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BAB V 

KEBIJAKAN PERTAHANAN INDONESIA 

TERHADAP PULAU-PULAU KECIL TERLUAR 

PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO 

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 

tentang Pertahanan Negara, Presiden dapat menentukan Kebijakan Umum 

Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) yang kemudian menjadi acuan dalam 

perencanaan, penyelenggaraan hingga pengawasan Sistem Pertahanan Negara. 

Jakum Hanneg tersebut tentunya harus selaras dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun. Oleh karenanya, Joko Widodo selaku Presiden 

yang memimpin Indonesia selama 5 tahun terhitung 2015-2019 juga memiliki hak 

untuk menetapkan Jakum Hanneg tersebut yang saat ini disebut sebagai Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum 

Pertahanan Negara tahun 2015-2019.  

Dalam Jakum Hanneg tahun 2015-2019 tersebut, didapati salah satu prisip 

penting yang perlu disoroti yakni kalimat “….kondisi geografis Indonesia sebagai 

negara kepulauan dan maritim.” Lebih jelasnya, prinsip tersebut berbunyi seperti 

berikut : “Pertahanan negara disusun berdasarkan demokrasi, hak asasi manusia, 

kesejahteraan, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional 

dan kebiasaan internaisonal, serta prinsip hidup berdampingan secara damai 

dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan 

negara maritim.”  

Prinsip yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta 

keselamatan segenap bangsa, merupakan salah hasil dari komunikasi antar-aktor 

yang ada di dalam Kabinet Kerja, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.  
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Dalam penelitian ini, pulau-pulau kecil terluar merupakan sasaran utama 

yang ingin dilihat penulis. Kebijakan merupakan basis utama yang digunakan 

penulis dalam meneliti. Kebijakan tersebut dilihat melalui tiga bagian penting 

yakni upaya yuridis Indonesia, peran K/L terkait dan keterlibatan Indonesia dalam 

forum internasional. Namun, sebelum menjabarkan ketiga bagian tersebut, penulis 

akan memberikan pengertian terlebih dahulu terkait apa itu pulau-pulau kecil 

terluar.  

Sejak tahun 2010, telah ditentukan pengertian dari pulau-pulau kecil terluar 

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang 

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, yakni sebagai berikut: 

1. Pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang 

menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum 

internasional dan nasional. 

2. Pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km
2
 (dua ribu 

kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. 

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, 

penulis mengutip pernyataan “penentuan pulau-pulau kecil terluar tidak 

didasarkan pada aspek potensi sosial ekonomi suatu wilayah/daerah melainkan 

berdasarkan aspek cakupan luas wilayah kedaulatan dan wilayah yuridis 

Indonesia yang memenuhi ketentuan hukum” di atas (UU Nomor 17 Tahun 1985 

tentang Pengesahan UNCLOS). Oleh karena itu, berbicara tentang pulau-pulau 

kecil terluar adalah juga berbicara tentang kedaulatan negara. Meski demikian, 

upaya yang dilakukan tidak serta merta bertujuan untuk menjaga kedaulatan tetapi 

juga memperbaharui, mensejahterakan dan meningkatkan perekonomin negara 

dan warga negara melalui pulau-pulau kecil terluar Indonesia.  

Berikut ini penulis menjabarkan ketiga bagian penting yang dilakukan 

Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo dalam mempertahankan pulau-

pulau kecil terluar sebagai wilayah bahkan beranda terdepan kedaulatan 

Indonesia.  
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1. Upaya Yuridiksi 

1.1. Hukum Internasional  

 Sebagai salah satu negara yang menaati Hukum Internasional, 

Indonesia juga menaruh kakinya terhadap peraturan dan ketetapan laut 

berdasarkan hukum internasional. United Nations Convention on the 

Law of the Sea (UNCLOS) khususnya pada pertemuan ke empat tahun 

1982 merupakan acuan utama yang mengatur dan menetapkan Indonesia 

sebagai sebuah negara kepulauan atau dikenal dengan konsep 

archipelagic state. UNCLOS 1982 juga dapat dikatakan sebagai bukti 

pengakuan internasional terhadap konsep archipelagic state yang 

diusung Indonesia sejak Deklarasi Juanda tahun 1957. Melalui Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 1985, UNCLOS 1982 ini diratifikasi tepatnya 

tanggal 16 November 1994.  

 Kebijakan pertahanan Indonesia terhadap pulau-pulau kecil terluar 

tentu tidak lepas dari UNCLOS 1982 baik secara kontekstual (definisi) 

maupun dalam pelaksanaannya. Sebagai negara kepulauan terbesar di 

dunia, Indonesia sangat erat kaitannya dengan salah satu Bab dalam 

UNCLOS 1982 yang secara khusus berisi tentang negara kepulauan. Bab 

tersebut dalam UNCLOS 1982 ditempatkan pada Part IV Archipelagic 

State (Article 46-54)
1
 di mana ketentuan maupun pengaturannya dapat 

dilihat sebagai berikut:  

- Pasal 46 (Penggunaan Istilah) 

Untuk maksud Konvensi ini : 

(a) “negara kepulauan” berarti suatu negara yang seluruhnya 

terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup 

pulau-pulau lain; 

                                                           
1
  Penulis mengadopsi langsung dari UNCLOS 1982, Bab IV tentang Negara-Negara Kepulauan 

(Archipelagic States) Pasal 46 sampai Pasal 54. Penulis menulis tanpa mengubah isi dari hasil 

terjemahan UNCLOS 1982 dalam Bahasa Indonesia. Naskah UNCLOS 1982 Bab IV dalam 

versi Bahasa Inggris akan dijadikan lampiran pada halaman terakhir sebagai bahan acuan lebih 

mendalam bagi pembaca.  
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(b) “kepulauan” berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian 

pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang 

hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga 

pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu 

merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang 

hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. 

- Pasal 47 (Garis Pangkal Kepulauan) 

1. Suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus 

kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau 

dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan 

bahwa di dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau 

utama dan suatu daerah di mana perbandingan antara daerah 

perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah antara satu 

berbanding satu dan sembilan berbanding satu. 

2. Panjang garis pangkal demikian tidak boleh melebihi 100 mil 

laut, kecuali bahwa hingga 3% dari jumlah seluruh garis 

pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi 

kepanjangan tersebut, hingga pada suatu kepanjangan 

maksimum 125 mil laut. 

3. Penarikan garis pangkal demikian tidak boleh menyimpang 

terlalu jauh dari konfirgurasi umum kepulauan tersebut. 

4. Garis pangkal demikian tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi 

surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercusuar atau 

instalasi serupa yang secara permanen berada di atas 

permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak 

seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi 

lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat. 

5. Sistem garis pangkal demikian tidak boleh diterapkan oleh 

suatu negara kepulauan dengan cara yang demikian rupa 

sehingga memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas 

atau zona ekonomi eksklusif. 
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6. Apabila suatu bagian perairan kepulauan suatu negara 

kepulauan terletak di antara dua bagian suatu negara tetangga 

yang langsung berdampingan, hak-hak yang ada dan 

kepentingan-kepentigan sah lainnya yang dilaksanakan secara 

tradisional oleh negara tersebut terakhir di perairan demikian, 

serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antara 

negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dihormati. 

