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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Kerangka Teoritis 

1.1. Konstruktivisme 

"Identities are the basic of interest." Kalimat singkat yang 

diungkapkan oleh Alexander Wendt ini dapat menjelaskan 

konstruktivisme secara mendalam. Perilaku negara tidak saja lagi dilihat 

hanya dengan human natural tetapi lebih dari itu, konstruktivisme 

menjelaskan bahwa identitas dapat merepresentasikan kepentingan 

negara atau aktor tertentu. Pendekatan yang muncul sebagai salah satu 

teori dalam hubungan internasional sejak berakhirnya Perang Dingin ini 

fokus terhadap ide (ideas) yang terdapat dalam norma, struktur, 

hubungan antara aktor dan struktur maupun identifikasi pengaruh yang 

timbul dari perilaku aktor-aktor. 

Seperti realisme dan liberalisme, konstruktivisme juga percaya 

bahwa sistem internasional adalah anarki. Benar bahwa tidak ada 

kekuatan yang lebih besar yang dapat mengatur urusan-urusan dunia 

dalam sistem internasional. Namun yang membedakan konstrkutivisme 

dengan kedua teori ini adalah bagaimana cara melihat anarki tersebut. 

Realisme melihat anarki sebagai sebuah kondisi yang hanya berkaitan 

dengan keamanan, power, dan dapat menimbulkan kompetisi negara 

hingga melibatkan milter (bahkan perang). Di sisi lain, liberalisme 

menilai bahwa kerjasama dalam organisasi internasional dapat tetapi 

dilakukan dalam situasi anarki bahkan dapat membantu membawa 

keuntungan bagi para aktor negara maupun non-negara. Liberalis 

percaya bahwa tidak ada pengaruh negatif yang diberikan oleh sistem 

internasional yang anarki. Dalam hal ini, konstruktivisme malah 

beranjak dari keadaan sebelum anarki. Bagi konstruktivis, pemahaman 
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perang dan kompetisi yang dinilai realisme adalah keliru. Pada dasarnya, 

anarki dibuat oleh negara itu sendiri. 

Dalam seminar artikelnya yang berjudul Anarchy is what State 

Make of it: The Social Construction of Power Politics, Wendt 

menegaskan bahwa sistem anarki adalah apa yang diinginkan aktor 

tersebut. Tidak ada alasan bahwa anarki membawa perang ataupun 

damai. Aktorlah yang memainkan peran penting dalam menafsirkan 

sistem tersebut. Aktor-aktor tersebut dapat mengembangkan dan 

menggantikannya kapanpun. Konstruktivis lekat dengan kata 'membuat 

situasi' bukan sebagai 'sasaran situasi.' 

  

 

 

 

 

 

Jika pendekatan realisme, liberalisme maupun pendekatan 

institusionalisme memandang variabel kepentingan adalah kekuatan 

militer, hubungan perdagangan, institusi internasional  ataupun urusan-

urusan domestik sebagai hal yang penting sebagai objek dari sistem 

internasional, bagi konstruktivisme hal yang perlu dilihat adalah bahwa 

hal-hal tersebut memiliki arti sosial tertentu yang dikonstruksi melalui 

hal-hal seperti sejarah, ide, norma, dan kepercayaan yang harus dipahami 

untuk menjelaskan perilaku negara. Pemahaman Wendt yang dituliskan 

kembali dalam jurnal Anne-Marie Slaughter berjudul “International 

Relations, Principal Theories” tersebut kemudian menghadirkan 

persepsi tentang friend or enemies, in-groups and out-groups, fairness 

and justice yang dapat digunakan sebagai kunci untuk memahami 

perilaku aktor. Dalam jurnal yang sama, Anne-Marie Slaughter 

menyatakan tidak dipungkiri bahwa para konstruktivis banyak yang 

meyakini negara mengarah pada kepentingan nasional, ataupun aktor 

 “self-help and power politics do not follow either logically or 

causally from anarchy and that if today we find ourselves in a self-

help world, this is due to process, not structure. There is no „logic‟ 

of anachy apart from the practices that create and instantiate on 

structure of identities and interest rather than another; structure 

has no existance or causal powers apart from process.” 
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rasional. Perbedaannya adalam para konstruktivis tetap meleburkan 

identitas serta kepercayaan yang beragam sebagai dasar dari tindakan 

negara untuk survive dan mencapai kemakmuran. 

