
30 
 

BAB IV 

EVOLUSI KEBIJAKAN PERTAHANAN INDONESIA 

Dalam buku  mereka yang berjudul “The Defense Policies of Nations: A 

Comparative Study”, Douglas J. Murray dan Paul R. Viotti menyebutkan empat 

faktor yang mempengaruhi kebijakan pertahanan suatu negara. Keempat faktor 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kondisi lingkungan internasional; 

2. Tujuan, strategi dan doktrin kekuatan militer negara; 

3. Proses pembuatan pertahanan; 

4. Kehadiran isu-isu baru.  

Selain faktor-faktor yang disampaikan di atas, penulis memandang bahwa 

jenis ancaman yang datang merupakan suatu hal penting bagi seorang pemimpin 

untuk merumuskan kebijakan pertahanannya. Dengan ancaman yang berbeda, 

berkembang atau berkurang, maka akan dapat mencerminkan kebijakan 

pertahanan yang dirumuskan pemimpin tersebut. Di bawah ini, penulis akan 

menjabarkan bagaimana evolusi kebijakan pertahanan yang terjadi di Indonesia. 

Selain melihat faktor-faktor yang telah disebutkan Douglas J. Murray dan Paul R. 

Viotti, ataupun dengan perspektif ancaman yang disebutkan penulis, pemaparan 

berikut akan juga melihat bagaimana cara setiap pemimpin Indonesia 

merumuskan kebijakan pertahanannya. Secara khusus, kebijakan pertahanan yang 

akan lebih disoroti adalah kebijakan pertahanan yang berkaitan dengan maritim, 

pulau-pulau kecil terluar dan atau perbatasan laut.  

Adapun tujuan pendeskripsian evolusi kebijakan pertahanan ini adalah untuk 

memberi gambaran kepada pembaca terkait pemilihan penulis untuk melakukan 

penelitian dan penulisan tugas akhir terhadap kebijakan pertahanan pada masa 

pemerintahan Joko Widodo. Dengan kata lain, untuk menemukan adanya 

dinamika kebijakan pertahanan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden 

Soekarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono.  
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1. Masa Pemerintahan Soekarno (1945-1949, 1950-1967) 

Secara umum, untuk memahami kebijakan pertahanan pada masa 

pemerintahan Soekarno, terlebih dahulu kita perlu melihat visi yang 

dikumandangkan Presiden pertama Republik Indonesia tersebut. Pada masa 

pemerintahannya, sebuah terminologi pertahanan-keamanan dikenal juga 

sebagai bentuk penafsiran visi Soekarno. Terminologi tersebut menyatakan 

“Tentara merupakan alat negara, negara merupakan alat revolusi, dan revolusi 

merupakan alat melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera).” 

Kesesuaian terminologi tersebut dengan visi Soekarno adalah terletak pada 

tindakannya dalam membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang 

tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menjamin keamanan rakyat 

Indonesia dari ancaman yang berasal dari dalam maupun luar.  

Paragraf di atas dapat dikatakan sebagai sebuah ide Soekarno yang 

secara umum perlu dipahami sebelum masuk ke dalam pemikiran Soekarno 

tentang pertahanan. Sebuah konsep yang pada masa pemerintahnnya telah 

memberikan banyak sumbangan terhadap terlaksananya pembentukan 

kebijakan pertahanan adalah konsep geopolitik. Konsep ini  merupakan 

konsep yang sangat penting karena bagi Soekarno geopolitik adalah hal 

mendasar yang penting dalam pertahanan Negara. Konsep pertahanan yang 

diungkapkan Soekarno, secara utuh dapat dilihat kembali pada amanatnya 

pada saat peresmian Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) tanggal 20 

Mei 1965, serta pidatonya saat memberikan kuliah kepada Lembaga 

Pertahanan Nasional di Istana Negara tanggal 31 Mei 1965 di Jakarta. 

Sebuah pernyataan menarik yang diungkapkan Soekarno meluruskan 

pendapatnya tentang betapa pentingnya geopolitik. Pernyataan Soekarno 

tersebut dikutip penulis dari buku “Bung Karno: Masalah Pertahanan-

Keamanan” yang berbunyi demikian
1
 :  

 

 

                                                           
1
 Disampaikan Soekarno dalam amanatnya pada saat peresmian Lembaga Pertahanan Nasional 

(Lemhanas), 20 Mei 2965 (Bab III Nomor 40) 
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Bagi Soekarno, geopolitik merupakan hal yang jika tidak diperhatikan 

dengan baik akan menghadirkan permasalahan bagi pertahanan suatu Negara, 

bahkan bagi tiap daerah kecil. Hal ini ditandai dengan sejarah konflik 

Indonesia, salah satunya adalah konflik antara bangsa Sunda dan Jawa, di 

mana ini berkaitan erat dengan geopolitik, yang mana oleh Soekarno pada saat 

itu menggunakan istilah Lebensraum
2
. Hal ini yang kemudian menghadirkan 

sebuah sungai bernama Cimali yang menandai adanya batas antara bangsa 

Sunda dan Jawa.  

