penculikan untuk mendanai gerakannya dan meneruskan sebagian pendanaannya kepada Islamic 

State of Iraq and Syria (ISIS).7 ASG merupakan pemain lama dalam terorisme, ditengarai 

kelompok ini mulai beroperasi sejak  tahun 2000 di Malaysia dan Filipina dengan melakukan 

penculikan wisatawan,8 serta tahun 2004 melakukan penenggelaman terhadap berbagai kapal 

Malaysia dan Filipina, yakni salah satunya adalah penenggelaman kapal Ferry di Manila Bay 

yang menewaskan 116 orang.9 

ASG didirikan oleh Abdulrajak Janjalani pada tahun 1990 di Filipina. Janjalani 

merupakan seorang veteran perang Afganistan yang dididik oleh Abdul Rasul Sayyaf.10 Nama 

pendidiknya ini yang digunakan sebagai nama dari sel terorisnya. Aksi pertama yang dilakukan 

oleh ASG adalah pengeboman kapal Doulos pada tahun 1991 di Filipina. Pada tahun 1998 

                                                             
6 Rizki Roza, Op. Cit. hal 9. 
7 Maria A Ressa, Senior Abu Sayyaf leader swears oath to ISIS. Rappler, 2014.diakses 

viahttp://www.rappler.com/nation/65199-abu-sayyaf-leader-oath-isis pada tanggal 27 Juni 2019 
8 GMA News Online, “Abu Sayyaf Kidnappings, Bombings and Other Attacks.", 2012, GMA News Research., 

Diakses via https://www.gmanetwork.com/news/news/content/154797/abu-sayyaf-kidnappings-bombings-and-
other-attacks/story/ pada tanggal 27 Juni 2019 
9 Zack Fellman. “Abu Sayyaf Group.” AQAM Futures Project Case Study Series, Case Study Number 5 ,2011, hal 

3.  
10 Billy G Hutchison. “Abu Sayyaf.The Counterproliferation Papers .“, Future Warfare Series No. 49 , 2009. Hal 

3.USAF Counterproliferation Center. 
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Janjalani tewas dalam pertempuran melawan Pemerintah Filipina.11Pasca itu, ASG melakukan 

perubahan taktik yang signifikan, dari penyerangan terhadap Pemerintah Filipina menjadi 

pembajakan dan penculikan di sekitar wilayah maritim Filipina. 

Kejahatan yang dilakukan oleh ASG tentu tidak tanpa alasan, dikarenakan banyak 

anggota ASG berasal dari wilayah-wilayah yang memiliki tradisi maritim yang baik, yakni 

wilayah Sulu dan wilayah Basilan.Modus operandi mereka yang berubah adalah karena 

penculikan dan pembajakan dirasa lebih memberikan perhatian media dan sumber daya materiil 

dibandingkan serangan-serangan terhadap Pemerintah Filipina.ASG juga memiliki beberapa 

Speedboat dan kapal-kapal kecil untuk melakukan pembajakan terhadap kapal-kapal dagang 

yang lewat di sekitar perairan Filipina. 

Beberapa modus operandi yang dilakukan oleh ASG sebelum berfokus pada pembajakan 

dan penculikan awak kapal adalah12 : 

1. pengeboman pada target tingkat tinggi 

2. serangan bersenjata terhadap penduduk sipil 

3. pembunuhan dan pemenggalan di hadapan publik 

4. terorisme maritim 

ASG bangkit kembali pada tahun 2016 dimana mereka meningkatkan jumlah operasi 

pembajakan dan penculikan dari 5 kasus pada tahun 2015 menjadi 18 kasus pada tahun 

2016.
13

Bahwasanya mereka mengalami peningkatan sumber daya yang signifikan untuk 

                                                             
11 Fellman, Zack. “Abu Sayyaf Group.” AQAM Futures Project Case Study Series, Case Study Number 5 (Nov. 
2011): 3. Center for Strategic and International Studies.Web. 25 June 2015. 

http://csis.org/files/publication/111128_Fellman_ASG_AQAMCaseStudy5.pdf 
12“The Abu Sayyaf-Al Qaeda Connection.” ABC News, diakses melalui 

http://abcnews.go.com/International/story?id=79205, pada tanggal 28 Juni 2019 
13ICC op. cit. 
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melakukan operasi pembajakan. Tanpa adanya sumber daya maka tentu mereka tidak akan bisa 

melakukan pembajakan secara efektif. Target dari ASG adalah kapal-kapal kargo besar dan 

kapal-kapal Ferry yang bernilai ekonomi tinggi. Tentu pihak pengirim kapal-kapal tersebut akan 

rela untuk membayar lebih demi mendapatkan isi dari kapal-kapal tersebut kembali. 

Tabel di bawah menunjukan peningkatan jumlah pembajakan dan penculikan untuk 

meminta uang tebusan yang terjadi di perairan Sulu, selama tahun 201514 hingga tahun 

2016.15Aktivitas pembajakan dan penculikan terlihat menurun pada tahun 201716 karena operasi 

militer yang dilakukan oleh pemerintahan Filipina. Operasi tersebut dikenang dengan namaBattle 

of Marawi.17 

 

Tabel 4.1 Data Kejahatan Maritim di perairan Sulu 

  Tahun 2015 

No. Tanggal Nama Kapal Jenis Insiden 

1 03 April 2015 Voge Fantasy (Liberia) Pembajakan di Pelabuhan 

2 07 Maret 2015 MV Brahms (Malta) Percobaan Pembajakan 

3 20 Maret 2015 MV Amis Wisdom (Panama) 

 

 

Percobaan Pembajakan 

 

                                                             
14 ICC International Maritime Bureau, 2016, “Piracy and Armed Robbery Against Ship,” Report for the Period 1 

January -31 December 2015, London: ICC, hal. 32-48, diakses via 

https://www.anave.es/images/documentos_noticias/2016/2015_annual_imb_piracy_report.pdf pada tanggal 15 Mei 

2019 
15 ICC International Maritime Bureau, “Piracy and Armed Robbery Against Ship,” Report for the  Period 1 January -

31 December 2016 London: ICC hal. 31-38 diakses via http://www.nepia.com/media/558888/2016-Annual-IMB-

Piracy-Report.pdf pada tanggal 15 Mei 2019 
16 ICC International Maritime Bureau, “Piracy and Armed Robbery Against Ships,” Report for the period 1 January - 
31 December 2017, London: ICC, hal.33-35, diakses via https://www.icc-ccs.org/reports/2017-Annual-IMB-Piracy-

Report.pdf pada tanggal 15 Mei 2019 
17 Charles Knight dan Katja Theodorakis, “The Battle of Marawi, one year on,” Australian Strategic Policy Institute 

(ASPI) The Strategist, diakses via https://www.aspistrategist.org.au/the-battle-of-marawi-one-year-on/ pada tanggal 

15 Mei 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 26 Juli 2015 MT Silver Dubai (Panama) 

 

 

Percobaan Pembajakan 

5 10 Oktober 2015 MV CECILIA V (Mongolia) Percobaan Penculikan 

 

 

 

2016 

No. Tanggal Nama Kapal Jenis Insiden 

 1 14 Februari 2016 Kapal Nelayan (Filipina) Penculikan di Laut 

2 26 Maret 2016 TB Brahma (Indonesia) Penculikan di Laut 

3 01 April 2016 TB Massive 6 (Malaysia) Penculikan di Laut 

4 15 April 2016 TB Henry & TB Cristi (indonesia) Penculikan di Laut 

5 02 Juni 2016 Ever Prosper & Ever Dignity 

(Malaysia) 

Pembajakan dan 

Penculikan di Laut 

6 22 Juni 2016 TB Charles (Indonesia) Penculikan di Laut 

7 09 Juli 2016 Kapal Nelayan (Indonesia) Penculikan di Laut 

8 18 Juli 2016 TB (Malaysia) Penculikan di Laut 

9 25 Juli 2016 TB SSE Charlotte (Tuvalu) Percobaan Pembajakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 10 September 2016 Kapal Nelayan (Malaysia) Penculikan di Laut 

11 27 September 2016 Kapal Nelayan (Malaysia) Penculikan di Laut 

12 20 Oktober 2016 MV Dongbang Giant no. 2 (Korsel) Penculikan di Laut 

13 05 November 2016 Kapal Nelayan (Malaysia) Penculikan di Laut 

14 06 November 2016 Yacth (Jerman) Penculikan di Laut 

15 11 November 2016 MV Royal 16 (Vietnam) Penculikan di Laut 

16 19 November 2016 Kapal Nelayan (Malaysia) Penculikan di Laut 

17 23 November 2016 

 

MV Ken Toku (Panama) Penembakan 

18 20 Desember 2016 FB Ramona 2 (Filipina) Penculikan di Laut 

2017 

No. Tanggal Kejadian Nama Kapal Jenis Insiden 

1 03 Januari 2017 MV Ocean Kingdom (Filipina) Penembakan 

2 09 Januari 2017 Kapal Nelayan (Filipina) Penembakan 

3 19 Januari 2017 Kapal Nelayan (Malaysia) Penculikan di Laut 

4 19 Februari 2017 MV Gang Hai (Vietnam) Penculikan di Laut 

5 23 Maret 2017 TB Super Shuttle (Filipina) Penculikan di Laut 

6 14 Oktober 2017 Kapal Nelayan (Filipina) Penculikan di Laut 

Sumber: International Maritime Bureau Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dari data yang telah disajikan, terlihat bahwa mulai tahun 2016 korban dari 

kejahatan maritim yang terjadi di dominasi oleh korban-korban yang berasal dari Indonesia, 

