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Abstrak 

The rise of globalization and technology has resulted in increasingly high state 

dependence in the world which also has an impact on vulnerability to the 

national security of the country through the movement of people, free trade and 

the flow of information technology. Changes in security issues in international 

politics and the emergence of non-state actors and conflict interstate that 

occurred after the cold war has changed the focus of international security 

issues from traditional security (state-centric) towards non-traditional security 

(human security). This non-traditional security threat is more dangerous 

because it directly impacts for human security and threatens the stability of the 

national stability security. Forms of non-traditional security threats in Malacca 

Strait are the activities of economic illegal, like narcotics smuggling, 

environmental issues, infectious diseases, cybercrimes and organized 

transnational crime network activities. Non-traditional security threats in Riau 

and Malacca occur due to an increase in the activity of non-state actors with 

economic illegal activities, the emergence of intra-state conflicts, and the 

weakness of patrols in the border regions of countries in Southeast Asia.     
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Pendahuluan 

Dinamika konstelasi politik internasional pasca perang dingin sekitar tahun 2000an 

telah mengubah polarisasi hubungan antar negara dalam arena politik internasional 

baik dari sisi isu dan aktor politik internasional. Jika pada perang dingin negara-negara 

di dunia lebih mengutamakan pada isu keamanan negara atau yang lebih dikenal 

dengan keamanan tradisional, maka pasca perang dingin isu tersebut mulai beranjak 

ke arah keamanan warga negara (manusia) yang dikenal dengan keamanan non 

tradisional. Salah satu negara yang tidak luput dari ancaman keamanan kemanusiaan 

tersebut adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terletak di Kawasan 

regional Asia Tenggara dan memiliki wilayah perairan yang luas dibandingkan 

wilayah daratannya. Beberapa Provinsi di Indonesia seperti Provinsi Riau, Kepulauan 

Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Papua dan Nusa Tenggara 
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adalah Provinsi yang berbatasan langsung baik secara daratan ataupun perairan dengan 

negara tetangga Malaysia, Singapura, Filipina, Papua dan Timor Leste. Provinsi Riau 

merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan 

Malaysia di wilayah perairan Selat Malaka.  

Secara geografis, batas wilayah menandai luas wilayah suatu negara yang meliputi 

daratan, lautan dan udara yang ada di atasnya. Secara hukum, batas wilayah negara 

menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara, sedangkan secara 

politik batas wilayah negara merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi suatu 

negara atas wilayah dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut (Margareta 

Hanita: 2006). Wilayah suatu negara dipisahkan oleh batas wilayah negara lainnya dan 

berfungsi sebagai pembatas daerah kedaulatan suatu negara. Pengenalan dan 

pemahaman batas wilayah erat hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan, 

kesejahteraan dan pertahanan keamanan negara. Sebagai “teras depan” suatu negara, 

wilayah perbatasan Indonesia menyimpan beberapa masalah kompleks baik dari aspek 

keamanan (illegal smuggling, illegal logging, terorisme) maupun aspek sosioekonomi, 

yang mana dapat berpotensi mengancam kedaulatan Negara Indonesia. Permasalahan 

ini semakin rumit karena letak geografis wilayah perbatasan secara langsung 

bersentuhan dengan negara lain. Dalam hal ini perlu adanya tinjauan mengenai 

pengelolaan wilayah perbatasan yang efektif dalam menyelesaikan problematika 

terkait dengan wilayah perbatasan. 

Wilayah pesisir perbatasan Riau seperti Penipahan Bagan Siapi-Api, Pulau Rupat, 

Dumai, Selat Panjang dan Tembilahan merupakan pintu gerbang akses masuk jalur 

perdagangan transnasional antara Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi tidak jarang 

sekali wilayah pesisir perbatasan Riau ini sering dijadikan sebagai pintu masuknya 

aktivitas ekonomi ilegal berupa penyelundupan barang baik dari Indonesia ataupun 

menuju Indonesia. Aktivitas penyelundupan barang tersebut terdiri atas jaringan 

kejahatan transnasional penyelundupan narkotika, minuman alkohol bermerk, pakaian 

bekas, bawang merah dan putih illegal, penyeludupan ikan, kejahatan perdagangan 

manusia serta pergerakan jaringan radikalisme dan terorisme. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini akan dianalisis berupa bentuk – bentuk ancaman keamanan non 

tradisional di wilayah pesisir perbatasan Provinsi Riau serta faktor – faktor yang 

mendorong peningkatan aktivitas penyelundupan barang ilegal tersebut. Dengan 

adanya pemetaan terhadap ancaman keamanan non tradisional di wilayah pesisir 

perbatasan Riau ini maka dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait 

bahaya dari ancaman keamanan non tradisional ini terhadap jiwa masyarakat serta 

selanjutnya hasil kajian penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak terkait seperti 