7. Untuk maksud menghitung perbandingan perairan dengan 

daratan berdasarkan ketentuan ayat 1, daerah daratan dapat 

mencakup di dalamnya perairan yang terletak di dalam tebaran 

karang, pulau-pulau dan atol, termasuk bagian oceanic plateau 

(dataran tinggi di lautan) yang bertebing curam yang tertutup 

atau hampir tertutup oleh serangkaian pulau batu gamping dan 

karang kering di atas permukaan laut yang terletak di sekeliling 

plateau tersebut. 

8. Garis pangkal yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal ini, 

harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala 

yang memadai untuk menegaskan posisinya. Sebagai gantinya, 

dapat dibuat daftar koordinat geografis titik-titik yang secara 

jelas memerinci datum geodetik. 

9. Negara kepulauan harus mengumumkan sebagaimana mestinya 

peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus 

mendepositkan satu salinan setiap peta atau daftar demikian 

pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

- Pasal 48 (Pengukuran Lebar Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona 

Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen)  

Lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan 

landas kontinen harus diukur dari garis pangkal kepulauan yang 

ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 47. 

- Pasal 49 (Status Hukum Perairan Kepulauan, Ruang Udara di Atas 

Perairan Kepulauan dan Dasar Laut serta Tanah di Bawahnya) 
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1. Kedaulatan suatu negara kepulauan meliputi perairan yang 

ditutup oleh garis pangkal kepulauan, yang ditarik sesuai 

dengan ketentuan pasal 47, disebut sebagai perairan kepulauan, 

tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. 

2. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, 

juga dasar laut dan tanah di bawahnya, dan sumber kekayaan 

yang terkandung di dalamnya. 

3. Kedaulatan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bab ini. 

4. Rezim lintas alur laut kepulauan yang ditetapkan dalam Bab ini 

bagaimanapun juga tidak boleh di bidang lain mempengaruhi 

status perairan kepulauan, termasuk alur laut, atau pelaksanaan 

kedaulatan oleh negara kepulauan atas perairan demikian dan 

ruang udara, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta sumber 

kekayaan yang terkandung di dalamnya. 

- Pasal 50 (Penetapan Batas Perairan Pedalaman) 

Di dalam perairan kepulauannya, negara kepulauan dapat menarik 

garis-garis penutup untuk keperluan penetapan batas perairan 

pedalaman, sesuai dengan ketentuan pasal 9, 10 dan 11. 

- Pasal 51 (Perjanjian yang Berlaku, Hak Perikanan Tradisional dan 

Kabel Laut yang Ada) 

1. Tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 49, negara kepulauan 

harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan 

harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan legal 

lainnya dengan negara tetangga yang langsung berdampingan 

dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. 

Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan 

demikian termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana 

hak akan kegiatan demikian, berlaku, atas permintaan salah 

satu negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian 

bilateral antara mereka. Hak demikian tidak boleh dialihkan 

atau dibagi dengan negara ketiga atau warga negaranya. 
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2. Suatu negara kepulauan harus menghormati kabel laut yang ada 

yang dipasang oleh negara lain dan yang melalui perairannya 

tanpa melalui darat. Suatu negara kepulauan harus mengijinkan 

pemeliharaan dan penggantian kabel demikian setelah 

diterimanya pemberitahuan yang semestinya mengenai letak 

dan maksud untuk memperbaiki atau menggantinya. 

- Pasal 52 (Hak Lintas Damai) 

1. Dengan tunduk pada ketentuan pasal 53 dan tanpa mengurangi 

arti ketentuan pasal 50, kapal semua negara menikmati hak 

lintas damai melalui perairan kepulauan sesuai dengan 

ketentuan dalam Bab II, bagian 3. 

2. Negara kepulauan dapat, tanpa mengadakan diskriminasi 

formal maupun diskriminasi nyata diantara kapal asing, 

menangguhkan sementara lintas damai kapal asing di daerah 

tertentu perairan kepulauannya, apabila penangguhan demikian 

sangat perlu untuk melindungi keamanannya. Penangguhan 

demikian akan berlaku hanya setelah diumumkan sebagaimana 

mestinya. 

- Pasal 53 (Hak Lintas Alur Laut Kepulauan) 

1. Suatu negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute 

penerbangan di atasnya, yang cocok digunakan untuk lintas 

kapal dan pesawat udara asing yang terus menerus dan 

langsung serta secepat mungkin melalui atau di atas perairan 

kepulauannya dan laut teritorial yang berdampingan 

dengannya. 

2. Semua kapal dan pesawat udara menikmati hak lintas alur laut 

kepulauan dalam alur laut dan rute penerbangan demikian. 

3. Lintas alur laut kepulauan berarti pelaksanaan hak pelayaran 

dan penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi 

ini dalam cara normal semata-mata untuk melakukan transit 

yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak 
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terhalang antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi 

eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif 

lainnya. 

4. Alur laut dan rute udara demikian harus melintasi perairan 

kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan dan mencakup 

semua rute lintas normal yang digunakan sebagai rute atau alur 

untuk pelayaran internasional atau penerbangan melalui atau 

melintasi perairan kepulauan dan di dalam rute demikian, 

sepanjang mengenai kapal, semua alur navigasi normal dengan 

ketentuan bahwa duplikasi rute yang sama kemudahannya 

melalui tempat masuk dan keluar yang sama tidak perlu. 

5. Alur laut dan rute penerbangan demikian harus ditentukan 

dengan suatu rangkaian garis sumbu yang bersambungan mulai 

dari tempat masuk rute lintas hingga tempat ke luar. Kapal dan 

pesawat udara yang melakukan lintas melalui alur laut 

kepulauan tidak boleh menyimpang lebih dari pada 25 mil laut 

ke dua sisi garis sumbu demikian, dengan ketentuan bahwa 

kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau 

terbang dekat ke pantai kurang dari 10% jarak antara titik-titik 

yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur 

laut tersebut. 

6. Suatu negara kepulauan yang menentukan alur laut menurut 

ketentuan pasal ini dapat juga menetapkan skema pemisah lalu 

lintas untuk keperluan lintas kapal yang aman melalui terusan 

sempit dalam alur laut demikian. 

7. Suatu negara kepulauan, apabila keadaan menghendaki, setelah 

untuk itu mengadakan pengumuman sebagaimana mestinya, 

dapat mengganti alur laut atau skema pemisah lalu lintas yang 

telah ditentukan atau ditetapkannya sebelumnya dengan alur 

laut atau skema pemisah lalu lintas lain. 
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8. Alur laut dan skema pemisah lalu lintas demikian harus sesuai 

dengan peraturan internasional yang diterima secara umum. 

9. Dalam menentukan atau mengganti alur laut atau menetapkan 

atau mengganti skema pemisah lalu lintas, suatu negara 

kepulauan harus mengajukan usul-usul kepada organisasi 

internasional berwenang dengan maksud untuk dapat diterima. 

Organisasi tersebut hanya dapat menerima alur laut dan skema 

pemisah lalu lintas yang demikian sebagaimana disetujui 

bersama dengan negara kepulauan, setelah mana negara 

kepulauan dapat menentukan, menetapkan atau menggantinya. 

10. Negara kepulauan harus dengan jelas menunjukkan sumbu-

sumbu alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang ditentukan 

atau ditetapkannya pada peta-peta yang harus diumumkan 

sebagaimana mestinya. 