March dan Olsen memisahkan antara 'logic of consequences' yakni  

pilihan rasional untuk memaksimalkan kepentingan negara dan 'logic of 

appropriateness' yakni pilihan rasional lebih sebagai mediator norma-

norma sosial. Sebagai contoh, kedaulatan negara sangat berpengaruh 

dalam sebuah hubungan satu negara dengan lainnya. Kebijakan luar 

negeri yang dikeluarkan suatu negara sangat berkaitan erat dengan 

identitas yang dibangun negara tersebut, sehingga tidak serta merta ia 

terjun ke dalam suatu sistem internasional, tidak pula ia tidak terjun ke 

dalamnya.  

Pada tingkat sederhana, konstruktivis menaruh perhatian pada 

kesadaran manusia dan tempat yang diambilnya dalam sistem 

internasional yang mana disusun oleh ide-ide, bukan sekedar material, 

seperti yang disampaikan neorealisme. Robert Jackson dan Georg 

Sorensen juga berpendapat bahwa konstruktivisme melihat perilaku 

negara semacam itu didasarkan pada perilaku yang telah dikonstruksi 

bukan sebagai pilihan rasional dari kepentingan objektif. Meski 

konstruktivisme menekankan pada kepentingan yang ada dalam ideologi 

maupun kepercayaan aktor (yang dalam hal ini dicontohkan negara), 

konstruktivisme juga melihat aktor non-negara seperti aktor 

transnasional atau Non-Government Organzations (NGOs), institusi 

maupun birokrasi internasional.  

 

1.2. Konsep Maritime Security 

Geoffrey Till, lewat tulisannya yakni “ada sebuah kebutuhan 

tertentu yang dapat secara jelas mengungkapkan apa yang akan menjadi 

kebutuhan pada masa yang akan datang dalam keamanan maritim dan 

kesejahteraan.” Hal ini diungkapkannya karena berbicara tentang 

keamanan maritim yang dalam konsepnya dikenal sebagai maritime 
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security memiliki banyak pengertian. Christian Bueger dalam “Marine 

Policy: What is Maritime Security?” mencoba memberi pengertian 

tentang apa itu maritime security. Ia menjelaskan maritime security 

dapat dipahami sebagai bagian dari matriks konsep yang memiliki 

keterkaitan, seperti marine safety, seapower, blue economy dan 

resilience. Martime Security juga dapat dilihat sebagai perluasan dalam 

diskusi akademis tentang konsep keamanan. Dalam hal ini, dilihat 

sebagai salah satu dimensi keamanan yang bersamaan hadir dengan 

environment security dalam hubungan internasional. Ada pula kerangka 

penjelasan lain mengenai maritime security yakni sebagai kerangka 

keamanan yang mempelajari bagaimana ancaman-ancaman maritim itu 

dibentuk berdasarkan klaim politik. Bueger juga menyatakan bahwa 

maritime security dapat membantu melihat dan menentukan adanya 

kepentingan politik melalui klaim yang terjadi, berdasarkan pada 

ideologi-ideologi yang berbeda. Lebih lanjut, apa yang dilakukan oleh 

aktor ketika proses klaim terjadi dapat dijelaskan melalui maritime 

security.  

Sebuah studi di Dalhousie University, maritime security 

didefinisikan sebagai sebuah proses mempertahankan stabilitas sistem 

internasional terkait maritim, baik yang ada di dalamnya, di bawah, di 

atas, maupun yang berasal dari sana. Ed Tummer dalam buku karya 

Christopher Rahman yang berjudul “Concept of Maritime Security: A 

Strategic Perspective on Alternative Visions for Good Order and 

Security at Sea, with Policy Implications for New Zealand” 

menyebutkan pula ada empat basis utama dalam maritime security. 

