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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Setelah Mahkamah Hukum Internasional menjatuhkan putusan 

kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia pada tanggal 17 

Desember 2002, Indonesia memasuki suatu babak baru yakni sebuah 

kesadaran akan pentingnya pulau-pulau kecil terluar terutama yang berbatasan 

langsung dengan negara lain. Indonesia yang berargumen bahwa menurut 

Perjanjian Belanda-Inggris (penjajah Indonesia-Malaysia), pulau Sipadan dan 

Ligitan ada di bawah kedaulatannya, ternyata tidak membuat 16 Hakim 

Mahkamah Hukum Internasional pada saat itu berpihak pada Indonesia.
1
 

Putusan tersebut juga didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia 

yakni Peraturan Perundang-Undangan nomor 4 tahun 1960 tentang Perairan 

Indonesia yang tidak mencantumkan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai 

bagian dari teritori Indonesia. Meski di lain pihak, Malaysia juga sebenarnya 

belum menempatkan kedua pulau tersebut dalam peta negara sebelum tahun 

1970-an.  

Pepatah “Dari Mata Turun ke Hati” nyatanya terjadi dalam sengketa 

wilayah Indonesia-Malaysia ini. Warga Negara Indonesia (WNI) di pulau 

Sipadan dan Ligitan (sebelum berada di bawah kedaulatan Malaysia) 

menjalani kegiatannya di kedua Pulau tersebut dengan dominan 

menggunankan sumber daya dari Malaysia. Dari sumber listrik hingga mata 

uang yang digunakan masyarakat setempat adalah Ringgit
2
. Tidak heran jika 

keluar pernyataan “Garuda di dadaku, Ringgit di Perutku” yang secara 

gamblang dapat menggambarkan kondisi WNI yang tinggal di wilayah 
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perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama di wilayah terpencil seperti pulau-

pulau kecil terluar. Apa yang dilihat WNI yakni kontribusi Malaysia dalam 

memperhatikan mereka, dalam pemahaman penulis, hal ini menjadi kekuatan 

Malaysia dalam menyampaikan argumen pada saat sengketa ini di bawah ke 

Mahkamah Hukum Internasional. 

Beranjak dari sengketa pulau Sipadan dan Ligitan, dewasa ini perairan 

Natuna juga menjadi salah satu „lampu kuning‟ yang perlu diperhatikan dalam 

menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia (NKRI) ini. Pasalnya, sebulan 

lalu Indonesia dikejutkan dengan masuknya kapal nelayan warga Cina di 

wilayah perairan Natuna, di mana tidak jauh dari wilayah tersebut ada pulau 

kapal Coast Guard China yang „melindungi‟ kapal nelayan tersebut. Dari 92 

pulau-pulau kecil terluar Indonesia yang berbatasan laut langsung dengan 10 

negara, ada 10 pulau-pulau kecil terluar yang berada di wilayah perairan 

Natuna, atau Kepulauan Natuna. Hal ini kemudian menjadi lebih diperhatikan, 

bukan saja karena wilayah tersebut sangat penting, tetapi karena pihak yang 

perlu diwaspadai adalah Cina. Dunia memahami kehadiran Cina bersama 

dengan kekuatan yang kini dimilikinya merupakan salah satu titik yang perlu 

diperhatikan, baik terhadap sikap Cina, maupun sikap Indonesia terhadapnya. 

Presiden Joko Widodo secara langsung mengumpulkan Menteri dari K/L 

terkait untuk membicarakan persoalan yang terjadi di perairan Natuna 

tersebut, bahkan melakukan kunjungan untuk pertama kalinya di Natuna 

sebagai bentuk „gertakan‟ pada Cina.
3
  

Perhatian Pemerintah menjadi terarah pada pulau-pulau kecil terluar 

yang ada di Indonesia, bukan saja dengan dibentuknya beberapa 

Kementerian/Lembaga (K/L) yang menangani pulau-pulau kecil terluar secara 

khusus, tetapi juga memasukkan pulau-pulau kecil terluar dalam rencana 

pembangunan Indonesia. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam seminar yang 

dibawakannya di Makassar pada tahun 2013 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau 
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Kecil Terluar dan Perspektif Menjaga Kedaulatan dan Kesejahteraan 