Malaysia, dan Filipina. Terjadi pergeseran sasaran oleh para pelaku kriminal, yang semula 

menyasar kapal-kapal asing yaotu kapal yang berasal dari luar Indonesia, Filipina, maupun 

Malaysia kemudian bergeser menyasar kapal-kapal lokal. Selain itu, jenis insiden yang banyak 

terjadi dari tahun 2016 ialah insiden penculikan yang dilakukan untuk meminta tebusan.18 

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa perlu adanya sebuah kerjasama internasional 

yang dilakukan oleh beberapa negara yang berkepentingan di wilayah tersebut, yakni Indonesia-

Malaysia-Filipina. Di sisi lain, Malaysia dan Filipina juga menengarai hal yang sama. Alhasil, 

ketiga negara kian intens dalam melakukan komunikasi khusus untuk membahas permasalahan 

Laut Sulu.Serangkaian pertemuan dilakukan dalam berbagai kesempatan. Berbagai output juga 

telah dihasilkan mulai dari, Joint Declaration, Joint Statement, hingga penanda tanganan 

Framework on Trilateral Cooperative Arrengment (FTCA).
19

 

 

4.3  Kerjasama Trilateral Indonesia – Filipina – Malaysia melalui Trilateral Cooperative 

Arrangement (TCA) 

Kerjasama antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia melalui forum kerjasamaTrilateral 

Cooperative Arrangement (TCA) mengalami beberapa perkembangan sejak tahun 2016 hingga 

2017. Dimulai dari pertemuan 5 Mei 2016 di Yogyakarta, yang dihadiri oleh Mentri Luar Negeri 

                                                             
18 Senia Febrica, Loc. Cit 
19 Hadyu Ikrami. Loc. Cit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dan Perwira Tinggi angkatan bersenjata masing-masing negara.
20

 Pertemuan ini menghasilkan 

Joint Declaration yang berisikan lima poin penting. Pertama, ketiga negara sepakat untuk 

melakukan patroli dengan mekanisme yang sudah ada. Kedua, menyediakan bantuan bagi orang 

maupun kapal yang terancam saat berada di perairan Sulu. Ketiga, menetapkan titik fokus antara 

ketiga negara, guna memfasilitasi pertukaran informasi dan intelijen. Keempat, membangun 

mekanisme komunikasi antara ketiga negara, agar tercipta koordinasi yang lebih baik di saat 

darurat. Kelima, ketiga negara sepakat untuk bertemu secara regular dan menyusun Standard 

Operational Procedure (SOP) bagi kerjasama ini.
21

 

Pada 20 Mei 2016, para mentri pertahanan dari ketiga negara bertemu dalam pertemuan 

informal di Vientiane, Laos dalam pertemuan mentri pertahanan ASEAN ke-10. Pertemuan 

informal tersebut membahas mengenai realisasi kerjasama pengamanan maritim di perairan Sulu. 

Lalu pada 20 Juni 2016, ketiga mentri pertahanan tersebut bertemu kembali di Manila, Filipina 

dimana pada pertemuan tersebut  menghasilkan sebuah  Joint Statement. Terdapat tujuh prinsip 

untuk di implementasikan angkatan bersenjata atau institusi lain yang terkait dari ketiga negara 

peserta perjanjian. Secara garis besar, ke tujuh prinsip ini merupakan adopsi dari sistem Malacca 

Strait Patrol (MSP). Ke tujuh prinsip tersebut ialah:
22

 

1. Koordinasi antara  badan militer ketiga negara, hanya berfokus pada keamanan maritim. 

2. Pembentukan pos komando militer bersama di tiap-tiap wilayah negara.  

3. Patroli maritie dan udara akan dilaksanakan di wilayah yang menjadi keresahan bersama.  

                                                             
20Kementerian Luar Negeri Indonesia , Joint Declaration of Foreign Ministers and Chiefs of Defence Forces of 

Indonesia-Malaysia-Philippines ,2016, diakses via https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Joint-Declaration-

Foreign-Ministers-and-Chiefs-ofDefence-Forces-of-Indonesia-Malaysia-Philippines.aspx pada tanggal 15 Mei 2019. 
21 Gustavo Guerra, Indonesia/Philippines/Malaysia: Agreement on Patrolling Shared Maritime Border | Global 
Legal Monitor, Loc.gov., 2017, diakses via http://www.loc.gov/law/foreign-

news/article/indonesiaphilippinesmalaysia-agreement-onpatrolling-shared-maritime-border/ pada tanggal 15 Mei 

2019. 
22 Department of National Defense of the Republic of the Philippines, “Press - Trilateral Meeting among the 

Defence Ministers of the Philippines, Malaysia and Indonesia”, 2016. 
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4. Kelompok kerja patrol maritime trilateral harus menetapkan direksi operasional dan 

Komando Pusat Maritim harus dibangun oleh ketiga negara.  

5. Membangun koridor transit guna menjadi jalur laut khusus untuk para pelaut yang akan 

memasuki wilayah Sulu.  

6. Dalam hal berbagi informasi dan intelejen, difokuskan untuk mengamankan perairan Sulu.  

7. Membangun mekanisme berbagai database trilateral. 

Pertemuan yang dilakukan antara delegasi ketiga negara yang diwakili oleh masing-

masing pejabat Menteri Pertahanan.Dalam pertemuan tersebut tercapai kesepakatan diantaranya 

kesepakatan untuk berkoordinasi dalam aktifitas militer yang berfokus pada keamanan 

laut.Dalam pertemuan kesepkatan  tersebut, terlihat bahwa kerjasama TCA dalam upaya 

mengamankan wilayah perairan Sulu fokus terhadap kerjasama keamanan dengan melibatkan 

kekuatan militer. 

Pada 14 Juli 2016, Indonesia-Filipina-Malaysia sepakat untuk menandatangani 

Framework on Trilateral Cooperative Arrangement (FTCA) di Jakarta. FTCA merupakan 

kerangka konseptual ketiga negara dalam melaksanakan perjanjian.FTCA menjadi pondasi bagi 

kerjasama keamanan maritime trilateral.
23

 Lalu pada 2 Agustus 2016, pertemuan kembali 

diadakan di Bali guna “memperkuat” FTCA yang telah ditanda tangani masing-masing negara. 

Ketiga mentri pertahanan sepakat untuk melakukan finalisasi dan Implementasi SOP pada patroli 

maritim, pedoman operasi untuk berbagi informasi dan intelijen, serta pembuatan rencana 

komunikasi bersama.Secara garis besar pertemuan di Bali membahas tentang bagaiamana 

sebaiknya FTCA di lakukan.
24

 Kemudian pertemuan terakhir di tahun 2016 terjadi pada tanggal 

                                                             
23 Ikrami, Hadyu, loc., cit. 
24

Ikrami, Hadyu, loc., cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Oktober 2016, berupa pertemuan informal dalam ASEAN-US Defence Dialogue in Hawaii, 

ketiga mentri pertahanan sepakat untuk melaksanakan patrol udara bersama. Patrol udara 

diharapkan dapat menjadi sarana pencegahan yang efektif bagi aktivitas criminal pembajakan 

dan penculikan yang ada di Sulu.akan tetapi pertemuan tersebut merupakan pertemuan informal 

antara ketiga mentri. 
25

 

Kerjasama Trilateral antara Indonesia, Filipina dan Malaysia dalam upaya pengamanan 

wilayah perairan Sulu, mengalami peningkatan kerjasama pada pertemuan delegasi di Manila 

pada 22 Juni tahun 2017 yang dihadiri oleh pejabat Menteri Luar Negeri dan Kepala Keamanan 

dan Militer masing-masing negara. Pada pertemuan  tersebut menghasilkan  Joint Statement 

dimana pada pertemuan tersebut selain tetap menekankan isu-isu keamanan dalam menghadapi 

ancaman keamanan yang diakibatkan oleh  tindakan kelompok terorisme, tercapai pula 

kesepakatan-kesepakatan baru seperti meningkatkan upaya dan kerja sama dalam mengatasi akar 

penyebab dan kondisi mendasar dari ekstermisme termasuk tetapi tidak terbatas terhadap 

kemiskinan, narkotika atau obat-obatan terlarang, kejahatan dan ketidakadilan sosial. 

Kesepakatan baru berikutnya adalah adanya kerjasama untuk mempromosikan pembangunan 

sosial dan ekonomi khususnya diberbagai daerah-daerah yang berdekatan dari ketiga negara, 

selain itu terdapat kesepakatan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap 

kelompok perempuan, anak-anak, dan pemuda dari pengaruh terorisme.
26

 Kesepakatan-

kesepakatan baru dalam pertemuan di Manila pada tahun 2017 tersebut menunjukkan adanya 

kepentingan yang lebih meluas dari masing-masing negara, selain persoalan ancaman keamanan 

                                                             
25 Prashanth Parameswaran, Loc. Cit. 
26 Department of Foreign Affairs Republic Of The Philippines, “Joint Statement Trilateral Meeting on Security 

Among The Philippines, Indonesia And Malaysia.”, 2017. Diakses via https://dfa.gov.ph/newsroom/statements-and-

advisoriesupdate/13060-joint-statement-trilateral-meeting-on-security-among-the-philippines-indonesia-and-

malaysia. Pada tanggal 01 Julli 2019 
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di wilayah laut Sulu sebagaimana yang dapat kita lihat melalui kesepakatan dalam pertemuan 

pada tahun 2016 di Manila. 