Keempat basisi utama tersebut adalah maritim sebagai sumber 

kesejahteraan, maritim sebagai pendukung kehidupan manusia, maritim 

sebagai penghubung perdagangan dan komunikasi, dan maritim sebagai 

sebagai sebuah tradisi. Hal ini berarti siapa saja yang berhubungan 

dengan laut atau pun maritim secara umum, memiliki tanggungjawab 

untuk menjaga keamanan dan perdamaian di sana. 
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Adapun ancaman-ancaman maritim yang sering terjadi yakni 

sengketa antar-negara, terorisme maritim, pembajakan, perdagangan 

manusia dan narkotika, penyeludupan senjata, penangkapan ikan secara 

ilegal (illegal fishing), masalah lingkungan, kecelakaan maritim hingga 

wabah penyakit. Dengan melihat ancaman-ancaman tersebut, Christian 

Bueger mendefinisikan maritime security sebagai sebuah keadaan tidak 

adanya ancaman-ancaman di atas. Dengan kata lain, disimpulkan Till 

maritime security sebagai “good” atau “stable order at sea”, di mana 

laut dalam kondisi yang baik atau keadaan di mana pengaturan laut 

berjalan dengan baik. Laut sebagai sumber daya yang menjadi jalur 

perdagangan, pertukaran informasi, dan sebagai sarana politik, memiliki 

resiko maupun ancaman yang dapat terjadi di dalam proses 

pengaturannya, sehingga berpotensi mempengaruhi kelangsungan dan 

keberlanjutan umat manusia yang ada di dalamnya, bahkan negara.  

Bueger menulis sesuatu yang menarik dalam jurnal yang 

diterbitkannya tahun 2014 tersebut yakni tentang sengketa antar-negara 

yang masih menjadi salah satu perdebatan akademis, apakah merupakan 

keamanan nasional atau keamanan maritim? Hal ini menarik karena 

dalam kasus yang diangkat penulis, penentuan tersebut mempengaruhi 

kebijakan yang diambil Indonesia, atau secara sederhana mempengaruhi 

apa dan siapa yang melakukan tindakan selanjutnya. Dalam 

perkembangannya, disebutkan bahwa hukum-hukum yang mengikat dua 

negara atau lebih tentang sengketa wilayah, dapat berubah sewaktu-

waktu. Oleh karena itu, ketiadaan ancaman maritim masih merupakan 

sebuah pertanyaan besar mengingat sengketa wilayah antar-negara masih 

sangat hangat di dalam agenda internasional. Pada akhirnya, maritime 

security tetap merupakan sebuah konsep yang tidak lebih dari ide-ide 

politik, yang kemudian diramu sedemikian rupa sehingga menghasilkan 

ancaman bagi objek yang dituju.  

Ada lima perspektif alternatif dalam maritime security, yakni : 
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- Security of the sea itself. Keamanan lingkungan maritim 

merupakan sebutan lain untuk perspektif ini. Artinya, keamanan 

maritim dilihat utamanya dari laut itu sendiri, membuatnya „sehat‟ 

akan menjadi langkah yang mudah dalam melihat perspektif lain. 

Hal ini terlihat dengan dimasukkannya keamanan lingkungan 

maritim dalam kerangka regulasi hukum internasional maupun 

perjanjian-perjanjian.  

- Ocean governance. Hampir sama dengan keamanan lingkungan 

maritim atau dapat dikatakan sebagai bias dari security of the sea 

itself. Dalam pengertiannya, perspektif ini digambarkan sebagai 

sebuah implementasi dari peraturan-peraturan dan praktik-praktik 

untuk mengatur penggunaan laut sekaligus penggunanya. Hal ini 

dikarenakan tidak adanya pemerintahan dunia, maka implementasi 

peraturan maupun praktik tersebut dilakukan melalui rezim-rezim 

yang dibuat oleh negara terkait melalui proses negosiasi. Perspektif 

ini juga dikenal sebagai pendekatan manajemen.  