Geopolitik, dalam pandangan Soekarno merupakan suatu pengetahuan 

akan keadaan yang juga berhubungan dengan geopolitik constellatie sesuatu 

negeri.
3
 Bahkan dalam beberapa pidatonya, Soekarno menegaskan bahwa 

Pancasila merupakan salah satu hasil galian terhadap konsep geopolitik 

Indonesia. Doktrin, kebijakan, rezim, bahkan norma-norma yang tercipta 

dalam suatu negara seharusnya didasarkan pada pengetahuan pemimpin, 

penggerak pemerintah dan seluruh warga negara terhadap geopolitik 

                                                           
2
  Lebensraum : salah satu kebijakan luar negeri NAZI Jerman yang mana digunakan pada saat 

kepemimpinan Hitler. Lebensraum merupakan suatu “living space” yang dipercaya dapat 

memperluas kekuasaan Jerman jika Jerman Timur dapat ditaklukkan. Hal ini kemudian 

menjadi suatu istilah yang popular dalam geopolitik.  
3
  Disampaikan Soekarno dalam kuliah perdana di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), 31   

Mei 1965 (Bab II Nomor 41) 

“Mempertahankan Indonesia adalah lain daripada mempertahankan 

Tiongkok. Mempertahankan Indonesia lain daripada mempertahankan 

India, … Jerman, …. Amerika. Tiap-tiap pertahanan jikalau dia mau 

efektif harus satu pertahanan yang bersendi, berurat nadi kepada keadaan-

keadaan nyata dari tanah airnya dan kepada bangsanya. Untuk itu maka 

kita sekalian, apalagi pemimpin-pemimpin kita yang diwajibkan untuk 

menyusun pertahanan Indonesia, harus bukan saja mempergunakan, tetapi 

lebih dahulu mengenal, mengetahui segala unsur dari tanah air dan bangsa 

kita ini. Tidak bisa jiplak-jiplakan kita ini, tidak bisa. Kita harus 

menentukan kita punya pertahanan, cara pertahanan sendiri.” 
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negerinya. Soekarno percaya bahwa pertahanan negara yang baik lahir dari 

pengetahuan dan penguasaan geopolitik yang baik.  

Hasil dari pemikiran Soekarno tentang betapa pentingnya konsep 

geopolitik dalam membuat kebijakan pertahanan kemudian dibuktikan dengan 

dikembangkannya wawasan Nusantara. Buah pemikiran (ide) yang kemudian 

menjadi dasar pembuatan kebijakan pertahanan Indonesia, telah berhasil 

menembus skala internasional. Wawasan Nusantara tersebut kemudian secara 

yuridis tertuang dalam Deklarasi Djuanda, tepatnya pada tanggal 13 Desember 

1957. Keadaan geografis Indonesia yang hanya 1 dari 3 adalah daratan, dan 

sisanya adalah lautan, kemudian mengidentifikasikan Indonesia sebagai 

negara penganut Archipelago Principles.  

Soekarno dikenal sebagai pemimpin yang pada masa pemerintahannya 

sangat memberi perhatian lebih terhadap lautan. Menguasai lautan secara 

mutlak merupakan salah satu hal yang sering ditekankannya dalam beberapa 

kesempatan pidato/amanatnya. Soekarno percaya bahwa menguasai lautan 

merupakan cara Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat. Sejarah 

kekuatan dan kekuasaan Indonesia di lautan telah membuktikan bahwa 

Indonesia adalah bangsa yang besar jika dapat menguasai lautan. Hal itulah 

yang ingin diulangi Soekarno sehingga dengan sangat optimis membumikan 

Nusantara Bahari (laut : al bahar) pada seluruh Indonesia.  

Dengan semangat yang tidak bisa dilepaskan dari Presiden berkharisma 

ini, Soekarno menggunakan benar masa kepemimpinannya untuk membentuk 

beberapa badan yang secara khusus dimaksudkan menjaga pertahanan dan 

keamanan lautan. Selain memotivasi Angkatan Laut untuk lebih gigih 

menjaga kedaulatan Indonesia melalui laut, Soekarno juga membangun 

Kompartemen Maritim dengan diadakannya Departemen Perhubungan Laut, 

Departemen Perikanan dan Pengelolaan Laut, Departemen Perindustrian 

Maritim.
4
 Pembangunan Kompartemen Maritim tersebut dimaksudkan untuk 

membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar dan kuat.  