11. Kapal yang melakukan lintas alur laut kepulauan harus 

mematuhi alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang berlaku 

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal ini. 

12. Apabila suatu negara kepulauan tidak menentukan alur laut 

atau rute penerbangan, maka hak lintas alur laut kepulauan 

dapat dilaksanakan melalui rute yang biasanya digunakan 

untuk pelayaran internasional. 

- Pasal 54 (Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara selama Melakukan 

Lintas, Kegiatan Riset dan Survey, Kewajiban Negara Kepulauan 

dan Peraturan Perundang-Undangan Negara Kepulauan Bertalian 

dengan Lintas Alur Laut Kepulauan)  

Pasal-pasal 39, 40, 42 dan 44 berlaku mutatis mutandis bagi lintas 

alur laut kepulauan. 

Ketentuan mengenai negara kepulauan di atas telah menjadi salah 

satu tolak ukur yang penting bagi Indonesia dalam menentukan arah 

kebijakannya. Hal ini tercermin dari keseriusan Joko Widodo dalam 

mengarahkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia di mana pulau-
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pulau kecil terluar merupakan salah satu dari tiga aspek utama yang akan 

memenuhi visi Joko Widodo tersebut. Kebijakan pertahanan yang dibuat 

dan diberlakukan oleh pemerintahan Joko Widodo melalui berbagai 

upaya tidak dapat terlepas dari UNCLOS 1982. Penentuan kebijakan 

pertahanan terhadap pulau-pulau kecil terluar tidak akan menjadi bagian 

yang penting dan berhasil „dibumikan‟ Joko Widodo pada masa 

pemerintahannya jika tidak mengacu pada ketentuan dan 

pengidentifikasian Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. 

Maka, dalam pandangan penulis tindakan Joko Widodo dalam 

menentukkan posisi Indonesia dalam hubungan internasional sudah tentu 

terikat dan mengacu pada cara pandang dunia terhadap Indonesia, dan 

salah satu acuan tersebut adalah melalui hukum internasional, di mana 

secara khusus ada pada UNCLOS 1982.  

Sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia memiliki peluang yang 

besar untuk mempromosikan dirinya sebagai suatu negara maritim. 

Namun seperti halnya negara lain di dunia, posisi Indonesia ini juga 

tentu mendatangkan ancaman. Namun UNCLOS 1982 secara nyata 

memberi hak terhadap negara kepulauan untuk menjaga kedaulatan 

wilayahnya yang tercermin dari Pasal 47, 49, 52 dan 53.  

 

1.2. Peraturan dan Undang-Undang Nasional 

Pertahanan bagi Indonesia diatur di dalam berbagai peraturan 

nasional yang pada penyusunannya harus didasarkan pada prinsip-

prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan 

hidup, ketentuan nasional, hukum dan kebiasaan internasional, maupun 

prinsip perdamaian. Kesemuanya itu harus disusun dengan 

memperhitungkan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dan 

maritim. Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan 

pertahanan negara yakni menjaga dan melindungi kedaulatan negara, 

keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan seluruh warga negara. 
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Dalam Ilmu Hubungan Internasional, kita kenal sebuah konsep 

geopolitik dan geostrategi. Joko Widodo membawa pemerintahannya 

untuk menyusun kebijakan pertahanan yang harus memperhatikan kedua 

konsep tersebut. Dalam Jakum Hanneg 2015-2019, di samping 

memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, tujuan dan 

kepentingan nasional, maupun sistem pertahanan, geopolitik dan 

geostrategi merupakan landasan konseptual pembuatan kebijakan 

perthanan Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Konsep 

wawasan nusantara yang juga disebut Soekarno pada masanya, juga 

digunakan Joko Widodo. Di samping itu, wujud konsepsi ketahanan 

nasional yang dalam hal ini adalah strategi Indonesia dalam 

memanfaatkan kondisi geografisnya merupakan pengertian sederhana 

dari geostrategi.  

Dengan memperhatikan kondisi geografis yang diapit oleh dua 

samudera dan dua benua ini, tentu tidak mudah bagi Indonesia untuk 

menjaga kedaulatan wilayahnya yang 2 dari 3 adalah lautan. Selain itu, 

sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki 

tanggungjawab yang tidak mudah dalam memperhatikan wilayahnya, 

karena seperti kita ketahui, sejak dahulu banyak dari pulau-pulau yang 

ada di Indonesia, terutama pulau-pulau kecil terluar yang belum dapat 

diperhatikan oleh karena jauhnya akses pemerintah pusat ke pulau-pulau 

tersebut. Ancaman yang dapat hinggap bahkan menetap di Indonesia 

tentu akan sangat beragam dengan keadaan geografisnya ini. Terorisme, 

perompakan, pencurian sumber daya alam terutama illegal fishing, 

pelanggaran batas wilayah, pencaplokan, atau bahkan konflik-konfliik 

konvensional lainnya dapat terjadi di wilayah Indonesia. Oleh 

karenanya, pertahanan Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo 

menjadi pion penting negara.  

Dalam menjalankan Doktrin Poros Maritim, Joko Widodo 

memasukkan pulau-pulau kecil terluar sebagai salah satu „stepping 

stone‟ dalam mencapai visinya. Hal ini berarti, pulau-pulau kecil terluar 
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menjadi bagian penting dalam penyusunan berbagai kebijakan terutama 

kebijakan pertahanan, mengingat pulau-pulau kecil terluar dianggap 

sebagai beranda depan kedaulatan negara sejak awal masa pemerintahan 

Joko Widodo. Maka berikut adalah berbagai peraturan perundang-

undangan nasional yang dibentuk oleh pemerintahan Joko Widodo 

terkait dengan pertahana terhadap pulau-pulau kecil terluar Indonesia :  

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 

tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.
2
 

Dalam peraturan ini, secara khusus dibahas tentang pembangunan 

wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang oleh 

pemerintahan Joko Widodo disebut sebagai beranda depan NKRI. 

Melalui peraturan ini ada dua hal yang diarahkan presiden terkait 

pertahanan terhadap pulau-pulau kecil terluar. Kedua hal tersebut 

adalah, yang pertama pengintegrasian peran maupun fungsi K/L 

dalam penataan dan pengelolaan wilayah perbatasan negara dan 

pulau-pulau kecil terluar secara terpadu. Kedua, yakni optimalisasi 

upaya diplomasi secara bilateral/multilateral yang dimaksudkan 

untuk dapat menyelesaikan sengketa wilayah secara damai dengan 

negara-negara tetangga selama ini. 

2. Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2015.
3
 

Berdasarkan program Kabinet Kerja, dengan kata lain arahan Joko 

Widodo, pemerintah bertanggungjawab untuk menjaga keamanan 

wilayah, salah satunya adalah wilayah maritim. Melalui kebijakan 

ini, pulau-pulau kecil terluar merupakan salah satu tujuan strategis 

dalam pertahanan negara. Disebutkan bahwa pemberdayaan 

wilayah pertahanan untuk pengamanan wilayah perbatasan perlu 

diselenggarakan pemerintah. Tujuan tersebut diselenggarakan 

melalui konsep sabuk pengamanan dan peningkatan pulau-pulau 

kecil terluar.  