Masyarakat, menyatakan bahwa maritim meliputi tiga sektor utama yakni 

pesisir, laut dan pulau kecil. Dalam hal ini, mengigat kembali visi Presiden 

Joko Widodo yakni “Menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”, 

maka dengan sendirinya pulau-pulau kecil terluar yang ada di Nusantara ini 

merupakan kajian penting dalam menyelenggarakan misi mencapai Poros 

Maritim Dunia. Ditarik lebih khusus, dengan wilayah yang 2/3 adalah air, di 

mana cenderung lebih sulit ditetapkan batas-batasnya daripada darat, dan 

dengan belajar dari Pulau Sipadan dan Ligitan, maka pulau-pulau kecil terluar 

menjadi penting bagi Indonesia.  

Dari 17.506 pulau yang ada di Indonesia, 92 diantaranya adalah pulau-

pulau kecil terluar yang berbatasan laut langsung dengan sepuluh negara 

tetangga yakni Malaysia, Singapura, Thailand, India, Australia, Vietnam, 

Filipina, Republik Palau, Timor Leste dan Papua New Guinea. Pada seminar 

yang sama, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga menyatakan bahwa sebagai perisai 

kedaulatan, pulau-pulau kecil terluar menjadi salah satu wilayah pertahanan 

yang sangat penting bagi Indonesia.
4
 Bukan saja sekedar belajar dari lepasnya 

Pulau Sipadan dan Ligitan, tetapi juga untuk mempertahankan kedaulatan 

yang merupakan salah satu harga mati dan masih sangat relevan hingga saat 

ini. Untuk lebih jelas melihat Indonesia secara geografis, lihat peta di bawah 

ini (Gambar 1 dan Gambar 2). 
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Sumber : Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2015 

Gambar  1 : Peta Perbatasan Laut Indonesia dengan 10 Negara Tetangga. Selain memperlihatkan 

kondisi terbuka Indonesia yang sebagian besar adalah laut dan kepulauan, peta ini memperlihatkan 10 

negara yang berbatasan laut langsung dengan Indonesia yakni Malaysia, Singapura, Thailand, India, 

Australia, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste dan Papua New Guinea. 
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Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015 

Gambar  2 : Peta Sebaran Pulau-Pulau Kecil Terluar di Seluruh Indonesia. Bulatan yang tersebar 

hampir pada semua bagian terluar peta Indonesia merupakan 92 pulau-pulau kecil terluar yang 

berbatasan laut langsung dengan 10 negara yang telah disebutkan di atas.  
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Dari 92 pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan laut langsung dengan 10 

negaa tersebut, oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam 

Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan 

Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, dijelaskan ada 12 pulau-pulau kecil 

terluar yang perlu diperhatikan. Selain karena kondisi geografis di mana 12 

pulau-pulau kecil terluar tersebut merupakan pulau yang memiliki titik 

koordinat paling luar, menurut BNPP 12 pulau-pulau kecil terluar tersebut 

juga sangat rawan dari segi pertahanan dan keamanan. Berikut merupakan 12 

pulau-pulau kecil terluar tersebut: 

 

Tabel 1.1. 

12 Pulau-Pulau Kecil Terluar yang Rawan Pertahanan dan Keamanan 

No Pulau-pulau 

kecil terluar 

Berbatasan 

dengan negara 

Keterangan 

Perairan koordinat titik 

terluar (Lintang, 

Bujur) 