Dari serangkaian pertemuan yang dilakukan oleh Indonesia, Filipina dan Malaysia di 

tahun 2016, pada akhirnya ketiga negara tersebut melakukan implementasi berupa patroli yang 

dilaksanakan di dua tempat yang berbeda. Yang pertama dilakukan pada 19 Juni 2017 untuk 

patroli maritim, bertempat serta diresmikan di Tarakan, Indonesia.Sementara patroli udara 

dilaksanakan pada 12 Oktober 2017 dengan peresmian dilakukan di pangkalan udara Subang, 

Malaysia. Pasukan dari ketiga negara tersebut dikerahkan di dua Battleground agar mendapatkan 

hasil yang maksimal dalam mengamankan perairan Sulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

Analisa Kepentingan Nasional Indonesia pada “Trilateral Cooperative Arrangement (TCA)” 

dalam kerjasama keamanan Laut Sulu tahun 2017 

Kepentingan nasional tidak lepas dari aspek-aspek detail yang signifikan dalam 

membangun sebuah negara. Aspek pertama yang terpenting adalah aspek ekonomi. Ekonomi 

merupakan aspek terpenting karena sebagian besar permasalahan keamanan merupakan hasil 

determinasi terganggunya proses ekonomi yang terjadi di sebuah wilayah tertentu. Sekalipun 

ekonomi tidak selalu menjadi aspek determinan namun ekonomi adalah aspek yang cukup 

signifikan di dalam konflik dan kerjasama apapun di dunia internasional. Terbukti bahwa 

sebagian besar konflik di dunia adalah dikarenakan permasalahan ekonomi yang dibungkus 

dengan konsiderasi ideologis maupun kepentingan lainnya. 

Selain itu kepentingan geopolitik juga merupakan kepentingan yang cukup signifikan.
1
 

Sebuah negara tentu tidak akan mengharapkan adanya lawan di sekitar wilayahnya. Bahwasanya 

semakin banyak kawan di wilayah tersebut, tentu akan semakin aman kondisi suatu negara. 

Selain itu secara geopolitik, pengaruh suatu negara merupakan hal yang signifikan untuk 

mempengaruhi kejadian-kejadian politik yang ada di sekitar wilayah negara tersebut. Pengaruh 

geopolitik juga merupakan sebuah aspek yang menentukan maju atau tidaknya sebuah negara, 

dikarenakan negara-negara yang berpengaruh secara geopolitik mampu untuk melakukan koersi 

terhadap negara-negara di sekitarnya untuk mendukung tujuan-tujuan dan kepentingan negara 

tersebut. 

                                                             
1 Ukar Wijaya Soelistijo, “The Influence of Geopolitics and Strategical Factors upon the Development of Natural 

and Human Resources in Indonesia,”Social Science, Vol. 2, No. 6, 2013, hal. 200-202, diakses via 

https://pdfs.semanticscholar.org/17c6/a78b7ec30eba8cd1d2ea66c51d7ea0a68f2f.pdf pada tanggal 2 Juni 2019. 
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Kepentingan Keamanan Nasional juga merupakan hal yang sangat penting.Bahwasanya 

untuk menjalankan kepentingan geopolitik dan kepentingan ekonomi dibutuhkan sebuah 

kekuatan keamanan yang mumpuni untuk melakukan tekanan maupun menghindarkan lawan 

untuk melakukan tekanan terhadap suatu negara. Jika sebuah negara menunjukkan kelemahan 

dalam keamanannya maka sudah jelas negara-negara lain maupun sebuah kelompok politik 

internasional yang memiliki kekuatan militer superior dapat melakukan intimidasi untuk 

memastikan kepentingannya dilaksanakan oleh negara yang inferior tersebut.Sebagai contohnya 

adalah intimidasi dari negara-negara bermiliter kuat pada masa perang dingin adalah kekuatan 

yang cukup untuk memaksa sebuah negara untuk menuruti kepentingan negara-negara bermiliter 

kuat tersebut. 

Ketika sebuah negara pada masa perang dingin berusaha untuk mereformasi atau 

merevolusi sistem pemerintahan dan sistem ekonominya, negara-negara adidaya yang memiliki 

kekuatan besar dapat mengancam dengan senjata yang mereka miliki maupun melalui invasi 

militer untuk mengubah ideologinya menjadi sesuai dengan kepentingan nasional dari negara-

negara adidaya tersebut.Tentu invasi-invasi tersebut berkebalikan dengan kepentingan nasional 

negara-negara yang diinvasinya, sehingga negara-negara membutuhkan adanya sebuah kekuatan 

militer dan keamanan yang kuat untuk mempertahankan dirinya.Selain kekuatan militer yang 

kuat, gangguan keamanan di sekitar wilayah negara tersebut harus dinetralisir sehingga tidak 

mengganggu pembangunan kekuatan keamanan negara, sekaligus tidak menjadikan sebuah 

kelemahan di waktu berikutnya. Jika negara tersebut diinvasi atau diintervensi oleh negara-

negara lain dan masih ada gangguan keamanan di wilayahnya, maka negara tersebut tidak akan 

mampu untuk mempertahankan dirinya secara efektif dikarenakan masih adanya gangguan lain 

yang mau tidak mau harus juga diatasi bersamaan dengan intervensi negara lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pada kasus yang penulis bahas kali ini, penulis menggunakan konsep kepentingan 

Nasional yang di tulis oleh K. J. Holsti untuk menganalisis kepentingan nasional Indonesia pada 

Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) dalam kerjasama keamanan laut Sulu pada tahun 

2016-2017. Nantinya kepentingan ini akan dianalisa dengan mengacu pada konsep tersebut 

berdasarkan variable konsep kepentingan nasional milik Holsti yang dibagi menjadi tiga variable 

yaitu Core-interest and values, middle range objectives dan long range goals. 

5.1    Core Interest and Values 

Kepentingan yang disebut sebagai kepentingan inti ini merupakan kepentingan yang 

harus dipenuhi dan menjadi hal pertama yang harus dicapai oleh negara. Kepentingan inti 

merupakan kepentingan utama yang harus dicapai karena tanpa keberhasilan dalam 

pencapaianya, negara tidak akan bisa mencapai kepentingan jangka menengah dan jangka 

panjangnya. Oleh karena itu sangat penting dalam ksripsi ini membahas kepentingan inti 

berdasarkan aspek yang ada didalamnya yaitu self preservation atau preservasi diri. 

Holsti telah menyatakan bahwa kepentingan utama dari suatu negara ialah self 

preservation atau segala usaha untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Dalam self 

preservation  terdapat hal yang terpenting bagi suatu negara yaitu keamanan nasional. Sehingga 

kemanan nasional merupakan kepentingan inti atau kepentingan utama dari suatu negara. Apa 

yang dimaksud dengan kemanan nasional, bukan hanya sekedar keamanan teritori beserta isinya 

saja. Namun lebih radikal dari itu, kemanan nasional ialah mencakup sistem ekonomi-politik, 

kemanan budaya, keamanan insititusi, bahkan keamanan nilai dan kepercayaan negara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tersebut.
2
Dari sini kita dapat melihat bahwa, kepentingan inti suatu negara meliputi komponen-

komponen yang variatif dan beragam. 

Ancaman keamanan di perairan Sulu yang disebabkan oleh aktifitas perompakan yang 

dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf Grup, merupakan ancaman terhadap eksistensi Indonesia 

sebagai suatu negara yang memiliki kedaulatan dalam memastikan adanya keamanan terhadap 

keselamatan jiwa warga negaranya, keberlangsungan kepentingan ekonominya, hingga 

mempertahankan sistem politiknya. Sebagai suatu unit politik yang utuh, pemerintah Indonesia 

merasa perlu untuk melakukan berbagai upaya strategis sebagai bentuk perlindungan terhadap 

kepentingan nasionalnya. Kerjasama TCA yang melibatkan Indonesia, Filipina dan Malaysia 

tidak hanya dibentuk untuk mengatasi kejahatan perompakan yang dilakukan ASG, tapi juga 

sebagai alat bagi Indonesia untuk melindungi kepentingan nasionalnya dalam hal ini terutaman 

melindung eksistensinya sebagai suatu unit politik yang berdaulat. Melalui forum kerjasama 

tersebut Indonesia mendorong keterlibatan negara-negara yang berbatasan langsung dengan 

perairan Sulu lainnya, beberapa kesepakatan yang telah dibuat dalam kerjasama tersebut seperti 

patroli bersama baik di laut maupun udara antara ketiga negara merupakan langkah strategis 

dalam mengatasi kejahatan perompakan di wilayah perairan Sulu. 