Kepolisian Daerah Riau, BNN, TNI, BINDA, Pemerintah Kabupaten, Kota dan 

Provinsi Riau serta Pemerintah Pusat untuk informasi awal yang dapat dianalisis 

sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan terutama dalam percepatan 
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pembangunan di wilayah terdepan guna mendukung konsep Pembangunan Nawacita 

Pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Review Literatur 

Kajian penelitian terhadap keamanan negara di wilayah perbatasan sudah dilakukan 

oleh beberapa peneliti, terutama terkait kajian mengenai pola pembangunan sosial 

masyarakat dan wilayah perbatasan, keamanan wilayah perbatasan serta pertahanan 

maritim di wilayah perbatasan. Penelitian tentang ancaman keamanan tradisional dan 

non tradisional di sudah ada dilakukan oleh peneliti lain akan tetapi kajian tersebut 

masih fokus pada ancaman keamanan non tradisional secara umum dan masih terfokus 

pada regionalisme Asia. Penelitian mengenai ancaman keamanan non tradisional di 

wilayah perbatasan terutama di perbatasan pesisir Provinsi Riau dan Malaysia belum 

ada dilakukan oleh peneliti lainnya, sehingga hal ini mendorong peneliti untuk tertarik 

meneliti mengenai bentuk ancaman keamanan non tradisional dan faktor-faktor yang 

mendorong meningkatnya ancaman keamanan non tradisional di wilayah pesisir 

perbatasan Provinsi Riau dan Malaka.  

(Othman et al. 2013), Pergeseran paradigma politik internasional dari isu keamanan 

tradisional menuju keamanan non tradisional saat ini menjadi ancaman keamanan yang 

nyata terhadap keamanan pada tingkat domestik, regional, dan global. Elaborasi terkait 

isu-isu perubahan iklim, bencana alam, migrasi, dan persoalan lintas batas yang 

melibatkan aktor non-negara saat ini berdampak pada keamanan negara dan 

masyarakat. Tulisan ini berargumentasi bahwa dari segi topografi, wilayah geografis 

yang bersifat terbuka, dan posisinya yang strategis menjadikan wilayah ini rentan 

terhadap ancaman. Konflik pada tingkat domestik yang terjadi di Kamboja, Vietnam, 

Filipina (Mindanao), Indonesia (Aceh) dan Thailand (Pattani) telah memberi ruang 

gerak bagi tindak kejahatan lintas batas ini. Maka dengan kondisi geografis yang 

terbuka oleh wilayah daratan dan perairan internasional akan mengakibatkan kawasan 

regional Asia Tenggara akan menjadi tempat berlangsungnya aktivitas keamanan non 

tradisional secara massif sehingga diperlukan upaya kerjasama koordinasi antar negara 

dalam mengantisipasi ancaman tersebut.  

Studi terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain tentang ancaman keamanan non 

negara pada artikel (Swanström 2010) menjelaskan bahwa diperlukan analisis 

mendalam terhadap perbedaan antara ancaman yang bersifat keras (fisik) dan lunak 

(non fisik) serta permasalahan keamanan di negara Asia bersifat multi dikarenakan 

lemahnya negara dan struktur pemerintah.  Selanjutnya,(Srikanth 2014) hanya 

menjelaskan penyebab munculnya ancaman keamanan non tradisional di Abad 21 

seperti perkembangan aktor non negara, kerusakan lingkungan, akibat konflik 

domestik dan perang dunia maya (cyber).   Dan pada artikel berikutnya, (Dabova 

2013),  menganalisis mengenai ancaman keamanan non tradisional di wilayah 

perbatasan dijelaskan bahwa salah satu ancaman terbesar pemerintah negara di 
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Kawasan Asia Tenggara adalah kelompok kejahatan transnasional terorganisir aktor 

yang menguasai jalur komunikasi, membahayakan akses ke sumber daya strategis 

negara, menguasai pertahanan militer negara dan dan merusak lingkungan serta teori 

stabilitas hegemoni rezim memiliki "batas" dan tidak mampu menggambarkan 

mengenai ancaman non-tradisional. Sehingga menurutnya kelemahan pemerintah dan 

organisasi regional dalam mengawasi wilayah perairan teritorial dan internasional 

mengakibatkan perkembangan kelompok terorisme, pembajakan, degradasi 

lingkungan, dan kejahatan transnasional lainnya. Serta (Indrawan 2017) ancaman non 

militer di wilayah Papua adalah keinginan disintegrasi Masyarakat Papua yang 

didasarkan pada kebijakan pemerataan ekonomi.  