Propinsi 

1 Pulau Rondo India Samudera Hindia 

06
o
04‟30” U 

95
 o
06‟45” T 

Nangroe 

Aceh 

Darusalam 

2 Pulau Berhala Malaysia Samudera Hindia 

03
o
46‟38” U 

99
 o
30‟03” T 

Sumatera 

Utara 

3 Pulau Nipa Singapura Selat Singapura 

01
 o
09‟13” U 

103
 o
39‟11” T 

Kepulauan 

Riau 

4 Pulau 

Sekatung 

Vietnam Laut Cina Selatan 

04
 o
47‟45” U 

108
 o
01‟19” T 

Kepulauan 

Riau 

5 Pulau Miangas Filipina Laut Sulawesi 

05
 o
34‟02” U 

126
 o
34‟54” T 

Sulawesi 

Utara 

6 Pulau Marore Filipina Laut Sulawesi 

04
 o
44‟14” U 

125
 o
28‟42” T 

Sulawesi 

Utara 

7 Pulau 

Marampit 

Filipina Laut Sulawesi 

04
 o
46‟18” U 

127
 o
08‟32” T 

Sulawesi 

Utara 

8 Pulau Fani Republik Palau Samudera Pasifik 

01
 o
04‟28” U 

134
 o
29‟39” T 

Papua 
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9 Pulau Fanildo Republik Palau Samudera Pasifik 

00
 o
56‟22” U 

134
 o
17‟44” T 

Papua 

10 Pulau Brass Republik Palau Samudera Pasifik 

00
 o
55‟57” U 

134
 o
20‟30” T 

Papua 

11 Pulau Batek Timor Leste Laut Sawu 

09
 o
15‟30” U 

123
 o
59‟30” T 

Nusa 

Tenggara 

Timur 

12 Pulau Dana Australia Samudera Hindia 

11
 o
00‟36” S 

122
 o
16‟57” T 

Nusa 

Tenggara 

Timur 

Sumber : Dinas Hidro-Oceanografi TNI-AL, 2015 

 Menjadi skeptis terhadap permasalahan ini merupakan hal wajar, 

terutama mengingat kedaulatan masih sangat relevan dalam hubungan 

internasional. Ditambah lagi peristiwa kekalahan dalam merebut pulau 

Sipadan dan Ligitan, serta sengketa-sengketa dengan negara lain yang masih 

dalam keadaan status quo. Mengurusi perbatasan air lebih sulit daripada 

mengurusi perbatasan darat. Kenyataan yang ada di lapangan, perbatasan darat 

masih memiliki tantangan tersendiri dalam penyelesaiannya, sehingga dapat 

dibayangkan penyelesaian sengketa laut, jika itu terjadi. Layaknya 

kekhawatiran Presiden Joko Widodo terhadap Cina tentang Kepulauan Natuna 

beberapa waktu lalu, mengindikasikan bahwa ancaman tidak saja datang dari 

negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia, tetapi 

dapat pula datang dari trans-state atau aktor lain yang tidak lagi dapat dibatasi 

hanya dari satu regional atau kedekatan wilayah, seperti Cina salah satunya.   

Mengingat kekhawatiran Pemerintah pasca kekalahan dalam 

memperebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan, menunjukkan adanya kesadaran 

untuk melihat ancaman yang datang kepada Indonesia dari hal-hal yang 

selama ini tidak diperhatikan. Pulau-pulau kecil terluar memainkan peran yang 

sangat strategis terhadap kestabilan kedaulatan, yang utamanya dilihat terlebih 

dahulu dari segi wilayah. Pulau-pulau kecil terluar bukan saja sebagai beranda 

depan, tetapi juga dapat menjadi pintu belakang yang akan semakin 

memudahkan negara ataupun aktor bukan negara lainnya dapat masuk-keluar, 
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sehingga pada tahap selanjutnya, ancaman kedaulatan bukan saja terhadap 

wilayah tetapi NKRI itu sendiri. Seperti yang terus ditekankan sebelumnya, 

kedaulatan merupakan harga mati dalam suatu negara, bahkan kerjasama pun 

masih menjadi pertimbangan, karena harus „menaruh‟ sedikit kedaulatannya 

kepada negara lain atau organisasi tertentu yang diikuti. 