Pentingnya TCA bagi Indonesia sebagai sebuah unit politik yang memiliki kedaulatan 

yang harus menjaga eksistensinya dapat dilihat dari bagaimana Indonesia menjadi inisiator 

dalam kerjasama tersebut, bagi Indonesia kerjasama tersebut akan memberikan dampak yang 

baik terhadap upaya pemerintah Indonesia memastikan tidak ada lagi kerugian yang ditimbulkan 

dari kejahatan perompakan yang selama ini dilakukan oleh ASG. Menteri Koordinator Politik, 

Hukum dan Keamanan Indonesia yaitu Wiranto menegaskan bahwa Indonesia telah berinisiatif 

                                                             
2 K.J. Holsti, Op Cit,  hal.142. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



untuk mengadakan pertemuan di Nusa Dua Bali untuk mempertegas implementasi kesepakatan 

patroli bersama ketiga negara, dimana dalam pertemuan tersebut juga ditekankan adanya upaya 

untuk memberikan jaminan keamanan terhadap warga negara yang melintasi wilayah perairan 

laut Sulu.
3
 

Inisiatif Indonesia dalam kerjasama TCA tersebut juga menjadi bagian dari upaya 

pemerintah Indonesia untuk mengamankan nilai dan sistem politik, dimana langkah kerjasama 

tersebut menunjukan bahwa pemerintah memiliki kapabilitas dan kepedulian dalam menangani 

permasalahan kejahatan yang terjadi di laut Sulu. Kemampuan menyelesaikan pemerintah 

Indonesia dalam permasalahan laut Sulu memberikan dampak positif terdapat stabilitas politik 

domestik, dimana sebelumnya terdapat desakan dari lembaga DPR RI kepada pemerintah 

Indonesia untuk segera menyelesaikan permasalahan pembebasan sandera korban perompakan 

kelompok Abu Sayyaf di perairan Sulu.
4
Selain mendorong agar pemerintah segera 

membebaskan sandera, DPR RI juga mendukung pemerintah untuk aktif menjalin kerjasama 

multilateral dalam rangka pengamanan jalur perdagangan di wilayah perairan laut Sulu. Hal 

tersebut menunjukan bahwa ada kepentingan ekonomi yang harus dijaga oleh pemerintah 

Indonesia dalam upayanya menjalin kerjasama untuk mengamankan laut Sulu, dimana dukungan 

DPR-RI tersebut telah menunjukan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat 

menunjukan eksistensinya sebagai satu kesatuan unit politik baik lembaga eksekutif maupun 

                                                             
3 Kristian Erdianto, Wiranto Nilai Patroli Maritim Trilateral Jadi Bagian Penting dalam Atasi Perompakan, 

Kompas.com, diunduh dari 
https://nasional.kompas.com/read/2016/08/02/20011801/wiranto.nilai.patroli.maritim.trilateral.jadi.bagian.penting.d

alam.atasi.perompakan, diunduh pada tanggal 2 Juni 2019 
4 Handani Triyoga, DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Kongkrit Bebaskan 14 WNI di Filipina, Detik.com, 

diunduh dari, https://news.detik.com/berita/3199728/ketua-dpr-desak-pemerintah-ambil-langkah-konkret-bebaskan-

14-wni-di-filipina, diunduh pada tanggal 2 Juni 2019. 
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legislative dalam menjaga kepentingan nasionalnya dari ancaman yang terjadi di wilayah 

perairan laut Sulu melalui kerjasama TCA.
5
 

 

 

5.2 Middle Range Objectives 

Variable ini merupakan variable kepentingan yang di deskripsikan sebagai kepentingan 

jangka menengah karena negara membutuhkan waktu yang lebih lama dari kepentingan inti atau 

jangka pendek. Kepentingan jangka menengah ini dapat dicapai apabila kepentingan jangka 

pendek sudah terpenuhi. Disini penulis akan meakukan identifikasi kepentingan jangka 

menengah Indonesia dalam kerjasamanya dengan Filipina dan Malaysia terkait keamanan 

perairan sulu melalui kerjasama TCA berdasarkan indikator Economic Development and Social 

Welfare, State Prestige dan Self-Extension. 

5.2.1 Economic Development and Social Welfare  

Economic Development and Social Welfare merupakan satu hal yang masuk dalam 

kepentingan jangka menengah.Dalam hal ini negara berusaha untuk memenuhi tuntutan maupun 

kebutuhan demi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosialnya melalui tindakan 

internasional. Kepentingan tersebut tidak dapat dicapai dengan kekuatan sendiri walaupun 

negara memiliki sumber daya yang dirasa cukup. Dalam memenuhi kepentingan tersebut negara 

harus melakukan hubungan dengan negara lain seperti dalam hal perdagangan, bantuan luar 

negeri, fasilitas komunikasi dan akses pasar luar negeri.   

 

                                                             
5 Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Perdagangan Luar Negeri Indonesia  

Salah satu jalur perdagangan laut Indonesia melalui Laut Sulu. Bahwasanya Laut Sulu 

merupakan perpanjangan dari ALKI-II dan salah satu lajur untuk menuju negara-negara di 

bagian utara Indonesia seperti Republik Rakyat Cina, Taiwan dan sebagainya. Pada tahun 2018, 

menurut Badan Keahlian DPR RI kapal Indonesia yang lewat di laut Sulawesi-Sulu sekitar 

100.000 kapal dan membawa 55 juta metrik ton kargo dan 18 juta penumpang. Total nilai 

ekonomi dari jalur perdagangan ini adalah 40 miliar dolar dan sekitar 700-800 juta dolar 

diantaranya adalah ekspor batu bara Indonesia ke Filipina.
6
 

Kepentingan jangka menengah Indonesia adalah untuk mempertahankan agar jalur 

perdagangan tersebut tetap aman sekaligus tidak menjadikan adanya kerugian melalui biaya-

biaya yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk bernegosiasi atau membayar biaya pembebasan 

awak kapal dan penumpangnya yang ditawan oleh ASG. Indonesia juga akan mengembangkan 

jalur ini untuk menjadi jalur ekspor utama di wilayah timur Indonesia, dengan adanya 

pengembangan pelabuhan Makassar. Selain itu juga, dengan adanya ancaman ASG di wilayah 

Laut Sulu, bahan bakar yang dihabiskan oleh kapal-kapal Indonesia akan semakin besar 

dikarenakan kapal-kapal Indonesia harus berkecepatan tinggi untuk mencapai tujuan secepat 

mungkin dan menghindari ancaman ASG di Laut Sulu. 

Nilai ekspor Indonesia pada tahun 2018 menurut BPS adalah USD 180.012.674.001,96 

atau setara dengan Rp.2.547.899.387.796.
7
 Jumlah ini merupakan sebuah jumlah yang cukup 

signifikan dalam perekonomian Indonesia. Sehingga pengembangan ekspor Indonesia juga 

                                                             
6Rizki Roza Op. Cit. hal 5. 
7 Samuel Pablo dan Iswari Anggit, BPS: Ekspor Desember 2018 Turun 4,62%, Impor Tumbuh 1,16%, CNBC 

Indonesia, 15 Januari 2019, diakses via https://www.cnbcindonesia.com/market/20190115105328-17-50689/bps-

ekspor-desember-2018-turun-462-impor-tumbuh-116 pada tanggal 2 Juni 2019. 
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merupakan sebuah prioritas ekonomi yang penting untuk dikembangkan oleh Pemerintah 

Indonesia.Dengan adanya pengembangan ekspor, tentu semakin besar keuntungan yang 

didapatkan oleh Indonesia. Data detail ekspor Indonesia yang ada pada BPS terakhir adalah data 

tahun 2017 dimana ekspor Indonesia mayoritas adalah pada negara-negara ASEAN dan negara-

negara Asia Timur. Negara-negara yang tujuan ekspor industry Indonesia adalah China, Jepang, 

India, Malaysia, Thailand, Filipina, dan korea selatan. Sedangkan dua negara non-Asia lainya 

adalah Amerika dan Belanda.
8
 

Gambar 5.1. Peta Jalur Laut Perdagangan Indonesia 
 

 
 

Sumber : Rolex Malaha, Ibu Kota Malaha Pindah, Donggala-Parimo berpeluang dimekarkan, diakses via 
https://sulteng.antaranews.com/berita/62622/ibu-kota-negara-pindah-donggala-parimo-berpeluang-dimekarkan, pada 

tanggal 16 Juli 2019 

 

Beberapa ekspor ini sebagian melewati jalur ALKI-II dimana akan melewati Laut Sulu, 

terutama ekspor Indonesia pada Filipina yang harus melewati laut Sulu.
9
 Jika ancaman ASG 

tidak diatasi dalam wilayah Laut Sulu, maka berpotensi akan mengurangi keuntungan yang 

didapat oleh pihak pemerintah maupun swasta Indonesia yang melakukan ekspor dan impor di 

                                                             
8 Statistik Industri, “30 Negara Tujuan Ekspor Terbear Untuk Produk Hasil Industri,” Kementrian Perindustrian RI, 

diakses via http://www.kemenperin.go.id/statistik/negara.php?ekspor=1 pada tanggal 28 juni 2019 
9 Rizki Roza Op. Cit, Hal 9. 
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wilayah tersebut. Dengan adanya pengurangan keuntungan di wilayah tersebut maka pihak-pihak 

pelaku ekspor dan impor akan menghindari wilayah Laut Sulu dan mengambil laju lain yang 

lebih jauh dan semakin mengurangi keuntungan yang didapat, atau dinaikkannya harga barang 

ekspor asal Indonesia yang berpotensi untuk membuat negara lain berpindah mencari impor yang 

lebih murah dan lebih mudah. 