                                                           
4
 Disampaikan Soekarno dalam amanatnya kepada Rapar Panglima Angkatan Laut Republik 

Indonesia (ALRI), 17 Juni 1865 (Bab II Nomor 27) 
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Dengan keadaan geografis yang dari Sabang hingga Merauke 

menawarkan keindahan birunya, banyak titik-titik pertanda pulaunya, bagi 

Soekarno pembangunan Kompartemen Maritim tersebut tetap masih belum 

cukup. Dalam kebijakan pertahanan keamanannya, Soekarno menekankan 

bahwa sekalipun seluruh warga negara memiliki jiwa cinta laut, jiwa bahari, 

dan sekalipun lembaga industri, pengelolaan ikan dan laut maupun segala hal 

telah tersedia namun peran militer adalah hal yang terpenting bagi Indonesia. 

Oleh karena itu military power yang dalam hal ini dilaksanakan oleh 

Angkatan Laut adalah hal mutlak bagi pertahanan keamanan Nusantara Bahari 

ini. Soekarno juga menekankan bahwa tidak sekedar hadir di laut, tetapi 

Angkatan Laut juga harus memiliki military power sekuat-kuatnya. Soekarno 

tidak saja menjadi Presiden yang mencurahkan buah pikirnya teradap 

kebijakan pertahanan keamanan, tetapi juga secara langsung menjadi 

Panglima Tertinggi di TNI, sehingga secara langsung juga memimpin 

Angkatan Laut.  

Meski kebijakan pertahanan pada masa pemerintahannya menaruh 

perhatian khusus terhadap maritim, namun pulau-pulau kecil terluar belum 

menjadi salah satu objek lirikannya saat itu. Dalam pandangan penulis, hal ini 

disebabkan oleh belum adanya ancaman berarti yang dirasakan Indonesia pada 

saat itu terkait perbatasan laut terutama tentang pulau-pulau kecil terluar. Hal 

ini ditambahkan oleh Connie Bakrie dalam bukunya yang berjudul 

“Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal”, yang mengatakan bahwa 

penetapan kebijakan pertahanan pada masa pemerintahan Soekarno sangat 

dipengaruhi oleh hadirnya isu-isu seperti konfrontasi Malaysia, perang 

melawan Belanda di Irian Barat serta berbagai persoalan dalam negeri seperti 

terkikisnya nasionalisme yang ditandai dengan pemberontakan beberapa 

wilayah seperti Sulawesi, Jawa dan Sumatera.  

 

2. Masa Pemerintahan Soeharto (1967-1998) 

Selain dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia dengan masa jabatan 

paling lama, masa pemerintahan Soeharto juga mengenalkan Indonesia 
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tentang Dwifungsi Angkatan Bersejata Republik Indonesia (ABRI). Sebuah 

keadaan di mana ABRI secara aktif menguasai militer (pertahanan-keamanan) 

dan juga sipil (sosial-politik). ABRI yang pada awalnya dimaksudkan untuk 

menjaga keamanan negara, telah bergeser masuk ke dalam berbagai persoalan 

sipil bahkan mendominasinya. Salah satu contohnya adalah dengan 

dimunculkan sebuah konsep perang wilayah dan pembinaan wilayah yang 

pada saat itu dibentuk dengan cara menghadirkan organisasi teritorial baik di 

pusat (markas besar Angkatan Darat) maupun di desa.   

Sikap yang diambil Presiden Soeharto pada masa itu tentu saja tidak 

serta merta karena Ia datang dari kalangan militer, tetapi juga karena masa 

pemerintahan Soekarno menyisakan beberapa persoalan dalam negeri yang 

dianggap tidak dapat diselesaikan oleh kaum sipil. Hal inilah yang kemudian 

membuatnya merumuskan kebijakan pertahanan-keamanan dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti ideologi, psikologi, politik, 

ekonomi, keuangan, sosial dan budaya. Pusat sejarah dan tradisi TNI melalui 

buku yang ditulis Connie Bakrie berhasil menyimpan tiga rumusan kebijakan 

pertahanan pada masa pemerintahan Soeharto, yang kemudian menjadi dasar 

kebijakan pertahanan serta landasan wawasan nusantara dengan sebutan 

“Wawasan Nusantara”. Berdasarkan Keputusan Menteri Utama Pertahanan 

Keamanan Nomor Kep B/177/1966, yang dikutip penulis dalam buku 

“Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal”, kebijakan pertahanan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Doktrin Pertahanan Keamanan Nasional dilampiri dengan Doktrin 

Pertahanan Darat Nasional (ADRI), Doktrin Pertahanan Maritim 

Nasional dan Doktrin Pertahanan Keamanan dan Ketertiban. 