                                                           
2
Lembaran Negara Republik Indonesia No.200, 2015. PERTAHANAN. Pertahanan Negara. 2015-

2019. Kebijakan Umum 
3
Media Informasi Kementerian WiRA, Volume 52/No.36/Januari-Februari 2015 
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3. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015.
4
 

Perkembangan lingkungan strategis merupakan salah satu konsep 

yang diperhatikan dalam pembuatan kebijakan negara. Dalam 

Buku Putih Pertahanan ini disebutkan bahwa perikaraan ancaman, 

tantangan dan resiko penyelenggaraan pertahanan negara dapat 

ditentukan melalui analisis perkembangan lingkungan strategis. 

Oleh karena itu, terkait dengan pulau-pulau kecil terluar, situasi 

yang dilihat adalah isu perbatasan antarnegara. Keberadaan 92 

pulau-pulau kecil terluar yang 12 di antarnya adalah kawasan 

prioritas pengelolaan kedaulatan NKRI, mengharuskan Indonesia 

perlu mengoptimalkan pertahanan di pulau-pulau kecil terluar 

tersebut. Kawasan Asia Pasifik yang rentan terhadap konflik 

wilayah dan isu perbatasan menjadi salah satu dasar penempatan 

pulau-pulau kecil terluar sebagai isu strategis dalam bidang 

pertahanan negara. Pembangunan postur pertahanan di pulau-pulau 

kecil terluar kemudian juga dimasukkan ke dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Selain itu, dalam Buku 

Putih Pertahanan ini juga ditegaskan bahwa keikutsertaan 

Indonesia dalam forum internasional yang terkait dengan maritim, 

perbatasan maupun pulau-pulau kecil terluar sangatlah penting. Hal 

ini dimaksudkan untuk membangun Confidence Building Measures 

(CBM) sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.  

4. Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : 

Kep/1255/M/XII/2015 tentang Kebijakan Pertahanan Negara 

Tahun 2015.
5
 

Pertahanan negara harus mampu menjaga keamanan wilayah 

maritim, daratan maupun udara (dirgantara). Dalam mewujudkan 

hal tersebut, wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar harus 

dapat dijangkau oleh kekuatan laut maupun kekuatan darat 

                                                           
4
Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 ISBN 978-979-8878-04-6. Kementerian Pertahanan 

Republik Indonesia 
5
Dokumen diperoleh dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 
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sehingga mampu mengatasi berbagai bentuk ancaman di wilayah 

yuridis nasional. Selain itu, pembangunan wilayah perbatasan dan 

pulau-pulau kecil terluar juga masuk dalam keputusan Menteri 

Pertahanan. Bahkan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil 

terluar dijadikan sebagai daerah prioritas pertahanan dengan cara 

meningkatkan pengawasan, operasai pengamanan serta 

pemberdayaan.  

5. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 

Tahun 2015-2019.
6
 

Terkait pulau-pulau kecil terluar, salah satu hal penting yang 

dibahas dalam peraturan ini adalah tentang peluang dan tantangan 

kerjasama regional antarnegara di kawasan perbatasan. Dalam 

peraturan ini Joko Widodo melalui BNPP menekankan pentingnya 

kerjasama dengan negara-negara yang berbatasan laut langsung 

dengan Indonesia terutama negara-negara ASEAN. Kerjasama 

tersebut melingkup kerjasama lintas batas, di bidang ekonomi, 

pertahanan maupun keamanan. Lebih jelasnya akan dibahas pada 

sub bab 3 dalam bab ini yakni keterlibatan Indonesia dalam forum 

internasional.  

Dari berbagai peraturan dan undang-undang pertahanan terhadap 

pulau-pulau kecil terluar di atas, penulis menemukan bahwa tujuan, 

sasaran maupun arah kebijakan pertahanan yang dibuat oleh 

pemerintahan Joko Widodo adalah untuk menyukseskan Doktrin Poros 

Maritim Dunia yang diusung oleh presiden Republik Indonesia tersebut. 

Hal ini sejalan dengan pandangan konstruktivisme yang percaya bahwa 

ide, konsep bahkan kepercayaan Joko Widodo terhadap kekuatan 

maritim Indonesia benar-benar dapat mempengaruhi seluruh tujuan, 

sasaran maupun arah kebijakan pertahanan Indonesia. Hal ini juga 

didukung dengan kedua perspektif dalam konsep maritime security 

                                                           
6
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yakni maritime border protection dan military activities at sea yang 

menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dengan menaruh militer 

sebagai postur ideal pertahanan negara. 

 

2. Peran Kementerian/Lembaga 

2.1. Kementerian Pertahanan 

Kemhan sebagai otoritas sipil yang mengatur pertahanan Negara 

(diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 

Negara), secara organisasi membawahi TNI sebagai pemangku 

operasional kebijakan pertahanan. Secara khusus, dalam Pasal 16 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, 

Kemhan memiliki tugas untuk membantu Presiden menyusun kebijakan 

pertahanan Negara, menyusun Buku Putih Pertahanan serta menetapkan 

kebijakan anggaran, pengadaan dan lain sebagainya. 

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, Kemhan telah menyusun 

sembilan pokok kebijakan prioritas yang akan dilaksanakan selama masa 

pemerintahan Kabinet Kerja. Adapun sembilan pokok kebijakan tersebut 

dapat dideskripsikan sebagai berikut :  

1. Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timr menjadi sasaran 

lanjutan dalam program pemberdayaan, pengamanan dan 

pembangunan sarana prasarana pulau-pulau kecil terluar 

2. Pembangunan perbatasan di wilayah Natuna untuk mencegah 

pencaplokan mengingat Natuna merupakan salah satu wilayah 

Indonesia yang strategis 

3. Berkontribusi dalam konflik Laut Cina Selatan melalui kebijakan 

baik internal maupun eksternal 

4. Pembentukan instansi pada tingkat daerah sebagai perpanjangan 

tangan Kemhan di bidang pertahanan 

5. Kebijakan pertahanan maritim sebagai salah satu pilar dalam 

Doktrin Poros Maritim Dunia diperkuat melalui peraturan 

perundang-undangan 



62 
 

6. Dalam rangka mengantisipasi ancaman kedaulatan negara, 

kebijakan terkait postur pertahanan negara juga diperkuat 

7. Selain memperkuat postur pertahanan negara, modernisasi alutista 

juga menjadi prioritas mengingat ancaman yang ada masih sangat 

nyata bersifat militer 

8. Penyusunan doktrin, strategi, postur, MEF, Buku Putih dan konsep 

pertahanan sebagai produk-produk penyelenggaraan pertahanan 

negara yang akan mendukung masa pemerintahan Joko Widodo 

selama lima tahun ke depan 

9. Mensinergikan K/L terkait yang akan bertanggungjawab mengelola 

pertahanan negara. 

 

Kementerian Pertahanan dalam Keputusan Menteri Pertahanan 

Republik Indonesia Nomor : Kep/1255/M/XII/2015 tentang Kebijakan 

Pertahanan Negara Tahun 2015, juga mengeluarkan rencana 

pembangunan wahana monitoring dan penginderaan jarak jauh (pesawat 

terbang tanpa awak/drone) berbasis satelit. Selain itu, peran TNI melalui 

TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), fungsi maupun kewenangan 

BNPP dan Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar akan 

ditingkatkan. Menteri Pertahanan juga akan menjadi pendorong K/L 

terkait dalam hal ini terutama Kementerian Luar Negeri untuk 

memimpin diplomasi dengan negara-negara tetangga. Hal ini dianggap 

sangat penting untuk ditingkatkan mengingat Indonesia masih memiliki 

beberapa masalah terkait batas wilayah dengan negara-negara tetangga.  