Selanjutnya,  (As and Praditya 2015) menjelaskan bahwa kebijakan peningkatan 

kapasitas kekuatan pertahanan maritime harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia 

sebagai alat bargaining positions terhadap perubahan lingkungan politik internasional 

dan mencapai negara poros maritime dunia. (Maqbool Tehmina 2014) menjelaskan 

bahwa ancaman keamanan non tradisional berbeda dengan ancaman keamanan 

tradisional yang menggunakan senjata dan politik akan tetapi ancaman keamanan non 

tradisional ini mempengaruhi keberlanjutan umat manusia seperti ancaman yang 

disebabkan oleh nnarkotika mulai dari mata rantai produksi, pengolahan sampai pada 

perdagangan narkotika yang mengakibatkan banyak populasi manusia meninggal 

dunia sebagaimana yang terjadi di Pakistan.  Oleh karena itu, berdasarkan studi 

terdahulu diatas, maka beberapa penelitian tersebut hanya menganalisis mengenai 

dinamika aktor pelaku kejahatan transnasional dan perkembangannya, serta hanya 

menjelaskan upaya meningkatkan kekuatan pertahanan negara di wilayah maritim 

akan tetapi tidak menjelaskan mengenai bentuk – bentuk ancaman non tradisional 

terlebih dahulu terutama ancaman non tradisional seperti apa yang paling berbahaya 

di wilayah perbatasan terutama perbatasan Indonesia dan Malaysia di wilayah Riau 

serta faktor-faktor yang mengakibatkan meningkatnya bentuk ancaman keamanan non 

tradisional tersebut.   

Berdasarkan dari hasil kajian pustaka terhadap beberapa studi terdahulu, maka penulis 

mengajukan usulan proposal penelitian yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya 

yaitu mengenai bentuk ancaman keamanan non tradisional di wilayah pesisir 

perbatasan Provinsi Riau (Indonesia) dan Malaka (Malaysia) serta faktor-faktor yang 

mendorong peningkatan terhadap ancaman keamanan non tradisional tersebut. Hasil 

penelitian ini sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah terutama bagi 

masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir perbatasan provinsi Riau, hal ini 

dikarenakan menyangkut keamanan nyawa masyarakat serta bagi Pemerintah dalam 

merumuskan kebijakan terkait pengamanan negara di wilayah perbatasan dari 

ancaman keamanan non tradisional. 



Ancaman Keamanan Non Tradisional di Wilayah 

343 

Metode Penelitian   

Penelitian mengenai ancaman keamanan non tradisional di wilayah pesisir perbatasan 

Provinsi Riau ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif. Kegiatan penelitian ini dilakukan di beberapa wilayah pesisir perbatasan 

Provinsi Riau, yaitu di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai. Data 

primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam pelaksanaan penelitian 

melalui kegiatan observasi lapangan, kegiatan FGD serta wawancara mendalam 

dengan informan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh 

atau yang berkaitan dengan peningkatan ancaman keamanan non tradisional di wilayah 

pesisir perbatasan Riau yang terdiri atas; laporan tahunan dan hasil penelitian yang 

telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, artikel dan yang berhubungan 

dengan masalah penelitian dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan penelitian. 

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian mengenai ancaman keamanan non 

tradisional di wilayah pesisir perbatasan Provinsi Riau ini dilakukan dengan beberapa 

cara, yaitu melalui kegiatan observasi oleh tim peneliti melalui kegiatan pengamatan 

keadaan yang sesungguhnya di lapangan serta mengamati gejala-gejala yang ada dan 

timbul untuk dijadikan bahan penelitian. Selanjutnya tim peneliti melakukan 

wawancara mendalam dengan informan penelitian seperti Lanal Dumai, Direktorat 

Narkoba Polda Riau, Kepala BNN Provinsi Riau, Camat Rupat Utara dan masyarakat 

di Pulau Rupat dan Kota Dumai, selain itu tim juga melaksanakan kegiatan FGD 

bersama masyarakat di wilayah pesisir dan perangkat Desa untuk mendapatkan 

informasi yang akurat. Dan kegiatan pengumpulan dokumentasi penelitian berupa 

foto, laporan kegiatan tangkapan apparat penegak hukum (TNI AL, Kepolisian dan 

BNN) serta publikasi jurnal ilmiah yang terkait masalah penelitian. 