2. Doktrin Pembinaan Pertahanan Keamanan Nasional dilampiri dengan 

Doktrin Pembinaan Pertahanan Darat Nasional, Pembinaan Pertahanan 

Maritim Nasional, Pembinaan Pertahanan Udara Nasional dan 

Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). 

3. Konsep Operasi Pertahanan Keamanan Nasional.  
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Seiring berjalannya waktu, dengan berbagai isu nasional maupun 

internasional yang ada, kebijakan pertahanan Indonesia tetap konsisten. Meski 

demikian, ABRI memiliki kekuatan yang semakin mendominasi, bahkan 

kerap kali lebih banyak mengurusi urusan sipil daripada militer. Akibatnya, 

pertahanan-keamanan menjadi hal yang tidak terlalu diperhatikan pemerintah, 

selain untuk mengurusi pemberontakan di beberapa wilayah Indonesia seperti 

Irian, Aceh, dan Maluku.  

Meski dalam tiga kebijakan pertahanan di atas Soeharto menyertakan 

petahanan maritim, namun pada kenyataanya laut belum mendapat perhatian 

lebih pada masa pemerintahan Soeharto. Namun pada masa pemerintahannya, 

perbatasan menjadi sangat penting untuk dijaga keamanannya karena 

berkaitan dengan isu pemberontakan yang terjadi di Irian, Aceh dan Maluku, 

yang mana seperti kita ketahui daerah tersebut merupakan daerah yang 

berbatasan laut bahkan darat langsung dengan negara lain. Namun penjagaan 

keamanan di perbatasan pada masa pemerintahan Soeharto dimaksudkan 

bukan untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi untuk mengawasi gerakan-

gerakan pemberontak yang dicurigai bersembunyi di wilayah perbatasan.  

Dalam analisa penulis, kebijakan pertahanan pada masa pemerintahan 

Soeharto sangat dipengaruhi oleh salah satu faktor yang disebutkan Douglas J. 

Murray dan Paul R. Viotti yakni tujuan, strategi dan doktrin kekuatan militer 

negara. Hal ini dapat dijelaskan dengan melihat adanya keterkaitan kebijakan 

pertahanan yang dibuat Presiden pada saat itu dengan kebijakan-kebijakan di 

berbagai bidang lainnya seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Selain itu, 

rumusan kebijakan pertahanan Soeharto juga disertakan doktrin, konsepsi 

maupun strategi pertahanan.  

 

3. Masa Pemerintahan B.J. Habibie (1998-1999) 

B.J. Habibie atau yang akrab disapa Habibie adalah salah stau Presiden 

yang percaya bahwa pertahanan nasional erat kaitannya dengan fungsi TNI. 

Bagi Habibie, TNI adalah alat terbaik dalam pertahanan nasional. Meski peran 

TNI sempat buram pada masa pemerintahan Orde Baru, di mana Soeharto 
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memberikan kekuasaan “dwifungsi” bagi TNI, namun dengan hadirnya 

Habibie pada masa reformasi telah berhasil mengembalikan fungsi TNI yang 

sebenarnya.  

Melalui Tap MPR No VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, 

Tap MPR No VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, maupun UU No. 

3/2002 tentang Pertahanan Negara, Habibie membersihkan „penyelewengan‟ 

kekuasaan yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. 

Habibie menghilangkan peran TNI dalam bidang sosial-politik karena baginya 

pion utama pertahanan nasional adalah TNI, maka seharusnyalah TNI 

menjalankan fungsi pertahanan nasional tersebut. Sebagai alat Negara dalam 

pertahanan nasional, TNI menjalankan tugasnya untuk menjaga kedaulatan 

dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, TNI 

juga bertugas untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga NKRI 

dari berbagai ancaman yang datang, berkaitan dengan keutuhan NKRI.  

Tidak banyak perubahan kebijakan pertahanan yang diimplementasikan 

pada masa pemerintahan Habibie. Namun dengan masa jabatan yang 

tergolong singkat ini telah digunakan Habibie untuk meluruskan kembali 

fungsi seharusnya dari TNI. Pada masa pemerintahannya juga hampir tidak 

pernah membahas tentang kebijakan pertahanan yang berkaitan dengan 

maritim, khususnya pulau-pulau kecil terluar, atau bahkan perbatasan.  