Dampaknya tentu signifikan, bahwa hambatan atas ekspor Indonesia akan mengurangi 

pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta pertumbuhan ekspor Indonesia. Selain itu juga negara-

negara yang terbiasa melakukan impor pada Indonesia akan berpindah pada negara lain. Tentu 

ini akan sangat merugikan pihak Pemerintah maupun Swasta Indonesia dikarenakan 

berkurangnya konsumen ekspor dari Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki kepentingan 

ekonomi untuk mengamankan salah satu dari sumber pendapatan ekonomi Indonesia. 

2. Pembangunan Wilayah Timur Indonesia  

Pusat pembangunan Indonesia pada RPJMN 2015-19 adalah wilayah timur Indonesia.
10

 

Bahwasanya pembangunan wilayah timur Indonesia merupakan kepentingan ekonomi nasional 

utama di ranah nasional domestik. Wilayah timur Indonesia merupakan wilayah yang memiliki 

potensi ekonomi besar.Sumber daya alam yang melimpah terutama pada sektor pertambangan 

banyak ada pada wilayah tersebut. Namun infrastruktur dan industri yang belum terbangun akan 

sangat meningkatkan biaya untuk melakukan transportasi sumber daya alam tersebut ke wilayah-

wilayah industri maupun ke wilayah tempat sumber daya tersebut akan diekspor. Secara 

geografis, sumber daya alam Indonesia dari wilayah timur akan lebih mudah untuk dikirim via 

jalur ALKI-II dibandingkan melalui ALKI-I. Sekalipun ada jalur ALKI-III yang dapat menjadi 

                                                             
10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



prioritas pengiriman sumber daya alam dari Papua dan sekitarnya, namun wilayah NTB, NTT 

dan Sulawesi serta Kalimantan bagian Timur tetap lebih efisien secara jarak melalui ALKI-II.
11

 

Gangguan keamanan di Laut Sulu akan mengganggu perdagangan Indonesia di ALKI-II. 

Sehingga pembangunan ekonomi di wilayah timur, sebagian akan sangat terganggu dikarenakan 

perusahaan ekspor-impor yang mendapatkan keuntungan dari wilayah ALKI-II akan berkurang 

keuntungannya. Serta berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk 

melakukan negosiasi dengan ASG untuk membebaskan sandera maupun biaya negosiasi yang 

harus dilakukan. Ditambah lagi ketidakmampuan Indonesia untuk menjaga keamanan terusan 

jalur ALKI-II akan membuat semakin berkurangnya perdagangan di jalur tersebut dan semakin 

berkurangnya pendapatan melalui tarif yang didapatkan oleh Pemerintah Indonesia sekaligus 

berkurangnya pajak yang diterima dikarenakan turunnya pendapatan perusahaan ekspor-impor 

Indonesia.  

Kepentingan Ekonomi Nasional Indonesia tentu sangat terganggu dengan adanya 

gangguan ASG.
12

 Dengan berkurangnya dana tersebut maka pembangunan wilayah timur akan 

terganggu karena kurangnya dana yang dapat digunakan. Serta investasi privat akan berkurang di 

wilayah timur Indonesia dikarenakan tidak adanya aktivitas ekonomi yang lukratif. Tentu 

investor privat berharap bahwa aktivitas investasinya akan berkembang pesat di wilayah yang ia 

investasikan. Jika tidak memberikan keuntungan yang besar akibat adanya gangguan atas 

aktivitas ekonomi, maka mereka akan memilih untuk melakukan investasi di wilayah lainnya. 

Dengan demikian kepentingan ekonomi Indonesia terikat dengan keamanan Laut Sulu, dimana 

                                                             
11

Lidya Christian Sinaga,  Menilik Alur Laut Kepulauan Indonesia II, Lipi.go.id ,diunduh dari : 
http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/413-menilik-alur-laut-kepulauan-indonesia-ii.html, 
diunduh pada tanggal 14 Juli 2019 
12 Ringkang Gumiwang, Mengukur Efek Terorisme terhadap Ekonomi Global, 2018, diakses via 

https://tirto.id/mengukur-efek-terorisme-terhadap-ekonomi-global-cKGa pada tanggal 2 Juni 2019. 
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jika Laut Sulu tidak aman maka akan ada gangguan untuk pertumbuhan ekonomi wilayah timur 

Indonesia. Namun Indonesia tentu akan memilih untuk menggunakan jalur diplomatis dan 

preventif untuk menyelesaikan permasalahan ini dikarenakan tidak secara langsung mengganggu 

wilayah Indonesia sekaligus tidak dalam yurisdiksi keamanan Indonesia.  

3. Mempromosikan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Daerah Perbatasan 

Pada tahun 2017 perwakilan masing-masing negara yang di wakili oleh kementerian luar 

negeri, kepala kepolisian dan militer mengadakan pertemuan di Manila untuk memperkuat 

kerjasama antara ketiga negara dalam TCA. Diantara kesepakatan dalam tersebut, adalah adanya 

kesepakatan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial di daerah perbatasan 

antara ketiga negara.Kesepakatan tersebut sangat relevan dengan kepentingan nasional Indonesia 

untuk mengembangkan daerah-daerah perbatasan Indonesia, khususnya yang menjadi perhatian 

adalah daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan wilayah Filipina yaitu Pulau 

Miangas.Sebagaimana yang penulis telah uraikan dalam pembahasan diatas, Pulau Miangas 

merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang justru bergantung dalam aktifitas ekonominya 

kepada wilayah Dafau Filipina. 

Pemerintah Indonesia  sejak tahun 2014 telah mencanangkan pembangunan yang 

berfokus pada wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar), dalam hal ini sebagai  wilayah 

terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina maka pemerintah Indonesia mulai 

fokus pada upaya pembangunan di Pulau Miangas. Pada pertengahan tahun 2017, Kementerian 

komunikasi dan Informatika telah merampungkan proyek pembangunan infrastruktur jaringan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



informasi dan internet di Pulau Miangas sebagai sarana penunjang aktifitas masyarakat Miangas 

yang berjumlah 763 jiwa tersebut khususnya untuk menunjang aktifitas perekonomian disana.
13

 

Pembangunan terhadap pulau Miangas sebagai beranda Indonesia juga dilakukan dengan 

membangun infrastruktur transportasi, dimana pada tahun 2018 Pulau Miangas resmi memiliki 

bandara udara yang sudah direncanakan sejak tahun 2015. Bandara udara tersebut dibangun 

untuk mempermudah akses transportasi barang maupun orang, dimana kemudahan transportasi 

tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perubahan aktifitas ekonomi yang semula bergantung 

terhadap wilayah Filipina.
14

 Pembangunan ekonomi pada daerah perbatasan sebagaimana yang 

terjadi di Miangas juga merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan 

pembangunan dan keadilan sosial dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, hal ini 

sangat penting bagi Indonesia untuk mempromosikan keberhasilan pembangunan ekonomi 

nasionalnya melalui agenda pembangunan daerah terluarnya yang nantinya akan berdampak 

pada citra diri pemerintahan Indonesia. 

Selain Kepentingan Ekonomi Nasional tentu ada kepentingan Kesejahteraan Sosial bagi 

rakyat Indonesia, yakni keamanan bagi Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai awak 

kapal baik milik luar negeri maupun milik Warga Negara Indonesia itu sendiri. Sehingga Negara 

Republik Indonesia memiliki kepentingan dan kewajiban untuk menjaga laut Sulu melalui cara-

cara diplomatis dan kerjasama untuk mengamankan warga negaranya agar tidak kembali menjadi 

korban dari pembajakan ASG di Laut Sulu. Jika Indonesia tidak mampu untuk menjaga warga 

                                                             
13 Rifaldi Putra, Kominfo Tingkatkan Akses Informasi di Miangas, Kominfo.go.id,  diunduh dari 
https://www.kominfo.go.id/content/detail/10272/kominfo-tingkatkan-akses-informasi-di-miangas/0/sorotan_media, 

diunduh pada tanggal 2 Juni 2019. 
14 Trio Handani, Kado Untuk Miangas Pulau Terdepan RI, Detik.com,  diunduh dari 

https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4266766/kado-untuk-miangas-pulau-terdepan-ri, diunduh pada tanggal 2 

Juni 2019. 
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negaranya dari agresi pihak-pihak asing, maka Indonesia telah gagal dalam menjaga hak-hak 

Warga Negara untuk mendapatkan keamanan sesuai dengan konstitusinya. 

5.2.2 State Prestige 

State Prestige merupakan penghargaan atas suatu negara yang melakukan suatu hal yang 

dianggap menguntungkan negara lain atau dunia internasional.Menurut Holsti prestige negara 

dilihat dari kemampuan militer dan diplomatiknya. Namun saat ini prestige tidak hanya dinilai 

dari dua hal tersebut, namun dilihat dari perkembangan insdustri dan perkembangan 

teknologinya. Dalam hal ini negara akan mengajar ketertinggalan mereka dengan negara-negara 

yang memiliki perekonomian yang lebih maju dan melaksanakan program pembangunan yang 

lebih baik terutama untuk mendapatkan prestige di mata internasional. 