Kegiatan analisis data penelitian ini dapat dilakukan bersamaan dengan proses 

pengamatan dan pengumpulan data. Jadi selama proses penelitian berlangsung data 

yang diperoleh dapat langsung dianalisis. Sesuai dengan metode penelitian dan teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data 

yang telah dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis 

deskriptif. Melalui teknik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh 

dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan 

penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang 

sesuai dalam penelitian mengenai bentuk ancaman keamanan non tradisional di 

wilayah pesisir perbatasan Provinsi Riau. Adapun proses dan tahapan pelaksanaan 

penelitian yang diusulkan ini adalah sebagai berikut: 

Hasil dan Temuan Penelitian 

Perbatasan negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan 

wilayah perebutan kekuasaan antarnegara, yang terutama ditandai oleh adanya 
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pertarungan untuk memperluas batas-batas antarnegara. Sebagai bagian dari sejarah 

dan eksistensi negara, riwayat daerah perbatasan tidak mungkin dilepaskan dari 

sejarah kelahiran dan berakhirnya berbagai negara (Riwanto: 2002). Kawasan 

perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. 

Kawasan perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas 

wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya alam, serta keamanan dan keutuhan 

wilayah. Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Terdapat sejumlah 

faktor krusial yang terkait di dalamnya seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara, 

politik, sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan.  

Salah satu bentuk ancaman nyata yang terjadi di wilayah perbatasan antar negara 

adalah bentuk aktivitas ancaman non tradisional atau ancaman kemanusiaan. Ancaman 

non-tradisional pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor 

non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan 

negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.(Jerry: 2015). 

Ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, 

teknologi dan informasi, serta keselamatan umum. Oleh karena itu diperlukan 

penanganan yang serius oleh pemerintah dalam mengantisipasi ancaman non 

tradisional, hal ini dikarenakan dalam keamanan non tradisional maka pelaku dari 

kejahatan tersebut adalah aktor non negara. Berdasarkan observasi peneliti dilapangan 

maka didapatkan temuan penelitian bahwa bentuk ancaman non tradisional di wilayah 

perbatasan Riau dan Malaka adalah bentuk aktivitas ekonomi illegal seperti 

penyelundupan barang sembako impor (bawang merah dan bawang putih dari 

Malaysia, penyelundupan narkotika, penyelundupan pakaian bekas serta perdagangan 

manusia. Dalam tulisan ini penulis akan membatasi hasil temuan penelitian pada 

bentuk aktivitas ekonomi illegal berupa penyelundupan narkotika, penyelundupan 

pakaian bekas dan perdagangan manusia di wilayah perbatasan Riau dan Malaka. 

Penyelundupan Narkotika di Wilayah Perbatasan Selat Malaka 

Secara geografis, Provinsi Riau  terletak diantara 1’15 lintang selatan dan 2’25 lintang 

utara. Sebelum pemekaran, Provinsi ini terdiri dari daerah daratan dan lautan/perairan, 

dengan luas lebih kurang 329.867,61 Km2. Adapun posisi wilayah merentang dari 

pantai timur tengah Sumatera sampai pesisir barat Kalimantan. Luas daratan 235.306 

Km2 atau sekitar 71,33 persen dan daerah lautan Riau sekitar 94.561,61 Km2 atau 

28,67 persen. Secara geografis Provinsi Riau memiliki posisi yang sangat strategis, 

yaitu berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura dan Thailand; berhadapan 

langsung dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perlintasan perdagangan dunia. 