 Pada tahun 2016, Kementerian Pertahanan juga telah menyusun 

kebijakan pertahanan negara di mana terlihat bahwa adanya peningkatan 

perhatian pemerintah terhadap pertahanan di pulau-pulau kecil terluar. 

Dalam kebijakan pertahanan negara tahun 2016 tersebut, pulau-pulau 

kecil terluar akan ditingkatkan pembangunan sarana prasarananya, 

terutama di wilayah Kepulauan Natuna. Hal ini dikarenakan 

meningkatnya pula kesadaran pemerintah terhadap ancaman yang ada di 
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pulau-pulau kecil terluar. Kebijakan tersebut juga disasarkan untuk 

menyelenggarakan pembinaan potensi maritim serta mencapai visi 

presiden yakni Doktrin Poros Maritim Dunia. Hal tersebut, oleh 

Kementerian Pertahanan dilaksanakan dengan meningkatkan kekuatan 

Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun Angkatan Darat dalam 

mengawasi, menjaga serta menegakkan hukum di laut, daerah 

perbatasan maupun pulau-pulau kecil terluar yang merupakan wilayah 

yuridis Indonesia.  

 Kebijakan pertahanan terhadap pulau-pulau kecil terluar yang 

diterapkan pemerintah Joko Widodo juga dapat dilihat melalui anggaran 

pertahanan tahun 2015-2019. Meski belum mengalami kenaikan yang 

signifikan, namun dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia dituliskan 

salah satu target pengalokasian anggaran pertahanan adalah pulau-pulau 

kecil terluar. Pada awal masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2015, 

Indonesia mengalokasikan 0,97% dari Pendapatan Domestik Bruto 

(PDB) untuk anggaran pertahanan. Rata-rata anggaran yang akan 

dialokasikan untuk pertahanan pada tahun 2015-2019 adalah 0,88% dari 

PDB. Anggaran tersebut dimaksudkan untuk membiayai kegiatan 

operasional, pemeliharaan Alutista dan pembangunan kekuatan militer, 

di mana salah satu targetnya adalah pulau-pulau kecil terluar. Hal ini 

dilakukan pemerintah karena mengingat bahwa ancaman di wilayah 

kedaulatan NKRI akan semakin berkembang. Namun hingga kini 

pemerintah masih mengupayakan kenaikan anggaran pertahanan, yang 

mana diproyeksikan akan berada  di atas 1% dari PDB.  

 Dalam pengoperasian kebijakan yang dibuat Kemhan, TNI 

merupakan lembaga langsung di bawah Kemhan yang sekaligus 

bertanggugjawab pada Presiden. TNI sebagai postur pertahanan 

Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo juga memiliki peran 

strategis dalam memprioritaskan terwujudnya Poros Maritim Dunia 

sebagai Doktrin pemerintahan Joko Widodo. Menurut Keputusan 

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Nomor : Kep/1255/M/XII/2015 
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tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2015, TNI disebut sebagai 

komponen utama sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman 

militer. Bersama komponen cadangan dan komponen pendukung 

lainnya, TNI menjalankan perannya termasuk di pulau-pulau kecil 

terluar sebagai beranda depan kedaulatan negara. Dalam menjalankan 

perannya di pulau-pulau kecil terluar, TNI yang difungsikan terutama 

datang dari Angkatan Laut dan Angkatan Darat.  

 Dapat dikatakan bahwa TNI dalam hal ini merupakan pelaku 

operasional pertahanan bidang militer. Meski TNI merupakan salah satu 

fungsi proyeksi kekuatan yang mana hal ini berkaitan erat dengan fungsi 

ofensif suatu kekuatan militer terhadap suatu kawasan, namun TNI pada 

masa pemerintahan Joko Widodo mengalami sedikit amandemen peran. 

Doktrin Poros Maritim Dunia di bawah kepemimpinan Joko Widodo 

telah secara langsung mengindikasikan bahwa politik luar negeri 

Indonesia saat itu adalah Doktrin itu sendiri. Dalam menjalankan 

Doktrin tersebut, Kemhan menggunakan pola defensif aktif sebagai 

stratgei pertahanan negara, terutama dalam mencapai Poros Maritim 

Dinia. Hal ini berarti TNI sebagai postur pertahanan dengan dibantu oleh 

komponen-komponen lain, akan membantu negara dalam menjalankan 

tugas pertahanannya di pulau-pulau kecil terluar bahkan di seluruh 

wilayah Indonesia dengan menggunakan pola defensif aktif tersebut.  

 Pola defensif aktif juga merupakan sebuah strategi pertahanan di 

mana ekonomi ditempatkan sebagai instrumen untuk menekan negara 

lain yang dalam hal ini menjadi ancaman bagi Indonesia. Dikaitkan 

dengan kekuatan militer, yakni TNI dalam hal ini, maka perlu 

peningkatan daya tangkal militer Indonesia agar dapat disegani negara 

lain. Hingga saat ini, ada masing-masing 30 orang prajurit TNI yang 

ditempatkan di 12 pulau-pulau kecil terluar (yang telah dijabarkan 

penulis pada Bab 1). Selain itu, pola defensif aktif juga dilakukan 

dengan cara meningkatkan diplomasi dengan negara lain (khususnya 

negara tetangga). Peran-peran tersebut dinilai penulis merupakan hasil 
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dari gagasan Joko Widodo yang menekankan bahwa semua kebijakan, 

program, dan aktifitas semua sektor pemerintahan harus ditujukan untuk 

kesejahteraan dan peningkatan perekonomian negara dan warga negara.  

 Menambahkan paragraph di atas, penulis dalam penelitiannya 

menemukan bahwa ternyata beberapa K/L memiliki orientasi yang 

sangat dipengaruhi oleh gagasan Joko Widodo tersebut. Begitu pula 

dengan Kemhan. “Defense Support Prosperity” merupakan motto 

kebijakan pertahanan yang digalang Kementerian Pertahanan (Kemhan) 

dalam menjalankan perannya di bawah kepemimpinan Joko Widodo. 

 Dari hasil wawancara dengan Kolonel Laut (P) Samiyono S. M., 

S.E., M.Si, sebagai Direktur di Direktorat Wilayah Pertahanan, Kemhan 

RI, dikatakan bahwa pulau-pulau kecil terluar merupakan basis 

pertahanan yang utama saat ini. Adapun upaya yang dilakukan oleh 

lembaga sipil bidang pertahanan ini bukan saja peran militer tetapi juga 

sosial, lingkungan dan ekonomi. Hal ini juga berdasarkan pada gagasan 

Joko Widodo di mana semua bidang kerja yang dilaksanakan di bawah 

kepemimpinannya harus mengarah pada pertumbuhan dan peningkatan 

ekonomi. Agus Puji Prasetyo melalui opini “Re-Planning Wilayah 

Perbatasan Indonesia” yang ditulisnya dalam  halaman resmi Riset Dikti, 

mengutip pernyataan Joko Widodo yang menguatkan kehadiran motto 

Kemhan tersebut yakni: 

 

 

 

 

 

 

Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Samiyono, 

terkait dengan dukungan bidang pertahanan terhadap kesejahteraan, 

ditandai dengan kehadiran pos-pos militer yang sedang dan akan 

ditempatkan di pulau-pulau kecil terluar. Namun penempatan tersebut 

Kita ingin perbaiki kondisi perbatasan di Kalimantan dan Papua. 