 

4. Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) 

Presiden yang akrab disapa Gus Dur ini juga memangku jabatan yang 

tergolong singkat, namun Ia berhasil memperbaiki kelembagaan pemerintahan 

Indonesia pada masa itu. Kelembagaan yang sempat tidak terarah pada 

pemerintahan Orde Baru, yang juga berusaha diperbaiki Habibie, kemudian 

dilanjutkan oleh Gus Dur. Pada masa pemerintahannya, TNI benar-benar telah 

berada pada jalurnya, dalam artian TNI kembali menjalankan fungsinya di 

bidang pertahanan-keamanan, di mana urusan sipil dikembalikan pada tempat 

semula. Selanjutnya, Gus Dur juga berhasil mengatur fungsi kelembagaan 

Departemen Pertahanan (Dephan) yang pada masa pemerintahan Orde Baru 
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menyatu dengan Markas Besar TNI. Hal ini ditunjukkan dengan diangkatnya 

Menteri Pertahanan dari kalangan sipil yakni Prof. Dr. Juwono Sudarsono
5
. 

Dengan pengangkatan ini, dalam majalah Warta Departemen Pertahanan 

(edisi Oktober-November 1999), masa awal pemerintahan Gus Dur dinilai 

berhasil oleh beberapa pengamat politik. Setidaknya impian untuk merevisi 

UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan UU RI No. 2 

Tahun 1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dapat 

terealisasi dengan diluruskannya kembali fungsi TNI. Secara yuridis, 

kebijakan pertahanan pada masa pemerintahan Gus Dur ditandai dengan 

dikelaurkannya Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran 

Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Pada bidang pertahanan, kebijakan Gus Dur direalisasikan baru pada 

tahap perbaikan kelembagaan pemerintah. Namun demikian, Gus Dur 

merupakan salah satu pemimpin Indonesia yang menggaungkan betapa 

pentingnya sektor kemaritiman bagi Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan 

dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang sebelumnya 

digabung dengan Departemen Pertanian. Pada masa pemerintahannya, Gus 

Dur mengangkat Surwono Kusumaatmadja untuk menjadi Menteri DKP. 

Bahkan pemerintahan Gus Dur pada masa itu juga berorientasi pada pulau-

pulau kecil terluar dengan dibentuknya satu Direktorat khusus yang 

menangani pulau-pulau kecil terluar dan pesisir pantai. Direktorat tersebut 

yang kemudian dinamakan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-

Pulau Kecil (Ditjen KP3K).  

Namun, serupa dengan Presiden sebelumnya, Gus Dur oleh karena masa 

jabatannya yang singkat belum merealisasikan fungsi dari lembaga yang 

dibentuknya, baik Dephan maupun DKP. Sehingga, hal ini dalam pandangan 

penulis belum dapat merujuk pada kebijakan pertahanan terkait pulau-pulau 

kecil terluar, karena belum adanya kolaborasi dari kedua lembaga tersebut 

pada saat itu.  

                                                           
5
 Seorang akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia 
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5. Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri (2001-2004) 

Pada dasarnya, kepemimpinan Presiden perempuan pertama di Republik 

Indonesia ini sama dengan dua Gus Dur maupun Habibie. Hal yang dilakukan 

ketiga Presiden di masa reformasi pertahanan adalah menghilangkan Doktrin 

Dwifungsi TNI. Setelah terpilih menjadi Presiden, Megawati tidak melakukan 

perubahan kebijakan pertahanan yang terlalu menonjol. Namun, anak Presiden 

pertama Republik Indonesia ini berhasil „mengukuhkan‟ kebijakan pertahanan 

Indonesia ke dalam UU RI No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. 

Pembuatan UU tersebut berdasarkan kepada revisi yang berhasil diusung 

pemerintahan Gus Dur.  

Kebijakan yang tertuang dalam UU tersebutlah yang kemudian menjadi 

cikal bakal baik definisi, tujuan, peran, fungsi, sasaran dan pelaksana 

pertahanan negara. Selain menjadikan Indonesia negara yang aman bagi 

rakyatnya dan membangun perdamaian dengan negara lain, kebijakan 

pertahanan ini juga memasukkan aspek geografis Indonesia yang adalah 

negara kepulauan.  

Dalam kebijakan pertahanan tersebut, TNI ditempatkan sebagai 

komponen utama pertahanan yang didukung oleh komponen cadangan
6
 dan 

komponen pendukung
7
. Pada masa pemerintahannya, Megawati berusaha 

menarik lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan untuk membantu TNI 

dalam menghadapi ancaman non-militer. TNI juga diberikan empat tugas 

pokok yakni mempertahanankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, 

melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer 

selain perang, dan ikut melaksanakan perdamaianan dunia secara regional 

maupun internasional.  