Ditambah lagi dikawasan regional Sumatera Provinsi Riau berada di bagian tengah 

Pulau Sumatera pada lintasan pergerakan antar wilayah yang memberikan peluang 

untuk membangun akses yang tinggi bagi lalu-lintas barang, orang, informasi dan 

modal. Provinsi Riau secara geografis berbatasan langsung dengan beberapa wilayah, 

yaitu: 
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 Sebelah Utara       :  Selat Malaka (Berbatasan Malaysia)  

 Sebelah Selatan   :  Provinsi Jambi dan Sumatera Barat  

 Sebelah Timur      :  Provinsi Kepulauan Riau  

 Sebelah Barat      :  Provinsi Sumatera Utara 

Provinsi Riau memiliki panjang garis pantai yang membentang dari wilayah 

Panipahan Kabupaten Rokan Hilir sampai ke wilayah Pulau Kijang Kabupaten 

Indragiri Hilir sekitar sepanjang 370 Mil atau setara dengan 685,24 km dengan jumlah 

pulau di Provinsi Riau sebanyak 139 Pulau dengan rincian terdapat Pulau bernama 73 

pulau dan pulau tanpa nama 66 pulau. Selain itu Provinsi Riau juga memiliki beberapa 

wilayah atau Pulau dengan status pulau terdepan, yaitu:   

1. Pulau Jemur berjarak dengan wilayah Batu Kuching sekitar 45 mil (83,34 km) 

Malaysia 

2. Pulau Tokong berbatasan dengan Batu Kuching Malaysia  

3. Pulau Sinaboi berbatasan dengan Port Dickson Malaysia 

4. Tanjung Medang  berbatasan dengan Tanjung Rachado Malaysia   

5. Tanjung Parit berbatasan dengan Tanjung Tohor Malaysia 

6. Tanjung Kedabu berbatasan dengan Pulau Pisang  

Dengan posisi tersebut, maka Provinsi Riau merupakan salah satu gerbang 

perdagangan internasional terutama dari Malaysia dan Singapura. Beberapa wilayah 

Provinsi Riau yang merupakan gerbang masuk barang-barang dari Malaysia adalah 

Pelabuhan Tanjung Buton, Pelabuhan Selat Panjang, Pelabuhan Pulau Rupat 

Bengkalis, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Sinaboy Rokan Hilir dan Pelabuhan Bagan 

Siapi-api.  Pesatnya hubungan perdagangan antara Indonesia terutama Provinsi Riau 

dengan Malaysia satu sisi memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat. 

Akan tetapi disisi lain hubungan perdagangan kedua wilayah ini kerap juga 

disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan 

kegiatan transaksi penyeludupan narkotika dari wilayah Malaysia ke wilayah 

Indonesia melalui Provinsi Riau sebagai jalur transit dari penyeludupan narkotika 

tersebut. Berikut ini merupakan jalur pintu masuk narkoba dari Malaysia melalui 

pelabuhan di sepanjang pesisir pantai di wilayah Provinsi Riau, yaitu: 

Gambar 1.4 Peta Jalur Masuk Wilayah Provinsi Riau 
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Sumber: Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Provinsi Riau. Tahun 2016. 

Berdasarkan jalur masuk wilayah Provinsi Riau diatas, maka terdapat beberapa lima 

Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang berada di wilayah pesisir Provinsi Riau seperti 

Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan 

Meranti dan Kabupaten Indragiri Hilir. Penyeludupan narkotika dari kawasan Asia 

Tenggara melalui jalur laut diindikasi masuk ke Indonesia melalui jalur pelabuhan laut 

disepanjang pesisir wilayah Provinsi Riau.    Disamping itu berdasarkan Undang-

Undang Nomor 57 Tahun 1983 Provinsi Riau memiliki wilayah zona Ekonomi 

Eksklusif (ZEE) seluas 379.000 Km2. Berikut ini merupakan gambaran umum tentang 

wilayah peta Provinsi Riau, yaitu: 

Gambar 1.5 Peta Wilayah Provinsi Riau  

 

Berdasarkan peta tersebut maka dapat dijelakan bahwa Provinsi Riau berbatasan 

langsung dibagian utara dengan Selat Malaka dan hanya berjarak 83 KM dari Batu 

BATAS WILAYAH:  

• Utara       :  Selat Malaka 
(berbatasan dgn Malaiysia) 

• Selatan   :  Prov. Jambi dan Sumbar 
• Timur      :  Prov. Kepri 
• Barat      :  Sumatera Utara 

PANJANG GARIS PANTAI 
Membentang dari Panipahan (Rohil) sampai Pulau 

Kijang  
(Inhil) :  ± 370 Mil  ( 685, 24 km )  