- Maritime border protection. Kedaulatan masih menjadi salah satu 

bentuk keamanan nasional yang perlu diperhatikan oleh negara 

kepulauan, terutama setelah diperluasnya UNCLOS yang mengatur 

tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Penegakan hukum dan 

hak kedaulatan diatur dengan melihat perspektif ini. Dicontohkan 

sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Filipina, di mana 

kepentingan nasional kedua negara, regional bahkan secara 

internasional, atau secara singkat terkait semua pengguna maritim, 

menjadi salah satu aspek penting dalam UNCLOS. Namun, 

beberapa perdebatan muncul dan menyatakan bahwa legitimasi 

politik internasional, klaim beberapa zona maritim berdasarkan 

UNCLOS diperbolehkan dengan persyaratan negara kepulauan 

tersebut harus memiliki kemampuan secara yuridiksi untuk 

bertanggungjawab terhadap wilayah dimaksud, terutama 
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konservasi dan perlindungan lingkungan laut. Hal inilah yang akan 

menjadi pertimbangan efektif karena dapat dipantau secara berkala.  

- Military activities at sea. Seperti perpektif keamanan yang 

umumnya kita ketahui, atau yang dikenal sebagai traditional 

security. Dalam perspektif ini, penegakan militer merupakan aspek 

penting dalam menjaga keamanan laut, terutama dilihat dari 

berbagai operasi yang dilakukan di laut.  

- Security regulation of the maritime transportation system. 

Peristiwa 11 September 2001 atau yang biasa dikenal dengan 9/11, 

telah merubah rezim terkait regulasi kapal dan pesawat luar 

angkasa. Seluruh jenis transportasi dianggap berpotensi terserang 

teroris, dan sektor maritim dianggap paling rentan dari semua jenis 

transportasi. Hal ini dikarenakan sektor maritim ada pada kondisi 

alam yang tidak dapat diatur. Terkait dengan peristiwa 9/11 

tersebut, maka peran International Maritime Organization (IMO) 

menjadi sangat strategis untuk menjaga Amerika Serikat maupun 

negara anggota lainnya dari serangan teroris, terutama yang datang 

atau terjadi di sektor maritim.  

 

Dari definisi kelima perspektif di atas, penulis memilih untuk 

menggunakan perspektif maritime border protection sebagai kajian 

acuan dalam penelitian ini. Di samping itu, perspektif military activities 

at sea juga akan digunakan sebagai perspektif pendukung utama dalam 

pengkajian menggunakan konsep maritime security ini. Penulis 

menggunakan perspektif maritime border protection karena kajian ini 

berkaitan dengan kedaulatan negara. Hadirnya kebijakan pertahanan 

terhadap pulau-pulau kecil terluar merupakan salah satu upaya 

pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara. Perspektif ini digunakan 

untuk mengkaji hak kedaulatan dan penegakan hukum yang digunakan 

negara sebagai acuan (selain UNCLOS) dengan ketentuan bahwa negara 

harus mengupayakan keamanan dan pelestarian perbatasan dalam 
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berbagai aspek. Selanjutnya, perspektif military activities at sea 

digunakan karena mengingat pertahanan negara juga berkaitan erat 

dengan isu tradisional, sehingga peran militer dalam menjaga kedaulatan 

negara merupakan salah satu kunci penting.  

  

2. Penelitian Terdahulu 

2.1. Upaya Mempertahankan Kedaulatan dan Memberdayakan Pulau-

Pulau Terluar Indonesia Pasca Lepasnya Sipadan dan Ligitan 

(2002-2007)
1
 

Dalam penelitian ini, Danar Widiyanta menyatakan bahwa konflik 

yang terjadi di beberapa pulau kecil terluar Indonesia, dilatarbelakangi 

oleh berbagai permasalahan hukum, politik dan ekonomi. Permasalahan 

tersebut kemudian menyebabkan wilayah perbatasan dalam hal ini 

pulau-pulau kecil terluar Indonesia, menjadi buram dalam menentukan 

batas maupun status wilayahnya. Selain itu, menyebabkan situasi politik 

dan ekonomi domestik, regional maupun internasional menjadi salah 

satu sumber konflik pada wilayah tersebut.  