Selain infrastruktur perbatasan yang belum optimal, selama ini 

belum tergarap peluang ekonomi seperti ekspor impor. Terlihat 

sekali saat saya meninjau pos perbatasan di Entikong Januari lalu, 

ada peluang ekspor impor tapi tidak digunakan dengan baik. 
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memiliki tahap yang mana beberapa pulau-pulau kecil terluar akan 

didahulukan dengan syarat tertentu. Salah satu syarat yang dilihat adalah 

potensi ekonomi yang ada di pulau tersebut. Jika pulau tersebut memiliki 

potensi yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan negara 

maupun warga negara, maka pulau tersebut akan menjadi prioritas 

penempatan pos-pos militer yang dikirim oleh Kemhan.  

Prioritas berdasarkan kondisi di atas dimaksudkan Kemhan agar 

penempatan sektor pertahanan di pulau-pulau kecil terluar bukan sekedar 

menjaga keamanan tetapi juga memberi kenyamanan terhadap sumber 

daya manusia dan sumber daya alamnya. Meski ada prioritas 

penempatan pos-pos militer di pulau-pulau kecil terluar yang memiliki 

potensi ekonomi, namun menurutnya Kemhan tetap akan menghadirkan 

„negara‟ di seluruh pulau-pulau kecil terluar baik itu secara langsung 

(pos-pos militer) maupun secara simbolik (tiang penanda wilayah 

kedaulatan RI). Menurutnya, fungsi pertahanan adalah harus hadir 

bahkan jika tidak ada kehidupan di suatu wilayah yang merupakan 

kedaulatan negara.  

Lebih lanjut, Kemhan juga bermaksud menjadikan pulau-pulau 

kecil terluar sebagai pusat ekspor-impor dengan negara tetangga. 

Dengan keadaan geografis yang sangat berkaitan dengan banyak negara, 

meski terbilang ada ancaman namun pemerintahan Joko Widodo 

mencoba berbagai cara untuk menggunakan peluang yang ada. Dengan 

kawasan ZEE berjarak 200 mil laut dari pulau-pulau kecil terluar, 

Indonesia memiliki hal untuk memanfaatkan sumber daya alamnya di 

sana. Hal ini berarti bahwa nelayan Indonesia masih memiliki kekuasaan 

untuk mencari ikan dan sumber daya alam lainnya di luar dari pulau-

pulau kecil terluar yakni sepanjang 200 mil laut. Namun selama ini 

nelayan Indonesia cenderung tidak menyentuh wilayah ZEE Indonesia 

karena terlalu jauh dari pesisir pantai (yang dalam hal ini merupakan 

rumah mereka). Nelayan-nelayan tersebut bahkan tidak mau beristirahat 

di sekitar pulau terluar, karena keadaan tidak aman yang dirasakan. 
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Dengan pertimbangan inilah juga Kemhan menempatkan pos-pos militer 

di pulau-pulau kecil terluar untuk dijadikan tempat transit bagi para 

nelayan Indonesia.  

Jika kebijakan di atas berhasil, maka Kemhan akan mengupakan 

kerjasama dengan K/L terkait untuk membangun pusat ekspor-impor 

tersbeut. Dalam hal ini Kemhan berfungsi sebagai penyedia keamanan 

dan kenyamanan bagi terlaksananya program tersebut. Hal ini juga akan 

membendung pihak asing yang akan melakukan berbagai aktifitas ilegal 

di pulau-pulau kecil terluar.  

Di atas semuanya itu, Indonesia pada masa pemerintahan Joko 

Widodo akan terus mengupayakan diplomasi dengan negara-negara 

tetangga baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam perjalanannya, 

Indonesia lebih menekankan pada kerjasama bilateral karena hal ini 

dianggap akan lebih memberikan ruang bersama secara lebih dekat di 

antara Indonesia dengan negara lain dalam menyelesaikan permasalahan 

perbatasan secara damai.    

 

2.2. Kementerian Kelautan dan Perikanan 

 Selain dalam terma “beranda depan”, pulau-pulau kecil terluar juga 

dikategorikan sebagai wilayah pinggiran.  Hal ini juga terlihat dalam 

Nawa Cita Pemerintahan Joko Widodo yang ketiga “membangun 

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 

dalam kerangka Negara kesatuan” di mana pulau-pulau kecil terluar 

merupakan satu di antara wilayah pinggiran tersebut. Joko Widodo yang 

dikenal dunia salah satunya melalui Doktrin Poros Maritim, melalui 

pemerintahannya ingin mendefinisikan laut sebagai masa depan 

Indonesia. Cita-cita tersebut kemudian ditransfer kepada Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk diimplementasikan, di mana dapat 

dilihat melalui visi KKP yakni “mewujudkan sektor kelautan dan 

perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan 

nasional.” 
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 Dalam rangka mencapai visi tersebut, KKP juga melakukan Misi 

yang mencakup tiga hal utama yakni kedaulatan, keberlanjutan dan 

kesejahteraan. Untuk memadukan tiga hal di atas, KKP mengeluarkan 

sebuah kebijakan program yang disebut Sentra Kelautan dan Perikanan 

Terpadu (SKPT) di Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan. Bagi KKP, 

kebijakan SKPT tersebut mencakup tiga hal yang menjadi Misinya di 

mana dengan menempatkan SKPT di pulau kecil dan kawasan 

perbatasan ada upaya untuk menghadirkan pemerintah, memanfaatkan 

dan menjaga sumber daya yang ada, di mana secara langsung hal 

tersebut dapat menyejahterakan masyarakat baik di kawasan tempat 

SKPT diberlakukan maupun wilayah sekitarnya dan Indonesia secara 

luas.  

 SKPT ini dibuat untuk mencapai satu tujuan besar yakni sebagai 

sentra bisnis dengan memperjuangkan ketahanan pangan nasional, 

kebiasaan mengkonsumsi ikan, memafaatkan sumber daya perikanan 

melalui kegiatan ekspor serta meningkatkan pendapatan masyarakat. 

SKPT ini rencananya akan diluncurkan pertama kali pada tahun 2015 di 

5 pulau-pulau kecil terluar yakni Simeulue, Natuna, Tahuna, Saumalaki 

dan Merauke. Pada tahun 2016 direncanakan akan menambah 5 titik di 

10 pulau-pulau kecil terluar yakni Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, 

Biak Numfor, Tual, Timika, Sarmi, Moa dan Rote Ndao.  

 Melalui hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Yudha 

Rajabudin, Kepala Seksi Peningkatan Infrastruktur di Direktorat 

Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, KKP, dikatakan bahwa 

pembangunan SKPT tersebut baru selesai dilaksanakan pada 5 titik yang 

awalnya direncanakan pada tahun 2015 tersebut. Kesepuluh titik lain 

masih dalam proses pembangunan, dan ditargetkan akan selesai pada 

pertengahan tahun 2017.   

 Pulau-pulau kecil terluar merupakan prioritas pemberlakukan 

SKPT pada dua tahun masa pemerintahan Joko Widodo melalui KKP. 