1. Kapasitas dan Kapabilitas Militer Indonesia dalam keamanan di Laut Sulu 

Komitmen atas penjagaan keamanan wilayah Laut Sulu akan memberikan State Prestige 

bagi Indonesia yang ikut turut serta menjaga wilayah laut milik Filipina yang dilintasi oleh kapal 

dari berbagai negara. Tentu pihak yang paling utama akan diuntungkan dalam ranah ini adalah 

Pemerintah Filipina yang pada seharusnya memberikan penghargaan dan terima kasih terhadap 

Malaysia dan Indonesia. Bahwasanya State Prestige merupakan penghargaan dalam bentuk 

immateriil maupun materiil (dapat berupa medali maupun tindakan diplomatik lain) yang 

diterima oleh suatu negara atas jasa-jasanya pada dunia internasional. Komitmen Indonesia 

dalam ranah ini akan memberikan penghargaan yang besar bagi Indonesia dan akan memberikan 

ruang pengaruh bagi Indonesia dalam ranah regional dan internasional. 

Indonesia wajib untuk menjaga komitmen keamanan, namun tentu dibutuhkan sebuah 

skema kerjasama yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Laut Sulu, yakni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filipina dan Malaysia.Dalam kerjasama TCA kapabilitas militer menjadi hal terpenting dalam 

memerangi kelompok teroris Abu Sayyaf. Dengan adanya kerjasama TCA yang di 

implementasikan dalam bentuk patroli bersama oleh ketiga negara, Indonesia memiliki legitimasi 

untuk menjaga komitmen keamanan di wilayah Laut. Hal tersebut ditunjukan dengan adanya 

surat Presiden RI Joko Widodo kepada Duterte yang diserahkan oleh Retno Marsudi selaku 

Menteri Luar Negeri Indonesia kepada Pervecto Rivas Yasay Jr selaku Menteri Luar Negeri 

Filipina pada tahun 2016, dimana dalam surat tersebut pemerintah Indonesia menyatakan 

komitmennya untuk meningkatkan kerjasama terkait dengan persoalan keamanan di perairan 

Sulu.
15

 

Komitmen Indonesia dalam penanganan ancaman keamanan di wilayah perairan Sulu 

bergantung dengan kapasitas dan kapabilitas militer yang dimiliki, hal ini sesuai dengan 

kesepakatan-kesepakatan awal dalam kerjasama TCA di tahun 2016 yang banyak bertumpu pada 

tindakan-tindakan milter seperti patroli bersama dan penukaran informasi intelejen. Menteri 

Pertahanan Indonesia Riyamizard Ryacudu menyatakan bahwa Indonesia akan menggunakan 

armada militer Sea Rider dan Drone militer dalam operasi pengamanan di wilayah perairan Sulu. 

Menteri Pertahanan Indonesia juga menyatakan siap untuk mengirimkan pasukan militer untuk 

kepentingan pembebasan sandera, hanya saja pemerintah Indonesia masih harus menunggu 

adanya persetujuan dari pihak Filipina.
16

 Keseriusan pemerintah Indonesia yang ditunjukan 

dengan kesiapan kekuatan militernya merupakan sebuah hal yang positif, dalam upaya 

memperoleh pengakuan negara lain melalui kerjasama TCA terutama Filipina dan Malaysia.  

                                                             
15

 Fajar Nugraha, Menlu RI Bahas Kerjasama Keamanan Laut Sulu dengan Menlu Filipina, Medcom.id, diunduh dari  
https://www.medcom.id/internasional/asia/0KvVY01K-menlu-ri-bahas-kerja-sama-keamanan-laut-sulu-dengan-
menlu-filipina, diunduh pada tanggal 14 Juli 2019. 
16 Prima  Gumilang, TNI Siap Kirim Pasukan Bebaskan ABK yang Disandera Abu Sayyaf, CNNindonesia.com, 

diunduh dari  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160329145718-20-120270/tni-siap-kirim-pasukan-

bebaskan-abk-yang-disandera-abu-sayyaf, diunduh pada tanggal 2 Juni 2019. 
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Pengakuan dari negara lain terhadap pemerintah Indonesia melalui penggunaan kapasitas 

dan kapabiltas militernya, ditunjukan oleh Filipina sebagai negara yang memiliki kedaulatan 

terhadap wilayah perairan Sulu. Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta TNI sebagai pihak 

militer untuk membantu Filipina dalam upaya memburu kelompok teroris Abu Sayyaf yang 

menjadi dalang dari kejahatan perompokan di Laut Sulu, hal tersebut diungkapkan oleh Menteri 

Luar Negeri Retno Marsudi dalam rapat bersama Komisi I DPR RI.
17

 Keinginan Presiden 

Filipina terkiat partisipasi militer Indonesia dalam upaya mengatasi kelompok Abu Sayyaf 

tersebut, juga disampaikan kepada Presiden dalam kesempatan di sela-sela forum pertemuan 

ASEAN – India. Namun pemerintah Indonesia tidak ingin gegabah dengan memberi kesempatan 

untuk Filipina memberikan detail atas permintaan tersebut, meski pada bulan Januari tahun 2016 

Presiden Filipina telah memberikan ijin terbuka bagi militer Malaysia dan Indonesi untuk 

memasuki wilayah Filipina.
18

 

5.3.3 Self Extension 

Self Extension merupakan sebuah konsep dimana suatu negara akan mengembangkan 

pengaruhnya pada negara-negara di sekitarnya dan berhubungan secara diplomatik maupun 

konfrontatif untuk mempengaruhi negara-negara di sekitarnya agar mau bekerjasama atau 

menjalankan kepentingan nasional negara yang mempengaruhi tersebut. Self Extension sangat 

terikat dengan kepentingan Geopolitik regional dimana Indonesia akan menyebarkan 

pengaruhnya kepada negara-negara di sekitarnya. 

                                                             
17 Fathiyah Wardah, Indonesia Tunggu Penjelasan Presidenn Filipina Soal Kerjasama Buru Teroris, 

VOAindonesia.com, diunduh dari  https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-tunggu-penjelasan-presiden-filipina-

soal-kerja-sama-buru-teroris/4234264.html, diunduh pada tanggal 2 Juni 2019 
18 Ibid. 
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 Ada beberapa kepentingan Geopolitik Nasional Indonesia yakni yang tercantum dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, yakni mengenai kepentingan 

geopolitik regional maupun kepentingan geopolitik global. Namun Self Extension hanya akan 

terpaut mengenai kepentingan geopolitik regional terutama pengaruh Indonesia pada Malaysia 

dan Filipina serta negara-negara ASEAN sebagai ekstensi dari kepentingan tersebut. Indonesia 

menengarai bahwa hegemoni negara barat akan digantikan oleh kebangkitan ekonomi negara-

negara timur.
19

 Bahwasanya kondisi geopolitik regional ASEAN akan dipenuhi oleh eksplorasi 

agresif secara ekonomi oleh negara-negara timur seperti Republik Rakyat Cina, Filipina dan 

Vietnam. Wilayah Laut Cina Selatan merupakan wilayah perebutan klaim dari RRC, Filipina, 

Vietnam serta eksplorasi sumber daya alam dari Malaysia dan Brunei Darussalam.Indonesia juga 

memiliki kepentingan yakni untuk eksplorasi sumber daya alam sekaligus mengamankan 

wilayah utaranya dari konflik kepentingan antar negara.
20

 

Secara Geopolitik, negara-negara di sekitar Indonesia melakukan konflik agresif yang 

metodenya memang melalui gertakan-gertakan diplomatis sekaligus pembangunan kerjasama 

untuk menyaingi kerjasama dari negara-negara lawannya. Negara-negara ASEAN maupun 

negara-negara sekitar ASEAN merupakan negara-negara yang melakukan taktik-taktik demikian. 

Namun intervensi negara barat masih ada pada sekitar batas wilayah laut Indonesia, yakni 

Amerika Serikat yang meningkatkan jumlah personil yang ditempatkan di Darwin, Australia 

untuk menjaga kepentingan negara-negara sekutunya di wilayah Oseania dan Asia Tenggara.
21

  

                                                             
19

 BAPPENAS, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019”, Buku I, Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional,2015, Jakarta, Bab 3 hlm 8. 
20

 Ibid. 
21 Ibid, hlm 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indonesia tentu berkepentingan untuk mengurangi tekanan-tekanan diplomatis dan 

intimidasi militer negara-negara lain di sekitar wilayahnya. Sekalipun ancaman-ancaman tersebut 

belum ditujukan pada Indonesia dikarenakan Indonesia seringkali mengambil langkah diplomatis 

untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan dan perebutan sumber daya alam, namun suatu 

saat ketika kepentingan negara-negara tersebut mengharuskan untuk menggunakan kekuatan 

militer untuk mengintimidasi Indonesia, maka Indonesia harus mampu untuk menjawab dengan 

sepadan.  