1 Mil : 1.852 m ( 1,852 km ) 

JUMLAH PULAU:   
139 Pulau ( bernama : 73 pulau,tanpa nama : 66 

pulau ) 

PULAU TERLUAR: 
Pulau Jemur         –      Batu Kuching : 45 mil ( 83,34 

km ) 

Pulau Tokong       –      Batu Kuching 

Pulau Sinaboi       –      Port Dickson 

Tanjung Medang  –      Tanjung Rachado  

Tanjung Parit       –       Tanjung Tohor 

Tanjung Kedabu  –       Pulau Pisang 
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Kching Malaysia. Di daerah perairan terdapat 3.214 pulau besar dan kecil yang 

tersebar secara strategis. Karena sebahagian berada di Selat malaka dan laut Cina 

selatan yang merupakan salah satu jalur lintas laut/pelayaran utama dalam dunia 

perdagangan global. Wilayah geografis Riau ini berbatasan langsung dengan negara-

negara Asia Tenggara yaitu Malaysia – Singapura – Thailand – Kamboja, Myanmar 

dan Vietnam. Secara geografis Provinsi Riau memiliki posisi yang sangat strategis, 

yaitu berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura dan Thailand; berhadapan 

langsung dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perlintasan perdagangan dunia. 

Ditambah lagi dikawasan regional Sumatera Provinsi Riau berada di bagian tengah 

Pulau Sumatera pada lintasan pergerakan antar wilayah yang memberi peluang untuk 

membangun akses yang tinggi bagi lalu-lintas barang, orang, informasi dan modal.  

Dengan posisi yang strategis tersebut, menjadikan Provinsi Riau merupakan salah satu 

gerbang perdagangan internasional, antara lain melalui pelabuhan Dumai, Buatan, 

Tanjung Buton, Sungai Pakning, Perawang, Pekanbaru, Selat Panjang dan Kuala 

Enok. Akan tetapi letak wilayah yang strategis ini juga memiliki ancaman dari sisi 

keamanan negara terutama dalam konsep keamanan manusia (human security). Salah 

satu ancaman nyata adalah kejahatan transnasional berupa penyeludupan narkotika di 

wilayah Asia Tenggara. Peredaran dan perdagangan narkotika (drugs trafficking) 

merupakan isu kejahatan transnasional yang berkembang di kawasan Asia Tenggara, 

faktor lemahnya penegakan hukum dan pengawalan kelembagaan pemerintah menjadi 

faktor mengapa bisnis perdagangan obat-obatan di kawasan Asia Tenggara sangat 

mudah berkembang (Bambang Cipto, 2007. Hlm 223). Beberapa faktor pendorong 

berkembangnya bisnis narkotika di Asia Tenggara terutama Indonesia, yaitu: 

1. Perbedaan harga jual yang sangat signifikan diantara negara-negara kawasan 

Asia Tenggara  

2. Angka pengangguran yang sangat tinggi dibeberapa negara Asia Tenggara 

terutama Indonesia 

3. Kondisi kemiskinan di beberapa negara Asia Tenggara menyebabkan proses 

untuk merekrut dan biaya perekrutan kurir cukup murah 

4. Jumlah pemakai narkoba saat ini terutama di Indonesia sudah melebihi dari 

dari 5 juta orang (Hasil wawancara bersama Direktur Narkoba Polda Riau pada 

tanggal 21 Maret 2018). 

Faktor-faktor tersebut tentu saja berdampak pada meningkatnya peredaran narkotika 

di wilayah Indonesia. Berdasarkan observasi penulis dilapangan maka ditemukan fakta 

bahwa peredaran atau penyeludupan modus operandi narkotika dari negara Malaysia 

ke Indonesia terutama wilayah Provinsi Riau menurut Direktur Reserse Narkoba Polda 

Riau bahawa masuknya narkotika melalui masuk di Pelabuhan resmi dengan 

menyamarkan isi muatan, masuk melalui Pelabuhan kecil atau pelabuhan ilegal 

dengan menggunakan kapal laut. Selain itu modus operandi lainnya adalah dengan 

narkotika tersebut ditelan didalam perut atau dimasukkan kedalam anus, disamarkan 
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dalam Koper/Travel Bag dan dalam kemasan makanan, selanjutnya menggunakan 

perusahaan jasa pengiriman paket serta melalui pelayaran kapal Ship To Ship. 