Dalam Kajian Kebijakan Pemerintah Mengelola Pulau-Pulau Kecil 

Terluar, yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Indonesia, dikatakan bahwa wilayah perbatasan (termasuk pulau-

pulau kecil terluar) merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan 

dan keamanan negara, serta sebagai penghasil sumber daya alam yang cukup 

besar. Pembangunan yang dilakukan oleh Indonesia masih tergolong sangat 

jauh dibandingkan dengan pembangunan yang dilakukan negara tetangga pada 

daerah perbatasan. Hal yang menjadi salah satu penekanan dalam kajian 

tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia menyimpan kekayaan sumber 

daya di bawah air dan sekitarnya, termasuk pulau-pulau kecil terluar tersebut.  

Kebijakan pertahanan yang akan diteliti oleh penulis, bersandar pula 

pada adanya evolusi kebijakan pemerintah yang terjadi dari masa ke masa. 

Pada masa Orde Lama, Soekarno mengorientasikan Indonesia pada 

pembangunan maritim. Ide Soekarno membangun jiwa “Cakrapatih Samudra” 

yang dikumandangkan saat berpidato tahun 1953, dapat dikatakan sebagai 

sebuah poin penting yang kemudian membangkitkan kesadaran terhadap 

kekuatan maritim Indonesia. Meski pada saat itu, pulau-pulau kecil terluar 

bukan merupakan salah satu kajian yang dibahas secara khusus.   

Selanjutnya, pada masa Orde Baru, di bawah pemerintahan Soeharto 

Indonesia lebih berorientasi pada pembangunan di darat. Meski tidak 

dipungkiri bahwa wilayah perbatasan juga menjadi salah satu hal penting 

dalam kebijakan Soeharto. Namun, pemerintah pada saat itu lebih melihat 

perbatasan (terutama perbatasan darat) sebagai sarang persembunyian 

pemberontak sehingga perlu ditempatkannya anggota militer negara di 

wilayah perbatasan. Kebijakan ini tentu dapat ditafsirkan dengan melihat 

kembali kondisi negara pada saat itu. Dengan Keputusan Presiden nomor 44 
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tahun 1994 tentang Badan Pengendali Pelaksana Pembangunan Wilayah 

Perbatasan, Soeharto juga menetapkan anggota militer di Papua. Hal ini 

merupakan upaya mempertahankan Papua sebagai wilayah NKRI.  

Perubahan orientasi kebijakan pertahanan pada masa reformasi pada 

hakikatnya tidak berbeda dengan masa Soeharto. Pada masa pemerintahan 

Habibie, Timor-Timor lepas dari wilayah kedaulatan NKRI dan bahkan Ia 

menghapus Keputusan Presiden nomor 44 tahun 1994 tentang Badan 

Pengendali Pelaksana Pembangunan Wilayah Perbatasan, yang diberlakukan 

pemerintahan sebelumnya. Begitu juga dengan Gusdur dan Megawati yang 

masih berorientasi darat, meskipun pada saat itu dikeluarkannya kebijakan 

pembangunan perkebunan kelapa sawit di perbatasan darat Indonesia-

Malaysia. Namun sekali lagi, sementara pembangunan darat yang dilakukan 

pemerintah, pulau Sipadan dan Ligitan menjadi wilayah kedaulatan Malaysia.  

Meski masih berorientasi pada pembangunan darat, masa pemerintahan 

Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) menunjukkan perubahan yang cukup baik 

dinilai dari munculnya beberapa badan yang dibentuk pemerintah dalam 

rangka memperhatikan perbatasan, bahkan secara khusus terhadap pulau-

pulau kecil terluar. Beberapa K/L memasukkan pulau-pulau kecil terluar 

dalam tugas pokok dan fungsi K/L, seperti Kementerian Perhubungan maupun 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di samping beberapa keberhasilan 

kebijakan yang dibuat SBY terhadap pulau-pulau kecil terluar melalui 

pembentukkan badan-badan tersebut di atas, pemerintahan SBY masih 

menemui masalah karena kurangnya sinergitas antara K/L dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 

Selama 10 tahun memimpin, SBY telah menjadi pembuka jalan bagi 

pemerintahan Joko Widodo, yang memiliki visi besar yakni menjadikan 

Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Pulau-pulau kecil terluar yang juga 

merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian visi maritim ini 

menghadirkan babak baru sekaligus memberi titik terang terhadap perubahan 

arah kebijakan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan 

terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia 2015 lalu, 
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terbentuk pula beberapa K/L yang secara khusus mengurusi pulau-pulau kecil 

terluar, seperti pada Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun 

Kementerian Perhubungan. Kebijakan pertahanan pada masa pemerintahan 

Joko Widodo merupakan salah satu yang akan dikaji dalam penelitian ini, 

berangkat dari evolusi kebijakan telah diuraikan secara singkat di atas.    