Seperti disebutkan dalam latar belakang tulisan ini bahwa pulau-pulau 
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kecil terluar memiliki keadaan yang strategis sekaligus krusial bagi 

Indonesia. Menurut toponim dan data yang telah didepositkan di PBB 

tahun 2012, ada 92 pulau-pulau kecil terluar di mana 61 di antaranya 

belum berpenduduk.
7
 Pulau-pulau kecil terluar yang belum berpenduduk 

tersebut tetap menjadi sarana kebijakan bagi Indonesia, terutama dalam 

pengelolaan pertahanan dan keamanan.   

  Sebagai Kementerian yang bertugas untuk mengurusi seluruh 

urusan laut dan isinya, serta sekitar laut, maka KKP juga tentu menaruh 

perhatian khusus pada pulau-pulau kecil terluar. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya Satuan Kerja (Satker) di KKP yang secara khusus 

mengurusi pulau-pulau kecil terluar dalam berbagai aspek terutama 

untuk mencapai kesejahteraan pulau-pulau kecil terluar dan isinya 

(Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia). Satker tersebut 

adalah Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil yang merupakan 

jajaran di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.  

 Kunjungan secara berkala dilakukan oleh Direktorat 

Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, meski beberapa pulau-pulau kecil 

terluar sangat sulit untuk dijangkau. Dari hasil wawancara saya dengan 

Yudha Rajabudin, Kepala Seksi Peningkatan Infrastruktur di Direktorat 

Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, beliau mengatakan bahwa meskipun 

kendala yang dihadapi pemerintah sangat besar saat harus melakukan 

kunjungan ke semua pulau-pulau kecil terluar, namun hal tersebut adalah 

yang terpenting dalam program KKP saat ini. Menurutnya, berdasarkan 

arahan langsung Presiden terhadap Menteri KKP, menghadirkan 

pemerintah di semua pulau-pulau kecil terluar bahkan yang belum 

berpenghuni merupakan hal yang sangat penting. Dengan kehadiran 

pemerintah secara langsung maupun simbolik (menggunakan sarana lain 

seperti papan informasi kepemilikan wilayah), Indonesia telah 

menunjukkan keseriusan dalam menjauhkan wilayah kedaulatannya dari 

                                                           
7
 Sumber: Dishidros, KKP, 2015 
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campur tangan bahkan ancaman asing (baik aktor negara maupun bukan 

negara).  

 Menurut laporan yang diperoleh penulis dari Direktorat 

Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, dalam sektor pertahanan dan 

keamanan, sejak masa pemerintahan Joko Widodo telah mengalami 

peningkatan dengan ditempatkannya pos TNI sebanyak 29 unit dan pos 

Polisi sebanyak 10 unit.  KKP dalam membantu peran Kemhan di 

bidang pertahanan keamanan, tentu juga memainkan peran yang 

strategis. KKP melihat pulau-pulau kecil terluar sebagai pintu gerbang 

masuk aliran orang maupun barang, dan rentan terhadap okupasi negara 

lain. Oleh karena itu, seperti yang diketahui bahwa orientasi 

pemerintahan Joko Widodo adalah kesejahteraan dan peningkatan 

perekonomian negara dan warga negara, maka KKP dalam hal ini 

memainkan perannya di pulau-pulau kecil terluar dengan program SKPT 

tersebut. “Ekonomi yang baik akan membuat negara lain segan.” Hal 

inilah yang dipercaya KKP dalam melakukan perannya sebagai kaki 

tangan Presiden.  

 Dalam menjalankan perannya, KKP menggunakan dua pendekatan 

utama pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yakni pendekatan 

kedaulatan (souvereignity approach) dan pendekatan ekonomi 

(prosperity approach). Hal ini diartikan bahwa KKP menaruh perhatian 

terhadap keberadaan secara berkelanjutan di pulau-pulau kecil terluar, 

penguasaan secara efektif termasuk dalam aspek administrative, serta 

perlindungan dan pelestarian ekologis.  

 Pelaksanaan SKPT sebagai jawaban KKP terhadap upaya dan 

perannya di pulau-pulau kecil terluar, secara pertahanan dan keamanan 

juga telah dijabarkan sebagai berikut: 

1. Upaya akselerasi proses penyelesaian batas wilayah negara di 

perbatasan laut 

2. Penempatan pos pertahahan, seperti pos keamanan atau pos lain 

3. Penempatan kekuatan militer yakni TNI ataupun Kepolisian RI 
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4. Penempatan symbol/tanda batas wilayah kedaulatan negara 

5. Pengawasan secara berkesinambungan di SKPT 

6. Pengawasan terhadap pihak asing yang menempati pulau-pulau 

kecil terluar 

7. Meningkatkan bantuan sarana prasarana yang dibutuhkan Satker 

maupun pengawas pulau-pulau kecil terluar dari K/L terkait  

 Melalui hasil wawancara yang dilakukan penulis, juga telaah 

pustaka yang dilakukan, ditemukan bahwa KKP merupakan salah satu 

K/L yang sangat memberi perhatian terhadap sektor pertahanan di pulau-

pulau kecil terluar. KKP secara khusus disebut oleh Kemhan sebagai 

salah satu K/L yang sangat mendukung kerja Kemhan dan TNI di pulau-

pulau kecil terluar. Hal ini ditandai juga dengan kerjasama yang 

dilakukan KKP dengan TNI dan POLRI dalam menyukseskan SKPT 

tersebut melalui berbagai cara berikut : 

1. Mengaktifkan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) 

dalam koordinasi pengamanan laut secara terpadu 

2. Penyediaan fasilitas kapal pengawasan disertai dengan sistem 

terpadu dan sistem pengawasan berbasis masyarakat  

3. Pembangunan pilar-pilar monumental misalkan tugu NKRI, 

prasasti, pos-pos pengamanan 

4. Menerapkan model pengawasan terpadu di wilayah rawan illegal 

fishing 

5. Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan teknis operasional 

pengawasan secara terpadu antara K/L terkait 

6. Koordinasi K/L terkait dalam penempatan personil pengawas yang 

terlatih di seluruh wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar 

secara merata 

 

2.3. Badan Nasional Pengelola Perbatasan  

Lembaga yang dibentuk sejak tahun 2010 di bawah Perarturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola 
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Perbatasan (BNPP), telah menjalankan berbagai upaya pengelolaan di 

perbatasan-perbatasan wilayah Indonesia. Berkaitan dengan penelitian 

ini, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) lebih 

menitikberatkan pada agenda strategis Joko Widodo yang ketiga yakni 

“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.” Dengan 

menggunakan pendekatan keamanan dan kesejahteraan, BNPP 

menetapkan empat kawasan utama sebagai sasaran kebijakannya yakni 

kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, daerah tertinggal dan 

terpencil, desa-desa tertinggal serta daerah-daerah dengan kekurangan 

pelayanan publik.  

Meski keempat kawasan tersebut merupakan sasaran kebijakan 

BNPP selama tahun 2015-2019, namun dalam Peraturan Nasional 

Pengelolaan Perbatasan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja 

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015, ditemui banyak 

program yang ditetapkan untuk pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. 