Sebagian besar narkotika yang masuk ke wilayah Provinsi Riau masuk melalui jalur 

laut. Narkotika yang masuk ke Provinsi Riau berasal dari Malaysia merupakan 

narkotika yang transit dan dikirim oleh agen dari China. Beberapa pelabuhan di 

Malaysia yang disinyalir sebagai wilayah transit narkotika sebelum sampai di Provinsi 

Riau adalah Pelabuhan Port Klang, Port Dickson, Pelabuhan Malaka, Pelabuhan Muar 

dan Pelabuhan Batu Pahat. Sedangkan pelabuhan tujuan narkotika tersebut berada 

dibeberapa wilayah pelabuhan yaitu Bagan Siapi-Api, Pulau Rupat, Selat Panjang, 

Dumai dan Tembilahan. 

Penyelundupan Baju Bekas di Wilayah Perbatasan Selat Malaka 

Perdagangan pakaian bekas telah berkembang sangat baik dalam lingkup global sejak 

tahun 1990. Hampir semua negara yang terlibat di dalam perdagangan pakaian bekas, 

baik sebagai eksportir ataupun importir. Amerika tercatat sebagai negara eksportir 

pakaian bekas terbesar di dunia, misalnya 385.000 ton diekspor pada tahun 2003 

hampir 40 % dari pasar. Eksportir besar lainnya termasuk Jerman, Britania Raya, 

Belanda dan Jepang. Sedangkan Negara-negara sasarannya adalah negara dunia ketiga 

(Zimbabwe, Ghana, Rwanda, Tunisia, Kenya, Zambia, Asia Selatan dan Asia 

Tenggara, termasuk di negara kita Indonesia) (Salli Baden: 2005). Impor pakaian 

bekas ini sangat bermanfaat bagi konsumen miskin, terutama di negara-negara yang 

rendah daya beli. Sebagai contoh, di Afrika hampir semua kelompok sosial-ekonomi 

memilih untuk membeli pakaian bekas (secondhand clothing). Kenaikan 

penyelundupan pakaian bekas dipengaruhi oleh penurunan industri dalam negeri. 

Penurunan produksi tekstil juga tampak jelas di Nigeria, masyarakatnya lebih memilih 

untuk membeli pakaian bekas dengan harga yang relatif murah.  

Selama ini, negara Singapura, Taiwan, Malaysia, China, Hongkong, Korea dan Jepang 

ditenggarai sebagai negara penyuplai pakaian bekas ke Indonesia. Pakaian bekas 

impor mulai marak masuk Indonesia sekitar tahun 2000 yang diselundupkan  melalui 

pelabuhan-pelabuhan tradisional. Bahkan Janto Dearmando Saragih Ketua Asosiasi 

Pedagang Pakaian Bekas Impor menuturkan, bisnis baju bekas impor sudah 

berlangsung sejak 1976 (http//www.republika.com.Awal mula perdagangan pakaian 

bekas.htm, diakses pada tanggal 9 mei 2011). Permasalahan penyelundupan 

ditentukan pula oleh faktor transportasi. Daerah-daerah tertentu di Indonesia dalam 

mendatangkan barang-barang kebutuhan pokok sering mengalami keterlambatan, hal 

ini disebabkan belum lancarnya hubungan satu pulau ke pulau lainnya. Transportasi di 

Riau masih menggunakan jalur darat dan laut pada umumnya. Kelancaran transportasi 

sangat bergantung pada keadaan alam (cuaca). Masuknya barang-barang pakaian 

bekas dari Singapura ke Pekanbaru dapat menggunakan kapal melalui jalur laut, 

dimana jalur dari provinsi tetangga, provinsi Kepulauan Riau sangat efektif sehingga 

barang selundupan tersebut dapat dengan mudah masuk melalui kabupaten Meranti 
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dan Siak, dan pada akhirnya pakaian bekas tersebut dapat dibawa melalui jalur darat 

ke Pekanbaru dengan mulus tanpa adanya pemeriksaan oleh petugas yang berwenang. 