Bersebelahan dengan negara lain, menjadi salah satu hal yang perlu 

diperhatikan dalam hubungan internasional. Aturan maupun prinsip yang 

ditetapkan antara dua atau lebih negara yang berbatasan laut, tidak 

jarang menghadapi beberapa masalah seperti perubahan sepihak, ketidak 

sesuaian dengan kepentingan nasional, dan lain sebagainya. Hal inilah 

yang kemudian menjadi salah satu sebab dalam persengketaan wilayah, 

bahkan dalam upaya penyelesaiannya. Danar juga menegaskan bahwa 

dari belasan ribu pulau yang ada di Indonesia, ada 67 pulau yang 

berbatasan langsung dengan negara lain, dan 10 di antaranya perlu lebih 

diperhatikan karena merupakan pulau-pulau kecil terluar.  

Melalui Dekarasi Djuanda yang diumumkan pada tanggal 13 

Desember 1957, Pemerintah menyatakan bahwa Negara Republik 

                                                           
1
 Penelitian ini dilakukan oleh Danar Widiyanta. 
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Indonesia adalah negara kepulauan (Archipelagic State) yang sejak saat 

itu dikenallah Wawasan Nusantara. Deklarasi yang juga ditetapkan 

dalam Undang-Undang No. 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia, 

menetapkan pula batas wilayah negara Indonesia yakni 12 mil dari garis 

pantai pulau-pulau terluar.  

Meski Deklarasi tersebut telah ditetapkan dalam hukum domestik, 

bahkan dalam UNCLOS, Indonesia tetap masih memiliki permasalahan 

batas laut dengan beberapa negara seperti Singapura, Filipina, Vietnam, 

Malaysia dan India. Meskipun perjanjian batas laut antara Indonesia 

dengan negara tetangga telah ditetapkan, konflik masih ada, bahkan 

tidak jarang datang dari kebiasaan masyarakat yang telah secara turun-

menurun menempati wilayah tertentu dan memperoleh sumber ekonomi 

dari wilayah tersebut, sehingga menyumbang potensi konflik. Seperti 

yang terjadi dan telah memberikan pembelajaran penting yakni lepasnya 

Pulau Sipadan dan Ligitan yang kini telah ada di bawah kedaulatan 

Malaysia. Kecenderungan menikmati sumber daya yang diperoleh dari 

Malaysia, membuat masyarakat hidup dengan kultur Malaysia, meski 

mengibarkan bendera Merah Putih di kedua pulau tersebut. 

Dengan berpedoman pada berbagai permasalahan di atas, 

Pemerintah perlu mengupayakan berbagai hal untuk mempertahankan 

pulau-pulau terluar. Indonesia telah memasukkan UNCLOS 1982 ke 

dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, 

Peraturan Presiden nomor 61 tahun 1998 tentang Perubahan Titik Dasar 

dan Garis Dasar di sekitar Kepulauan Natuna dan Peraturan Presiden 

nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Pangkal 

Kepulauan Indonesia. Selain itu, dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 

1999 tentang Pemerintah Daerah, telah disertakan kewajiban Pemerintah 

Daerah untuk menjaga kelestarian dan pengembangan sumber daya yang 

ada di pesisir pantai. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan 

Undang-Undang yang mengatur tentang pemberian nama pulau-pulau 

yang selama ini belum bernama. Pemberian nama pulau-pulau tersebut 
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diatur dalam Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.  

Upaya yang dilakukan Indonesia juga melalui hubungan bilateral 

dan trilateral yang diatur dalam sebuah perjanjian. Tentara Nasional 

Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) juga memainkan peran penting 

dalam mengamankan pulau-pulau kecil terluar.  Lebih lanjut, Pemerintah 

Indonesia juga telah melakukan upaya-upaya pemberdayaan melalui tiga 

aspek yakni kelembagaan, yuridis, dan program. Pemerintah juga telah 

membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar 

yang bertugas mengkoordinasikan dan merekomendasikan rencana tata 

kelola pulau-pulau kecil terluar.   