                                                           
6
 Menurut UU No.3 Tahun 2002, Bab II, Pasal 8 Ayat 1, Komponen Cadangan yang dimaksud 

adalah warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana prasarana nasional 

yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat 

komponen utama 
7
 Menurut UU No.3 Tahun 2002, Bab II, Pasal 8 Ayat 2, Komponen Cadangan yang dimaksud 

adalah warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana prasarana nasional 

yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan komponen utama dan 

komponen cadangan 
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Kebijakan, tetaplah kebijakan. Operasional kebijakan tersebutlah yang 

seharusnya diterapkan. Namun, oleh karena hadirnya isu-isu lain seperti Bom 

Bali yang terjadi pada Oktober 2002, keberpihakan TNI kemudian hampir 

sepenuhnya disalurkan terhadap isu tersebut. Pada tahun yang sama, di bulan 

Desember 2002, Indonesia mengalami kekalahan dalam rangka 

memperebutkan pulau Sipadan dan Ligitan. Meski hal tersebut tidak 

sepenuhnya kesalahan pemerintahan Megawati, namun pemerintahannya 

kemudian memulai beberap langkah progresif yakni penamaan pulau-pulau 

tak berpenghuni.  

Tidak ada kebijakan pertahanan terhadap pulau-pulau kecil terluar yang 

dikeluarkan pemerintahan Megawati. Namun, masa pemerintahannya, dalam 

pandangan penulis merupakan cikal bakal perhatian pemerintah diberikan juga 

terhadap pulau-pulau kecil terluar. Pengarsipan nama-nama pulau kini 

semakin digiatkan, dan ide ini tentu saja datang dari Presiden kelima tersebut.  

 

6. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) 

Meski dikenal sebagai Presiden yang pembawaannya cukup tenang, 

terutama dengan kebijakan luar negerinya “Billion Friends, Zero Enemy”, 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata merupakan salah satu Presiden 

yang menaruh perhatian pada sektor pertahanan. Bahkan pada masa 

pemerintahan SBY, kelembagaan pertahanan semakin menduduki posisi yang 

penting dalam kursi pemerintahan. Beberapa keluaran kebijakan pertahanan 

SBY dari sektor paling kecil adalah dengan dilegitimasinya Universitas 

Pertahanan (Unhan) sebagai salah satu cara menata Kementerian Pertahanan 

(Kemhan).  Namun bagi penulis hal ini sangat wajar dengan mengingat latar 

belakang militernya. 

Selain itu, kepemimpinan SBY melalui Kementerian Pertahanan juga 

telah mengeluarkan berbagai kajian strategis jangka menengah dan jangka 

panjang. Kajian strategis tersebut diantaranya adalah Doktrin Pertahanan 

2007, Postur Pertahanan 2007, Buku Putih Pertahanan 2008, Strategic Defense 

Review (SDR) 2008, SDR 2011 dan Kebijakan Minimum Essential Forces 
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(MEF).
8
 Meski pemerintahan SBY secara kebijakan telah melakukan tugasnya 

dengan menghasilkan berbagai kajian strategis di atas, namun dikatakan dalam 

Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2015 dan sumber bacaan 

lainnya bahwa dilihat dari segi operasional, masih jauh dari yang tertulis 

dalam kebijakan.  

Ide kebijakan pertahanan yang sebagian besar berbicara tentang 

peningkatan alutista dan kualitas TNI ini, bagi SBY, bukanlah untuk 

mengembangkan paradigma pertahanan yang agresif tetapi untuk menjalani 

peran sebagai alat pertahanan negara yang paling utama.  Seperti Megawati, 

TNI bukan saja sebagai alat pertahanan negara tetapi juga untuk membawa 

kepentingan nasional Indonesia serta turut mengambil bagian dalam operasi 

perdamaian. Melalui Buku Putih Pertahanan Indonesia pada masa 

pemerintahan SBY, disebutkan ada tiga kebijakan yang menjadi fokus utama 

SBY, yakni : 

1. Membangun kemampuan penangkalan 

2. Pengerahan kekuatan pertahanan untuk menghadapi ancaman militer dan 

non-militer 

3. Membangun kerjasama pertahanan 

Di bawah kepemimpinannya, Indonesia menambahkan anggaran 

pertahanan pada setiap tahunnya, seperti yang terlihat pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Dikutip dari Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2015, hal 13.  
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Tabel 6.1. 

Anggaran Pertahanan Negara-Negara di Kawasan Asia Pasifik 2009-2013 

 

Sumber : Stockholm International Peace Research Institute, 2014 

 Meski peningkatan anggaran pertahanan Indonesia terus bertambah setiap 

tahunnya, namun jika dilihat Indonesia tetap menjadi salah satu Negara 

dengan persentase yang sangat rendah.  