Masuknya pakaian bekas asal Singapura ke Pekanbaru setelah ditelusuri secara 

langsung berawal dari pelabuhan Jurung Ish Singapura menuju pelabuhan Puakang di 

Tanjung Balai Karimun, setelah itu barulah pakaian-pakaian bekas tersebut di bawa ke 

Pekanbaru melalui pelabuhan Siak. Jadi berdasarkan penjelasan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa pakaian bekas dari Singapura masuk ke Indonesia melalui 

pelabuhan Tg Balai Karimun di Provinsi Kepulauan Riau dan setelah itu barulah 

masuk ke Pekanbaru. Akibatnya masyarakat terutama yang tinggal di daerah terpencil 

sering memasukkan barang-barang kebutuhan pokoknya dengan cara tidak sah 

(kadang-kadang dibawa oleh kapal besar asing). Ditambah lagi letak daerah-daerah 

tertentu di Indonesia yang berdekatan dengan Negara-negara tetangga seperti 

Singapura, Malaysia dan sebagainya. merupakan peluang yang bagus bagi para 

penyeludup untuk melakukan aksinya.  

Luasnya wilayah serta banyaknya pulau-pulau di Indonesia yang belum lancar sarana 

transportasinya jelas membuka peluang bagi para penyeludup untuk terus-menerus 

melakukan aksi liarnya, hal ini ditambah lagi dengan letak pulau-pulau tersebut yang 

letaknya berdekatan dengan Negara-negara tetangga yang industrinya terlebih dahulu 

mengalami kemajuan. Seperti halnya barang-barang ekspor-impor berupa barang-

barang bekas sering diantarpulaukan, sehingga kecurigaan terhadap muatan kapal 

antar pulau tersebut diabaikan. Lebih-lebih jika mereka melindungi barang-barang 

yang diangkutnya itu dengan faktur-faktur pembelian palsu yang mereka dapat dari 

importer, maka akan sangat sulit bagi para petugas penyidik yang mencurigai muatan 

kapal antar pulau tersebut. Dan yang terlebih lagi bila adanya keterlibatan aparat yang 

bersangkutan seperti, Bea Cukai, KP3, Polisi dan AL (Angkatan Laut) yang 

memperlancar kegiatan penyelundupan tersebut. Dengan cara, aparat yang telah 

bekerja sama dengan para importer / pengusaha tersebut membebaskan barang-barang 

tersebut apabila masuk ke perairan Indonesia karena sudah mendapat bagiannya dari 

importer / pengusaha tersebut.  

Pakaian bekas yang didatangkan ke Indonesia seluruhnya disalurkan ke kepulauan 

Indonesia bukan hanya satu kepelauan saja, misalnya pulau Riau dengan jalur-jalur: 

Singapura – Tembilahan, Singapura – Batam – Tanjung Pinang – Pekanbaru – 

Singapura – Balaikarimun -  Pekanbaru, Malaka/Malaysia – Bengkalis, Singapura – 

Selat Panjang – Pekanbaru serta Singapura Kuala Enok, Pulau Ketam – Malaysia – 

Bagan Siapi-api. Para pemilik barang adalah para pedagang induk yang nantinya akan 

menjual dan mengirimkan baran tersebut ke daerah-daerah para pemesan. Jadi dapat 

diartikan bahwa seberapa banyak permintaan jumlah bal yang masuk ke gudang. 

Karena pada umumnya para agen terlebih dahulu menerima pesanan sebelum ia sendiri 

memesan barang tersebut dari relasi mereka di Singapura. 
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Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan diatas maka kesimpulan dari artikel ini bahwa ancaman 

keamanan di wilayah perbatasan saat ini telah mengalami transformasi dari keamanan 

terhadap negara secara militer dan perang menuju keamanan non tradisional atau 

keamanan manusia disebuah negara. Wilayah perbatasan kawasan Asia Tenggara 

terutama di wilayah Selat Malaka adalah bentuk aktivitas ekonomi illegal yang 

dilakukan oleh aktor non negara atau pelaku kejahatan transnasional yang terorganisir. 

Kejahatan transnasional di wilayah Riau dan Malaka terjadi dalam bentuk aktivitas 

ekonomi illegal berupa kegiatan penyelundupan narkotika dan penyelundupan pakaian 

bekas. Kejahatan penyelundupan narkotika dan pakaian bekas ini dilakukan dengan 

memanfaatkan jalur wilayah perairan perbatasan Riau dan Malaka yang berada di 

wilayah terdepan Riau dan melalui pintu pulau terdepan tersebut baru masuk menuju 

jalur darat ke daerah Indonesia. Oleh karena itu ancaman keamanan non tradisional di 

wilayah perbatasan ini merupakan ancaman yang dilakukan oleh aktor non negara dan 

berdampak terhadap keamanan kemanusiaan disebuah negara itu sendiri. 
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