Tentu untuk memenuhi kebutuhan ini dibutuhkan perekonomian yang kuat untuk 

membangun militer yang kuat. Salah satunya adalah wilayah ekspor Indonesia di ALKI-II 

merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Dengan adanya 

gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh ASG di wilayah tersebut, maka Indonesia akan 

terhambat dalam pembangunan kekuatan ekonomi dan militernya. Jika Indonesia terhambat 

secara pembangunan kekuatan ekonomi dan militer maka kepentingan negara lain atas 

keberadaan Indonesia akan semakin berkurang dan merasa bahwa lebih efisien untuk 

mewujudkan kepentingannya melalui mempengaruhi Indonesia atau melakukan intimidasi 

terhadap Indonesia. Negara-negara yang dengan mudah untuk melakukan demikian adalah 

negara-negara adidaya, dan semakin dekat lokasi geografisnya dengan Indonesia maka akan 

semakin berkepentingan dan semakin mudah untuk mewujudkan intimidasi atau pengaruh 

tersebut. Secara regional tentu kekuatan politik yang harus diwaspadai adalah Republik Rakyat 

Cina yang juga memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan dan sekitarnya.
22

 

                                                             
22 Ign. L. Adhi Baskara,  Saat Cina dan Amerika Berebut Pengaruh di Asia Tenggara, 2019, diakses via 

https://tirto.id/saat-cina-dan-amerika-berebut-pengaruh-di-asia-tenggara-ddxg  pada tanggal  2 Juni 2019. 
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Permasalahan Laut Sulu bisa menjadi sebuah legitimasi bagi RRC untuk melakukan 

intimidasi dan tekanan diplomatik bagi negara-negara yang berada di wilayah tersebut, jika 

kapal-kapal RRC turut menjadi korban dari ASG. Terlepas dari kebutuhannya hanya mengenai 

keamanan kapal-kapal RRC atau membutuhkan sebuah justifikasi untuk memasukkan kekuatan 

militernya ke wilayah negara-negara yang ada di sekitar Laut Sulu untuk menjaga keamanan 

dengan bayaran tertentu, atau untuk mengambil aset-aset penting di wilayah tersebut, tentu akan 

merugikan negara-negara yang berada di wilayah tersebut sehingga ini merupakan justifikasi 

geopolitik bagi negara-negara sekitar Laut Sulu untuk melakukan pengamanan bersama di 

wilayah tersebut. 

Dengan menunjukkan kelemahan, Indonesia dapat menjadi sasaran dari negara-negara di 

sekitar wilayahnya dengan justifikasi turut serta menjaga keamanan Indonesia. Tekanan-tekanan 

atas bantuan penjagaan keamanan akan terus dilakukan dengan syarat pemberian beberapa hal 

dari indonesia ke negara-negara tersebut. Skema yang tidak menguntungkan ini bisa jadi akan 

semakin tidak menguntungkan jika ada negara adidaya yang mampu menemukan alasan untuk 

justifikasi invasi atau blokade ekonomi terhadap Indonesia. Tentu kelemahan ekonomi maupun 

kelemahan militer adalah prasyarat utama sebelum justifikasi untuk menentukan strategi apa 

yang dilakukan untuk memastikan sebuah negara akan melakukan kepentingan negara 

agresornya. Negara yang lemah ekonomi namun kuat militernya akan lebih lemah ketika 

diembargo, sedangkan yang kuat ekonomi tetapi lemah militernya dapat diinvasi dan dihabisi 

secara militer.  

Untuk memastikan bahwa Indonesia terbebas dari tekanan yang dillakukan oleh negara-

negara besar di regional Asia seperti RRC, Jepang dan India yang ditengarai oleh Indonesia 

sebagai kekuatan ekonomi baru maka Indonesia harus menjadi kekuatan keamanan dan ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



baru di wilayah regionalnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian-

perjanjian keamanan bersama dengan negara-negara di sekitarnya yang sama-sama berkeadaan 

mirip dengan Indonesia, yakni bukan menjadi negara-negara adidaya (Great Power) di regional 

tersebut. Malaysia dan Filipina merupakan negara-negara yang juga akanmendapatkan tekanan 

dari negara-negara adidaya di wilayah Asia-Pasifik, terutama Filipina yang sudah mendapatkan 

tekanan dari RRC dan Vietnam perihal Laut Cina Selatan.  

Bagi Indonesia, Filipina dan Malaysia dapat menjadi sekutu alamiah untuk menghadapi 

negara-negara yang lebih jauh melalui perjanjian keamanan bersama dengan adanya permulaan 

yakni perjanjian TCA untuk mengurangi ancaman dari pihak lain yakni ASG yang beroperasi di 

Laut Sulu.
23

 Tentu kepentingan Indonesia adalah sekaligus untuk memastikan Filipina dan 

Malaysia dapat dipengaruhi untuk melakukan perjanjian-perjanjian keamanan berikutnya ketika 

ada ancaman baru yang akan muncul, baik dari ranah domestik, regional maupun global. Serta 

adanya kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan intervensi keamanan domestik bagi negara-

negara yang telah dipengaruhi secara perlahan akan membuat Indonesia menjadi negara yang 

ekstensif di wilayah Asia Tenggara. 

Kepentingan Indonesia untuk dapat memastikan bahwa Filipina dan Malaysia dapat 

dipengaruhi untuk melakukan perjanjian kerjasama lainnya, adalah upaya bagi Indonesia untuk 

memastikan bahwa tidak ada kepentingan dari negara-negara di luar Asia Tenggara yang dapat 

mengancam kepentingan Indonesia dalam memainkan peranannya di kawasan Asia Tenggara. 

5.3 Long Range Goals 

                                                             
23 Ian Storey, Loc. Cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kepentingan Jangka Panjang Indonesia adalah pembangunan New World Order. 

Kepentingan tersebut merupakan kepentingan jangka panjang negara dalam kerjasama dengan 

negara lain. Kepentingan ini merupakan kepentingan yang sulit untuk dicapai karena 

membutuhkan waktu yang lama karena tujuan dalam jangka panjang ini adalah negara berupaya 

untuk merubah tatanan atau sistem internasional sesuai dengan visi misi negara tersebut. 

Kepentingan jangka panjang dapat dicapai apabila negara sudah mencapai tujuan dalam 

kepentingan jangka pendek dan jangka menengah. 

Kerjamasama Indonesia dengan Filipina dan Malaysia dalam kerjasama TCA, merupakan 

cara bagi Indonesia selain untuk memperoleh kepentingan nasionalnya khusunya upaya 

Indonesia untuk tampil menjadi aktor yang memiliki pengaruh di kawasan Asia Tenggara 

terutama dalam memberikan rasa aman khususnya kepada rakyat Indonesia dan pengguna jalur 

perdagangan laut Sulu pada umumnya. Hal tersebut sesuai dengan siaran pers Pusat Komunikasi 

Publik Kementerian Pertahanan dalam agenda Launching Trilateral Air Patrol Indonesia-

Malaysia-Filipina, dimana dalam siaran pers tersebut lembaga Kementerian Pertahanan 

menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia baik dalam sub regional maupun regional Asia 

Tenggara dapat menjadi contoh yang patut dijadikan model bagi kerjasama-kerjasama lainnya.
24

 

Dengan potensi ekonomi dan kekuatan militer yang cukup mumpuni melalui kerjasama TCA 

Indonesia berupaya muncul sebagai kekuatan baru dengan mengakomodir potensi kekuatan 

negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebagai sekutu alamiah, terutama menghadapi 

tantangan dari negara adi daya lainnya seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat China.  

                                                             
24Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “Launching Trilateral Air Patrol Indonesia-Malaysia-Filipina”, 

diunduh dari, https://www.kemhan.go.id/2017/10/12/launching-trilateral-air-patrol-indonesia-malaysia-filipina.html, 

diunduh pada tanggal 2 Juni 2019. 
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 Siaran pers yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Indonesia dalam launching trilateral 

air patrol tersebut, memberikan kita gambaran bahwa kerjasama TCA bukan hanya sebagai alat 

untuk menciptakan keamanan di wilayah perairan Sulu tapi juga menjadi panggung bagi 

Indonesia untuk menununjukkan kemampuan sebagai inisiator kerjasama di kawasan Asia 

Tenggara yang dapat membendung pengaruh negara-negara adi daya. Keaktifan Indonesia dalam 

menginisiasi kerjasama trilateral dalam pengamanan wilayah perairan Sulu tanpa adanya 

intervensi dari negara adi daya seperti RRC maupun Amerika Serikat, sesuai dengan landasan 

politik luar negeri yang bebas – aktif dimana akan sulit bagi Indonesia untuk dapat menjadi aktor 

yang diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara jika pengaruh negara-negara adi daya tersebut. 
25

 

 Upaya pemerintah Indonesia untuk menjadi aktor yang memiliki pengaruh dalam 

pergaulan negara-negara di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama TCA, merupakan realisasi 

dari komitmen pemerintah Indonesia yang berkeinginan menjadi poros maritime dunia.
26

 Meski 

begitu berbagai hambatan dan tantangan yang muncul khususnya dari manuver kepentingan dan 

pengaruh negara-negara adi daya seperti Amerika Serikat dan China, menjadikan kepentingan 

jangka panjang tersebut membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mengukur konsistensi 

pemerintahan Indonesia. 

 

                                                             
25 Silviana Dharma, 2 Tahun Jokowi-JK : Pasang Surut Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia, Okezone.com, 
diunduh dari, https://news.okezone.com/read/2016/10/17/18/1516697/2-tahun-jokowi-jk-pasang-surut-
kebijakan-politik-luar-negeri-indonesia, diunduh pada tanggal 14 Juli 2019. 
26

 PresidenRI.go.id,  Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, diunduh dari : http://presidenri.go.id/berita-
aktual/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html, diunduh pada tanggal 14 Juli 2019. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Penulis berkesimpulan bahwa kepentingan nasional Indonesia dalam keterlibatannya pada 

forum kerjasama trilateral bersama Filipina dan Malaysia yang ditinjau melalui konsep K.J 

Holsti, dimana dari tiga variable dalam konsep tersebut kepentingan nasional Indonesia dapat 

ditinjau melalui kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka menengah. Sedangkan 

untuk kepentingan jangka panjang, penulis mengambil kesimpulan bahwa upaya Indonesia untuk 

menjadi aktor yang dapat membentuk tatanan dunia baru melalui kerjasama TCA membutuhkan 

waktu yang panjang untuk menguji konsistensi sikap dan tindakan Indonesia terutama dalam 

menggeser pengaruh negara adi daya seperti China dan Amerika Serikat. 