Dengan dinamika Hubungan Internasional yang sedemikian kompleks 

dengan berbagai ancaman yang bukan saja secara tradisional, tetapi juga non-

tradisional, maka sebenarnya upaya peningkatan alutista dan kualitas TNI 

masih dianggap jauh dari cukup. Batas-batas Negara menjadi semakin kabur 

dengan adanya berbagai kepentingan yang dijalankan lewat laut, terutama di 

wilayah Asia Pasifik. Angkatan Laut yang menurut mantan KSAL Laksamana 

Bernard K. Sondakh adalah penanda bahwa Indonesia merupakan Negara 

maritim
9
, nyatanya masih berada jauh di bawah Negara-negara Asia Pasifik 

lainnya. Hal ini didukung dengan data olahan The Military Balance pada 

tahun 2003-2004 berikut ini :  

                                                           
9
 Dikutip dari Harian KOMPAS, 27 Juni 2004. 
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Tabel 6.2. 

Pasukan Angkatan Laut Negara-Negara di Asia Pasifik 

 

Sumber : Military Balance 2003-2004 London: Oxford UP, 2004 

Terlepas dari data tersebut, SBY melalui Buku Putih Pertahanan 

Indonesia menyebutkan bahwa di samping isu separatisme, terorisme, konflik 

komunal dan isu-isu lainnya, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar juga 

menjadi salah satu isu penting yang dipertimbangkan dalam pembuatan 

kebijakan pertahanan nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbatasan 

merupakan salah satu tempat yang „efisien‟ bagi pihak asing yang ingin 

melakukan tindakan-tindakan ilegal seperti yang disebutkan di atas. Selain itu, 

penulis menyadari bahwa kebijakan pertahanan yang memperhatikan 

perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar ini juga didasarkan pada pengalaman 

pemerintah sebelumnya yakni Megawati Soekarno Putri ketika harus melepas 

Pulau Sipadan dan Ligitan tanpa sempat menyertakannya dalam Peta 

Indonesia.  

Menurut penulis, keberpihakan pertahanan pada masa pemerintahan 

SBY terhadap wilayah perbatasan, merupakan salah satu bentuk transfer ide 

dari Menteri Pertahanan yakni Juwono Sudarsono. Sebagai salah satu pejabat 

sipil di bidang pertahanan pada masa pemerintahan Gus Dur, Juwono sadar 

betul pentingnya maritim bagi Indonesia. Dengan hilangnya kepedulian 
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Indonesia terhadap maritim, masa pemerintahan SBY ingin kembali 

memunculkannya dengan lebih progresif, yakni dengan mengkolaborasikan 

kebijakan pertahanan dengan sektor kemaritiman dan atau perbatasan.  

Adapun peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Indonesia 

terkait pulau-pulau kecil terluar pada masa pemerintahan SBY adalah sebagai 

berikut: 

- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-

Pulau Kecil Terluar 

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau Kecil 

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 

- Perarturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional 

Pengelola Perbatasan (BNPP) 

- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan 

Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) 

- Permendagri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan 

Pengelola Perbatasan (BPP) di Daerah 

Meski kebijakan pertahanan SBY terhadap pulau-pulau kecil terluar dan 

perbatasan telah memberi pencerahan bagi Indonesia, namun jika dilihat dari 

keterlibatan Indonesia di dalam forum internasional nyatanya belum 

merepresentasikan kebijakan pertahanan yang dibuat pemerintah. Perbatasan 

mengambil posisi penting dalam agenda kerjasama bilateral Indonesia dengan 

Negara tetanggaa, namun pulau-pulau kecil terluar kerap kali menjadi agenda 

yang dianggap „tidak pantas dibicarakan‟ dalam forum bilateral tersebut. Isu 

perbatasan laut di pulau-pulau kecil terluar masih sangat rentan dan belum ada 

penyelesaian finalnya. Selain itu, pada masa pemerintahan SBY, antar K/L 

terkait (Kemhan, KKP, Kemlu, dan lain-lain) juga tidak menjalankan 

perannya secara sinergi. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh Menteri 

Pertahanan RI, Prof. Dr. Jowono Sudarsono, yang pada pertemuan 

pembahasan perbatasan dengan Malaysia tidak menyertakan agenda pulau-
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pulau kecil terluar karena merasa agenda tersebut bukan urusan Kementerian 

Pertahanan tetapi Kementerian Luar Negeri. 