Kebijakan pertahanan bukan saja meliputi pembangunan militer di 

pulau-pulau kecil terluar, tetapi juga pembangunan sektor utama dan krusial 

yang dibutuhkan oleh wilayah tersebut. Hal ini merupakan dasar berpikir 

penulis sekaligus menjadi alasan pemilihan topik. Dengan melihat berbagai 

ancaman bukan saja lagi bersifat tradisional (militer) tetapi lebih luas yang 

dikenal sebagai ancaman non-tradisional (ekonomi, sosial budaya, human 

trafficking, illegal fishing, lingkungan, dan lain sebagainya). Tentu untuk 

menghadapi ancaman-ancaman tersebut, Indonesia membutuhan kebijakan 

yang sesuai dan tepat sasaran. Pulau-pulau kecil terluar dapat menyumbang 

kondisi yang buruk bagi keutuhan wilayah Indonesia, jika tidak diperhatikan 

oleh pemerintah.  

Kehilangan wilayah secara fisik baik akibat kondisi alam maupun 

paksaan pihak lain, serta secara ekonomi dan sosial dapat sangat merugikan 

negara. Permasalahan yang dihadapi pulau-pulau kecil terluar merupakan 

permasalahan krusial yang dihadapi Indonesia, dan tentu menjadi hal yang 

sangat penting (merujuk pada alasan-alasan yang telah disampaikan penulis di 

atas) untuk diperhatikan. Permasalahan-permasalahan tersebut juga akan 

menjadi bagian dari penelitian ini, sebagai titik awal dalam memahami 

kebijakan pertahanan yang dibuat dan diterapkan Indonesia terhadap pulau-

pulau kecil terluar.  

 

2. Rumusan Masalah 

Bagaimana kebijakan pertahanan yang diterapkan Indonesia pada masa 

pemerintahan Joko Widodo terhadap pulau-pulau kecil terluar sebagai beranda 

depan kedaulatan negara melalui upaya yuridiksi, peran K/L terkait dan 

keterlibatan Indonesia dalam forum internasional?  
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3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pertahanan yang 

diterapkan Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo terhadap pulau-

pulau kecil terluar sebagai beranda depan kedaulatan negara melalui upaya 

yuridiksi, peran K/L terkait dan keterlibatan Indonesia dalam forum 

internasional. 

 

4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak 

pembaca baik peneliti, akademisi, pemerintah, organisasi maupun masyarakat 

secara umum untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah dilihat dari 

kebijakan pertahanan yang dibuat dan diterapkan terhadap pulau-pulau kecil 

terluar sebagai beranda depan kedaulatan negara.  

 

5. Batasan Penelitian 

Mengingat ruang lingkup penelitian ini cukup luas, maka penulis 

membatasi permasalahan penelitian tersebut pada hal-hal sebagai berikut : 

1) Mengingat bahwa bidang kemaritiman mencakup berbagai aspek, maka 

penelitian ini akan berfokus pada pulau-pulau kecil, lebih khususnya 

pulau-pulau kecil terluar; 

2) Mengingat bahwa kebijakan yang dibuat dan diterapkan Pemerintah 

terhadap pulau-pulau kecil terluar bergerak di berbagai bidang, 

penelitian ini akan berfokus pada kebijakan pertahanan; 

3) Mengingat bahwa setiap kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 

memiliki kebijakan pertahanan yang berbeda, penelitian ini akan 

berfokus pada kebijakan pertahanan pada masa pemerintahan Joko 

Widodo. 

 


