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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai 

Sengketa Batas Wilayah Indonesia-Malaysia di Perairan Ambalat, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sengketa Batas Wilayah di perairan Ambalat merupakan lanjutan dari 

Sipadan-Ligitan dan merupakan awal dari perebutan wilayah kedaulatan 

yang cukup panjang antara Indonesia-Malaysia. Perlu kesabaran,strategi dan 

upaya alternatif agar terlihat hasilnya. Dengan kata lain Sengketa Batas 

Wilayah di Perairan Ambalat masih merupakan pekerjaan besar TNI/TNI 

Angkatan Laut dalam menghadapi strategi baru Malaysia untuk menguasai 

Perairan Ambalat. 

2. Malaysia sebenarnya paham secara hukum internasional bahwa Perairan 

Ambalat adalah milik Indonesia. Namun setelah menangnya Malaysia atas 

kepemilikan Sipadan-Ligitan dan tidak dibahasnya kejelasan batas 

Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi menjadikan Malaysia lebih arogan 

untuk meluaskan kembali wilayah kedaulatan negaranya.  

3. Adanya sumber daya alam yang sangat melimpah di Perairan Ambalat 

menjadi kepentingan nasional yang ingin dicapai dalam kepemilikan 

Ambalat, Kandungan minyak dan gas bumi di dua lempengan East Ambalat 



140 

 

dan Blok East Ambalat jika dieksploitasi memberi potensi keuangan sebesar 

Rp 4.200 triliun, jauh lebih besari dari utang Indonesia yang Rp 1.400 

triliun. 

 

4. Tidak tegasnya pemerintah Indonesia dalam proses diplomasi dengan 

Malaysia menjadikan makin berlarutnya sengketa dan ketegangan di 

wilayah perairan Ambalat sampai sekarang.  Diplomasi kita hanya untuk 

menyatakan pendapat dan kepentingan kita yang tidak dapat dikurangi lagi, 

sehingga kedaulatan tidak akan pernah dikurangi.  

 

5. Rendahnya kemampuan tempur TNI Angkatan Laut Indonesia dibanding 

Malaysia yang menjadikan alasan keberanian Malaysia mengerahkan kapal-

kapal perangnya ke perairan Ambalat, bahkan menembak kapal nelayan 

Indonesia serta melakukan aksi provokasi lainnya di wilayah perbatasan laut 

di perairan Ambalat. 

6. Dapat disimpulkan bahwa konstruksi sosial dan kultural masyarakat di 

daerah perbatasan atau pulau-pulau terdepan Indonesia  (terutama yang 

terisolir dari berbagai dimensi: sosial, politik, ekonomi, komunikasi, dan 

sebagainya),sangat berbeda dengan masyarakat di dekat sentrum 

kekuasaan/pemerintahan. Hal itu dibuktikan dengan berbagai kejadian 

penangkapan nelayan Indonesia dengan pantauan aparat kelautan yang 

terlambat dan pendistribusian kebutuhan yang sulit. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, untuk penyelesaian sengketa batas wilayah 

Indonesia-Malaysia di Perairan Ambalat , maka peneliti menyarankan sebagai 

berikut:  

1. Pemerintah Indonesia sebaiknya lebih memperhatikan unsur kearsipan 

negara demi mendukung pembangunan bangsa dan sebagai bahan acuan 

kepatutan dan kelayakan  atas suatu kepemilikan agar akhir dari sengketa 

Ambalat tidak seperti nasib Sipadan-ligitan. 

2. Perlu adanya peningkatan kemampuan para diplomat Indonesia dan 

kejelasan tugas dan fungsi agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun 

pengambil alihan tugas diplomat oleh kepala pemerintah atau oleh lembaga 

lain. Bagi penulis, penyataan ini merupakan sebuah pekerjaan besar 

menanti para calon presiden. 

3. Si Vis Pacem Para Bellum (Jika Ingin Damai Bersiaplah Perang), terjadinya 

sengketa di Perairan Ambalat menyadarkan bangsa Indonesia bahwa 

pepatah Romawi kuno Scipio  Mayor Si vis pacem para bellum , yang 

berarti jika ingin damai harus bersiap untuk berperang seharusnya patut 

menjadi perhatian  bangsa Indonesia. Untuk itu pemerintah perlu 

meningkatkan kekuatan TNI khususnya AL yang besar, kuat dan 

professional untuk penegakan kedaulatan di laut. Karena juga fungsi militer 

di negara demokrasi merupakan instrumen politik negara agar diplomasi 

tidak seperti “suara tanpa wujud” 
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4. Diperlukan pemetaan kembali titik-titik perbatasan wilayah Indonesia yang 

harus segera dilakukan. Hasil pemetaan baru tersebut harus dibandingkan 

dengan pemetaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Koordinat titik-titik 

perbatasan sangat penting untuk kita inventarisir dan dimasukkan dalam 

sebuah undang-undang mengenai perbatasan wilayah Indonesia. Apabila 

perlu, daripada konstitusi diubah-ubah hanya untuk keperluan rebutan 

kekuasaan, masukkan klausul mengenai titik-titik perbatasan tersebut 

dalam UUD. 

5. Diperlukan  peran  Media Massa untuk mempublikasi peristiwa, 

keberhasilan aparat kelautan yang dalam hal ini TNI AL dalam 

menjalankan peran diplomasi di Perairan Ambalat tidak lepas dari peran  

sejumlah wartawan yang meliput langsung dari lokasi. Karena gencarnya 

media massa dalam mempublikasikan peristiwa Ambalat  sehingga 

perhatian seluruh rakyat Indonesia yang tersentak oleh emosi  tertuju ke 

wilayah Ambalat. Dampaknya masyarakat mendukung sehingga 

pemerintah dan DPR akan sepakat nantinya untuk membangun  kekuatan 

TNI yang lebih optimal  di kawasan regional. 

6. Penggalakan kembali program transmigrasi. Program transmigrasi yang 

dulu gencar dilaksanakan pada era Orde Baru harus digalakkan kembali. 

Transmigran diarahkan untuk mendiami wilayah-wilayah baru yang 

dibentuk di dekat perbatasan. Semua itu dilakukan demi terjadinya tanda-

tanda fisik kependudukan di wilayah kedaulatan. 
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7. Indonesia perlu mengukuhkan visi dan misi sebagai negara maritim lewat 

Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) untuk menopang 

strategi dan arah pembangunan kelautan yang lebih jelas. Dalam hal ini 

banyak masalah dari bidang sandang, pangan, papan dan pola pengetahuan 

yang bisa dibangun melalui sektor bahari atau kelautan. Untuk itu 

pemerintah Indonesia perlu memfokuskan kiblat pembangunan bukan lagi 

sebagai negara agraris namun negara maritim, sehingga banyak masalah 

kemaritiman yang lebih diperhatikan dan dapat dituntaskan akibat 

kesadaran pemerintah dan rakyat Indonesia yang kebergantungan pada laut 

nantinya. 

8. Perlu adanya peningkatan doktrinasi oleh Kementerian Pendidikan bahwa 

Negara Indonesia merupakan negara maritim, hal tersebut dapat dilakukan 

dengan penanaman mata pelajaran atau mata kuliah mengenai wawasan 

nusantara atau bisa juga pengetahuan kebaharian dari sekolah dasar 

samapai perguruan tinggi. Semua itu dilakukan agar ke depan untuk 

membangun kekuatan lewat generasi penerus bangsa yang akan sangat 

paham tentang kemaritiman, sehingga besar kemungkinan tujuan Indonesia 

untuk menjadi poros maritim dunia akan terwujud. 

 