Pada bab ini, terlihat dengan jelas evolusi kebijakan pertahanan yang dibuat 

oleh masing-masing Presiden pada tiap masa pemerintahannya. Dari kebijakan 

pertahanan yang dibuat oleh masing-masing Presiden, yakni Soekarno hingga 

SBY, tidak ada yang secara khusus membuat kebijakan pertahanan terhadap 

pulau-pulau kecil terluar. Pada masa pemerintahan Soekarno, maritim mengambil 

tempat yang penting dalam kebijakan pertahanan, namun pulau-pulau kecil terluar 

belum secara khusus diatur dalam kebijakan pertahanan maritim. Pada masa 

pemerintahan Soeharto, meski tetap memainkan peran cukup penting, maritim 

bukan merupakan fokus kebijakan pertahanan pemerintahan Orde Baru. Meski 

perbatasan (darat) menjadi salah satu isu penting pada masa pemerintahan 

Soeharto, namun pulau-pulau kecil terluar tidak diseret dalam isu tersebut. Perlu 

diingat, bahwa awal mula sengketa pulau Sipadan dan Ligitan terjadi pada masa 

pemerintahan Soeharto. Dengan tidak adanya perhatian pemerintah pada sektor 

kepulauan, masalah tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius. 

Masuk pada era reformasi, ketiga Presiden membuat kebijakan pertahanan 

yang nyaris sama. Melalui Presiden Habibie, kebijakan pertahanan Indonesia pada 

era reformasi diawali dengan restrukturisasi dan reposisi militer maupun sipil. 

Kebijakan pertahanan yang belum sampai pada substansi pertahanan itu sendiri 

kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Masih dengan 

restrukturisasi dan reposisi militer maupun sipil, Presiden Republik Indonesia 

keempat ini membawa maritim (pada saat itu masih kelautan dan perikanan) ke 

dalam sebuah lembaga yang disebut Departemen Kelautan dan Perikanan, yang 

sebelumnya pada Orde Baru berada di bawah Departemen Pertanian. Namun, oleh 

karena masa pemerintahannya yang singkat, kebijakan tersebut tidak 

membuahkan keberlanjutan. Masuk pada masa pemerintahan Megawati, 

Indonesia mendapat hasil putusan Mahkamah Internasional bahwa pulau Sipadan 

dan Ligitan menjadi bagian dari kedaulatan Malaysia. Hal ini kemudian 

menjadikan Indonesia membuat beberapa kebijakan terkait pulau-pulau kecil 



46 
 

terluar. Namun sekali lagi, kebijakan tersebut baru pada tahap pengelolaan di 

mana pulau-pulau kecil terluar belum dianggap sebagai beranda kedaulatan, 

namun sekedar sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.  

Pulau-pulau kecil terluar kemudian mendapat tempat yang cukup penting 

pada masa pemerintahan SBY. Sejak memimpin Indonesia dari tahun 2004, SBY 

kemudian menghadirkan kebijakan-kebijakan yang membahas tentang pulau-

pulau kecil dan pertahanan di perbatasan. Namun, hingga akhirnya SBY 

digantikan Joko Widodo setelah 10 tahun memimpin Indonesia, tidak ditemui 

adanya kebijakan pertahanan yang terealisasi secara nyata di pulau-pulau kecil 

terluar. Kebijakan tersebut masih menjadi bahasan kertas, dan belum ada peran 

pertahanan di pulau-pulau kecil terluar. Setidaknya pemerintahan SBY menjadi 

salah satu titik yang penting dari acuan pemerintahan Joko Widodo dalam 

mengelola, memanfaatkan, menjaga serta mempertahankan kedaulatan Indoensia 

melalui pulau-pulau kecil terluar.  

Evolusi kebijakan pertahanan Presiden-Presiden Republik Indonesia sejak 

Indonesia merdeka, memperlihatan bahwa isu pertahanan mengambil tempat yang 

cukup strategis. Namun tidak semua Presiden Republik Indonesia memiliki 

perspektif yang sama tehadap pertahanan itu sendiri. Meski demikian, konsep 

maritim sudah ada sejak Indonesia merdeka, bahkan jauh sebelum itu. Namun, 

tidak ada dari Presiden sebelumnya yang menaruh perhatian pada pulau-pulau 

kecil terluar sebagai beranda depan kedaulatan negara, seperti yang dilakukan 

Joko Widodo melalui Doktrin Poros Maritim yang dikumandangkannya.  Meski 

tidak ada perubahan bersifat revolusi, namun masa pemerintahan Joko Widodo 

menjadi pengingat Indonesia tentang sejarah kejayaan bahkan kekayaan Indonesia 

yang dipercaya terletak di bidang kemaritiman.  

 