  

2.2. Pemberdayaan Pulau Terluar Tidak Berpenghuni di Sekitar Selat 

Malaka dalam Meningkatkan Ketahanan Negara (Perspektif 

Strategis Ketahanan Nasional)
2
 

Pulau-pulau terluar tak berpenghuni sebagai objek dalam penelitian 

ini lebih digambarkan secara khusus di sekitar Selat Malaka. Pulau-

pulau terluar tak berpenghuni memiliki peran strategis dalam 

mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Sebagai acuan dari penelitian ini adalah kerawanan yang terjadi 

di pulau-pulau terluar tak berpenghuni tersebut, yakni kejahatan lintas 

negara seperti illegal fishing, abrasi air laut dan efek pemanasan global, 

serta klaim sepihak yang dilakukan oleh pihak asing. Ruang laut, udara, 

air maupun sumber dayanya menjadi beberapa hal penting yang 

diberdayakan dalam penelitian ini. Selain karena merupakan bagian dari 

ruang NKRI, ada pula partisipasi masyarakat dan lembaga di dalamnya, 

sehingga pemberdayaan pulau-pulau terluar tak berpenghuni, khususnya 

di sekitar Selat Malaka menjadi proses yang cukup efisien.  

                                                           
2
  Penelitian ini dilakukan oleh Mohammad Ali Nugroho, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas 

Indonesia, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, tahun 2011. 
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Sebagai sebuah negara kepulauan yang diapit oleh benua Asia dan 

Australia, maupun samudera Hindia dan Pasifik, Indonesia disebut 

sangat strategis. Pulau-pulau yang ada di Indonesia, disambungkan oleh 

banyak laut dan selat, yang secara keseluruhan mencapai panjang 5.110 

km dan lebar 1.888 km. Dari 17.480 pulau, tidak sampai setengahnya 

telah diinventarisir, yakni sebanyak 7.349 pulau. Hal ini berarti sisanya 

belum bernama. Meski pengaturan dan hak perairan negara diatur dalam 

Undang-Undang, namun Indonesia tentu tetap memiliki pekerjaan rumah 

karena 92 di antara pulau-pulau yang telah bernama, berbatasan 

langsung dengan negara lain. Dari 92 pulau tersebut, ada 12 pulau terluar 

yang dapat menyebabkan konflik, diantaranya adalah Pulau Rondo, 

Pulau Berhala, Pulau Nipa, Pulau Sekatung, Pulau Marore, Pulau 

Marampit, Pulau  Fanildo, Pulau Miangas, Pulau Fani, Pulau Bras, Pulau 

Batek, dan Pulau Dana. Pulau-pulau tersebut berpotensi konflik karena 

berbatasan dengan negara lain, seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya.  

Hasil penelitian ini juga menjelaskan pengertian pulau-pulau 

terluar menurut Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2005 yakni “pulau 

yang memiliki titik-titik koordinat geografis yang menghubungkan garis 

pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan 

nasional.“ Pengalaman lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan 

patokan penting dalam pengambilan sikap Pemerintah. Kekalahan 

Indonesia pada saat memperjuangkan kedua pulau tersebut, terletak pada 

lebih dulunya Malaysia „berbuat sesuatu‟ di pulau tersebut. Dengan kata 

lain, sebelum terjadinya sengketa, sudah 30 tahun Malaysia memelihara 

dan memperhatikan kedua pulau tersebut.  

Pulau-pulau terluar memiliki peran yang sangat strategis dalam 

menjaga kedaulatan NKRI. Berbatasan wilayah langsung dengan negara 

lain, menyatakan sebuah persepsi penting bahwa pulau terluar 

merupakan pintu depan bagi Indonesia, dan juga bagi negara lain. Maka 

hal ini, tentu dapat menghadirkan konflik jika tidak diperjuangkan 
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Indonesia sebelum masuk dalam kondisi status quo, persis seperti yang 

terjadi Pulau Sipadan dan Ligitan.  