Kepentingan inti atau jangka pendek Indonesia terlihat pada self preservation dimana 

terdapat upaya Indonesia dalam memastikan bahwa negaranya terbebas dari ancaman terhadap 

keamanan dan kedaulatan baik dalam dimensi geografis, budaya, politik maupun ekonomi, hal 

tersebut membuat pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya strategis untuk melindungi 

kepentingan nasionalnya. Melalui kerjasama TCA, pemerintah Indonesia ingin menjaga 

kelestarian diri dari kerugian materiil dan immaterial yang disebabkan oleh ancaman keamanan 

di wilayah perairan Sulu.Selain itu pemerintah Indonesia juga berkepentingan untuk menjaga 

eksistensinya sebagai suatu unit politik yang utuh, dimana ada satu kesatuan pandangan antara 

lembaga eksekutif dan legislatif Indonesia terhadap pentingnya pengamanan wilayah perairan 

Sulu melalui kerjasama TCA tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berikutnya kepentingan nasional jangka menengah, Indonesia memiliki kepentingan pada 

indicator Economic Development and Sosial Walfare, State’s Prestige, dan Self Extion. dalam 

kerjasama “Trilateral Cooperative Arrangemet (TCA)”, dapat dilihat dari bagaimana Indonesia 

berupaya untuk menciptakan keamanan di wilayah laut Sulu sebagai perlintasan yang penting 

bagi aktifitas ekspor Indonesia baik yang berhubungan langsung dengan Filipina dan Malaysia 

maupun dengan negara-negara lainnya. Selain upaya untuk menjaga kepentingan ekonomi 

Indonesia melalui aktifitas ekspor, upaya Indonesia melalui TCA  dalam menjaga keamanan 

Laut Sulu telah menunjukan komitmen Indonesia dan  hal tersebut telah memunculkan penilaian 

positif dari negara lain khususnya Filipina dan Malaysia.  

Peranan Indonesia dalam menjalankan komitmen untuk menjaga keamanan di wilayah 

perairan Sulu, tidak terlepas dari kapasitas dan kapabilitas militer yang dimiliki oleh Indonesia 

dalam mengatasi ancaman keamanan di wilayah perairan Sulu. Kapasitas dan kapabilitas tersebut 

ditunjukan dengan adanya latihan dan patroli militer bersama dengan Filipina dan Malaysia, 

melalui kapasitas dan kapabilitas militer tersebut Indonesia telah mampu menumbuhkan 

kepercayaan Filipina dan Malaysia dalam hubungan diplomatik. Hubungan tersebut berdampak 

pada kepentingan Indonesia untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan kerjasama keamanan 

dan ekonomi lainnya yang dilakukan oleh Filipina dan Malaysia, hal ini penting bagi Indonesia 

mengingat kebutuhan Indonesia untuk memperoleh sekutu alamiah dalam membentuk diri 

sebagai negara yang memiliki pengaruh kuat di kawasan Asia Tenggara. 

Peranan Indonesia dalam menginisiasi kerjasama TCA juga bagian dari upaya Indonesia 

untuk membangun citra diri sebagai negara yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, 

dimana melalui berbagai forum kerjasama sub regional maupun kerjasama regional tersebut 

Indonesia berupaya membangun kekuatan untuk mengantisipasi adanya intervensi negara-negara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



adi daya seperti RRC dan Amerika Serikat dalam forum regional.  Intervensi dan pengaruh 

negara-negara adi daya seperti RRC dan Amerika Serikat menjadi ancaman bagi 

keberlangsungan kepentingan Indonesia dalam membangun citra diri sebagai kekuatan baru dan 

berpenaruh di kawasan Asia Tenggara. Maka penting  bagi Indonesia untuk memainkan 

pengaruhnya dalam forum kerjasama TCA sebagai bagian dari kerjasama sub regional Asia 

Tenggara, untuk memastikan bahwa kerjasama tersebut terbebas dari pengaruh  dan intervensi 

negara-negara adi daya.  

Berkaitan dengan kepentingan Indonesia untuk menjadi kekuatan baru yang mampu 

mendominasi  dinamika di kawasan Asia Tenggara bahkan dalam tatanan global sebagai 

kepentingan jangka panjang Indonesia dalam keterlibatannya pada kerjasama TCA, hal tersebut 

memiliki landasan filosofis dari politik luar negeri bebas-aktif yang memang menjadi prinsip 

politik Indonesia untuk bersikap dan bertindak  dalam pergaulan dengan negara-negara lainnya. 

Masih adanya pengaruh negara-negara adi daya seperti RRC dan Amerika Serikat yang memiliki 

kepentingan tertentu di kawasan Asia Tenggara, menjadi tantangan dan hambatan yang serius 

bagi Indonesia untuk menciptakan iklim politik regional yang mampu mandiri dan berdaulat 

untuk menentukan masa depan kawasan. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa sebagai 

negara yang memiliki keinginan untuk dapat menjadi aktor yang berpengaruh di kawasan Asia 

Tenggara, Indonesia tentu harus secara konsisten aktif dalam membangun forum kerjasama baik 

dalam sub regional dan regional Asia Tenggara untuk menjaga dinamika kawasan dari pengaruh-

pengaruh negara lain diluar kawasan. Penulis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bagian 

dari proses yang membutuhkan waktu untuk menguji konsistensi Indonesia dalam memainkan 

peranan strategis di kawasan Asia Tenggara, oleh karena penulis belum dapat menarik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kesimpulan akhir berkaitan dengan kepentingan jangka panjang Indonesia dalam forum 

kerjasama TCA.  

6.2 Saran 

Penulis menyadari bahwa penelitian yang dilakukan masih memiliki beberapa kelemahan 

yang nantinya dapat ditindak lanjuti oleh para peneliti selanjutnya, keterbatasan informasi dan 

data yang dapat diakses mengenai kerjasama TCA antara Indonesia, Filipina dan Malaysia 

terkait ancaman keamanan di perairan Sulu menjadi tantangan bagi peneliti yang ingin 

melakukan penelitian selanjutnya. Berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data-data 

penelitian, penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk senantiasa mencermati 

dan melakukan proses validasi terhadap data yang telah diperoleh untuk memperoleh sebuah 

sudut pandang yang lebih komprehensif dalam melihat kepentingan nasional. Peneliti 

selanjutnya dapat melakukan perbandingan antara data satu dengan data yang diperoleh lainnya, 

hal ini akan membantu peneliti selanjutnya untuk dapat memperoleh informasi-informasi yang 

lebih objektif dalam penelitian yang akan dilakukan. 

Berikutnya peneliti selanjutnya dapat menggali lebih dalam terkait dengan peranan 

Indonesia dalam kerjasama TCA, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut apakah 

Indonesia akan meneruskan kepentingan-kepentingan di atas dalam skala yang lebih luas dengan 

metode diplomatis atau tidak. Hal tersebut mengingat bahwa masih adanya eksistensi kelompok 

Abu Sayyaf di wilayah kepulauan yang termasuk dalam wilayah perairan Sulu, sehingga potensi 

adanya ancaman keamanan di wilayah laut Sulu sewaktu-waktu dapat terjadi dan tentu kerjasama 

TCA yang digagas sebagai respon atas ancaman tersebut akan tetap berlangsung. Saran 

berikutnya adalah terkait perlunya dilakukan penelitian selanjutnya dengan meneliti kepentingan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nasional negara-negara yang terlibat dalam kerjasama TCA seperti Filipina dan Malaysia, 

dimana penelitian terhadap kepentingan nasional negara-negara tersebut akan memperkaya sudut 

pandang dalam melihat dinamika dan memberikan gambaran terhadap masa depan kerjasama  

tersebut.  

Penulis tentu berharap bahwa penelitian ini dan saran yang diberikan dapat memberikan 

sedikit manfaat terhadap penelitian selanjutnya sehubungan dengan banyaknya kekurangan yang 

terdapat dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis berharap peneliti selanjutnya mampu 

mengambil suatu manfaat dalam penelitian ini dengan tetap menggunakan cara pandang kritis 

demi kebaikan penelitian-penelitian yang akan dilakukan mendatang. 

Penulis tentu berharap bahwa penelitian ini dan saran yang diberikan dapat memberikan 

sedikit manfaat terhadap penelitian selanjutnya sehubungan dengan banyaknya kekurangan yang 

terdapat dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis berharap peneliti selanjutnya mampu 

mengambil suatu manfaat dalam dalam penelitian ini dengan tetap menggunakan cara pandang 

kritis demi kebaikan penelitian-penelitian yang akan dilakukan mendatang. 

Penulis tentu berharap bahwa penelitian ini dan saran yang diberikan dapat memberikan 

sedikit manfaat terhadap penelitian selanjutnya sehubungan dengan banyaknya kekurangan yang 

terdapat dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis berharap peneliti selanjutnya mampu 

mengambil suatu manfaat dalam dalam penelitian ini dengan tetap menggunakan cara pandang 

kritis demi kebaikan penelitian-penelitian yang akan dilakukan mendatang. 
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