Peran Pemerintah menjadi sangat penting dalam menjaga keutuhan 

wilayah lewat pulau-pulau terluar, salah satunya dengan cara pengajuan 

klaim kepemilikan pulau ke badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 

yaitu United Nations Group of Expertson Geographical Names. Langkah 

mendasar yang perlu dilakukan yakni pemberian nama pada pulau-pulau 

tak bernama yang tersebar di Nusantara. Selanjutnya, Indonesia juga 

perlu mengembangkan dan memperkuat kerjasama dan diplomasi 

dengan negara yang berbatasan langsung, khususnya di Selat Malaka 

yakni Singapura dan Malaysia. Bukan saja mengupayakan secara hukum 

dan keamanan, tetapi juga secara ekonomi dan sosial. Menempatkan 

aparat Tentara Negara Indonesia (TNI) juga merupakan langkah penting 

dalam upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia.  

Delapan pulau terluar yang ada di sekitar Selat Malaka tidak 

semuanya memiliki potensi yang sama. Disebutkan ada tiga pulau yang 

tidak dapat diberdayakan secara ekonomi, namun jika ditelaah lebih 

lanjut, semua pulau tersebut memiliki potensi politik dan keamanan. 

Dengan kata lain, semua pulau terluar di sekitar Selat Malaka memiliki 

potensi pertahanan, sehingga sangat penting bagi Indonesia untuk 

memelihara keberlanjutan pulau-pulau tersebut. Meskipun dalam 

peristiwa alam, pada saat mengalami pasang beberapa pulau akan 

tenggelam, namun secara geografis hal tersebut tidak akan mengubah 

kedaulatan Indonesia terhadap pulau tersebut. Jumlah aparat TNI yang 

ditempatkan di pulau-pulau terluar harusnya ditambah karena fungsi 

yang dijalankan bukan saja menjaga pertahanan di pulau-pulau terluar, 

tetapi juga perlu pengawasan terhadap aktivitas yang terjadi di Selat 

Malaka, terutama transportasi laut dan udara.  

Bukan saja K/L pusat, tetapi juga Pemerintah Daerah perlu 

memainkan peran di dalam usaha mempertahankan kedaulatan tersebut, 

karena pulau-pulau terluar berada paling dekat dengan Pemerintah 
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Daerah tertentu. Meski kekuatan pertahanan Pemerintah Daerah tidak 

sekuat K/L pusat, namun dukungan serta upaya maksimal perlu 

dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait dengan pulau-pulau terluar. 

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara pendataan yang efektif di 

pulau-pulau terluar tentang perkembangan yang terjadi, serta membantu 

dan memainkan peran yang dilakukan K/L pusat. 

 

3. Kerangka Pikir Penelitian 
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Kebijakan Pertahanan 

Indonesia terhadap Pulau-

pulau Kecil Terluar 

    Peran K/L terkait terhadap  

Pulau-pulau Kecil terluar 

Keikutsertaan Indonesia dalam 

forum internasional sebagai 

upaya mempertahankan Pulau-

pulau Kecil terluar 

 

Upaya Yuridksi 

Pemerintah Indonesia 

terhadap Pulau-pulau 

Kecil terluar 

 

- Hukum 

Internasional 

- Peraturan 

Nasional 

 

- Kementerian Pertahanan 

(Kemhan) 

- Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) 

- Badan Nasional Pengelola 

Perbatasan (BNPP) 

 

- Bilateral dan Multilateral 

dengan Negara yang 

berbatasan langsung dengan 

Indonesia 

- Association of Southeast 

Asian Nations (ASEAN) 

Doktrin Joko Widodo 

“Poros Maritim Dunia” 

Konstruktivisme : 
Doktrin Joko 

Widodo (ide) 

melahirkan 
Kebijakan 

Pertahanan (norma, 

struktur) 