Hal ini dilihat penulis bahwa BNPP menaruh perhatian yang besar 

terhadap pulau-pulau kecil terluar mengingat cirri-ciri tiga kawasan 

lainnya juga terjadi di pulau-pulau kecil terluar. Selain itu, BNPP juga 

menggunakan pendekatan keamanan yang berarti bahwa kedaulatan 

negara menjadi poin penting bagi BNPP sebagai sebuah lembaga yang 

langsung bertanggungjawab pada Presiden.  

Untuk melihat peran BNPP terhadap pulau-pulau kecil terluar, 

akan dapat dilihat melalui arah kebijakan umum yang ditetapkan BNPP 

dalam Peraturan Nasional Pengelolaan Perbatasan Nomor 3 Tahun 2015 

Tentang Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 

2015. Di dalam peraturan tersebut, hampir semua arah kebijakannya 

adalah tentang pulau-pulau kecil terluar. Enam dari delapan arah 

kebijakan BNPP terkait pulau-pulau kecil terluar tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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1. Kawasan perbatasan laut di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara 

yang berbatasan langsung dengan India, Thailand, dan Malaysia 

yang mana ada dua pulau-pulau kecil terluar di wilayah tersebut 

2. Kawasan perbatasan darat di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau 

yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura dan 

Vietnam. Ada 20 pulau-pulau kecil terluar di wilayah tersebut 

3. Wilayah  perbatasan laut Indonesia dengan Malaysia dan Filipina 

di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Sulawesi 

Utara, yang termasuk di dalamnya 18 pulau-pulau kecil terluar 

4. Delapan pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan laut dengan 

Republik Palau di Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat 

dan Papua 

5. Wilayah perbatasan laut Indonesia dengan Timor Leste dan 

Australia di Provinsi Papua dan Maluku yang termasuk di 

dalamnya 20 pulau-pulau kecil terluar 

6. Lima pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan darat dan laut 

dengan Timor Leste dan Australia di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur.  

Rencana Strategis (Renstra) Pengelolaan Batas Negara Wilayah 

Laut dan Udara Tahun 2015-2019 merupakan salah satu bagian yang 

memperlihatkan bahwa pulau-pulau kecil terluar menjadi sangat penting 

dalam pelaksanaan kebijakan BNPP selama masa pemerintahan Joko 

Widodo. Dalam Renstra tersebut, BNPP juga menyusun matrik 

bagaimana strategi yang akan digunakan dalam menjawab berbagai isu 

yang terjadi di pulau-pulau kecil terluar. Berikut disajikan upaya BNPP 

dalam melaksanakan perannya yakni mengatasi beberapa isu strategis 

pulau-pulau kecil terluar di bawah pemerintahan Joko Widodo: 

1. Untuk menyelesaikan permasalahan batas laut Indonesia dengan 

negara tetangga, BNPP mengupayakan peningkatan perundingan 

(border diplomacy) secara bilateral dengan negara tetangga. Dalam 

perundingan tersebut, BNPP menargetkan jumlah perundingan 



74 
 

disepakati hingga tahun 2019 sebanyak 82 perundingan batas 

negara. Jumlah tersebut diperoleh dari 10 perundingan Indonesia-

India, 12  perundingan Indonesia-Singapura, 12 perundingan 

Indonesia-Malaysia, 10 perundingan Indonesia-Vietnam, 10 

perundingan Indonesia-Filipina, 10 perundingan Indonesia-

Republik Palau, 10 perundingan Indonesia-Papua New Guinea, 4 

perundingan Indonesia-Timor Leste, 4 perundingan Indonesia-

Australia.  

2. Menetapkan batas laut Indonesia yang tidak berbatasan dengan 

negara lain. Penetapan ini dilakukan secara unilateral dengan cara 

mensinergikan peran K/L terkait untuk menghasilkan produk 

hukum mengenai penetapan batas laut Indonesia secara unilateral.  

3. Sarana prasarana pendukung sektor pertahanan dan keamanan non-

alutista di perbatasan laut akan ditambahkan 20 unit. Sarana 

prasarana yang dimaksud adalah 20 unit speedboat/sea rider, 20 

unit pos pengamanan laut dan pendukung fisik terkait, 20 unit 

dermaga pengamanan laut, 25 paket alat komunikasi dan 

pemantauan, 20 titik ketersediaan listrik mandiri, dan 20 titik 

ketersediaan air bersih.  

4. Illegal fishing yang masih menjadi ancaman non-tradisional di 

perbatasan dan di pulau-pulau kecil terluar ini akan diatasi dengan 

percepatan mobilisasi personil pengamanan perbatasan laut dan 

pulau-pulau kecil terluar. Operasi wilayah pengamanan juga akan 

diperluas dengan 50 operasi pengamanan terpadu di wilayah 

perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar.   

 Masih banyak upaya yang dilakukan BNPP terhadap pulau-pulau 

kecil terluar. Keempat upaya diatas adalah isu paling strategis yang 

sedang terjadi di pulau-pulau kecil terluar sehingga mendapat perhatian 

lebih dari pemerintah. Namun secara umum, BNPP bukan saja 

menjalankan agenda prioritas aspek batas negara di laut pada wilayah 

kedaulatan Indonesia, tetapi juga agenda prioritas pada aspek 
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pertahanan, keamanan, hukum serta kelembagaan. Hal ini dilakukan 

BNPP sebagai satu-satunya lembaga langsung di bawah Presiden yang 

bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan wilayah perbatasan 

Indonesia.  

 

3. Keterlibatan dalam Forum Internasional 

Pembahasan hasil penelitian ini banyak berbicara tentang upaya 

Indonesia dalam menjaga kedaulatan NKRI melalui pulau-pulau kecil terluar, 

di mana salah satu hal yang ditekankan adalah diplomasi dan atau kerjasama 

dengan negara lain mengenai penyelesaian sengketa wilayah maupun 

pertahanan di pulau-pulau kecil terluar. Sejalan dengan salah satu unit analisis 

penulis yakni keterlibatan Indonesia dalam forum internasional, maka dalam 

bagian ini akan dijabarkan penulis terkait data yang diperoleh dalam proses 

penelitian.  

Untuk menjabarkan bagian terakhir ini, secara khusus penulis telah 

melakukan wawancara dengan Kol Kav. Oktaheroe Ramsi, S.IP,M.Sc. (Analis 

Madya Multilateral) dari Kementerian Pertahanan dan Anat Widagdo (Kepala 

Seksi Perbatasan Darat) dari Kementerian Luar Negeri.  Dari hasil wawancara 

yang dilakukan penulis, ditemui adanya perbedaan perspektif narasumber 

terhadap beberapa hal yang ada dalam penelitian ini seperti kedaulatan, 

kebijakan pertahanan maupun pulau-pulau kecil terluar.  Secara umum dapat 

dikatakan bahwa Oktaheroe berpendapat bahwa pulau-pulau kecil terluar 

memiliki arti yang sangat besar dan penting bagi Indonesia perlu adanya 

upaya-upaya untuk mempertahankan dan memperjuangkan kedaulatan 

wilayah NKRI. Sedangkan Anat menyatakan bahwa, meski pulau-pulau kecil 

terluar merupakan lapisan yang paling dekat dengan negara lain, namun 

Indonesia tidak seharusnya takut akan ancaman yang datang karena pada 

dasarnya Indonesia sudah aman secara yuridis. Anat percaya bahwa 

kedaulatan Indonesia tidak akan diganggu karena Indonesia telah mengatur 

seluruh wilayah kedaulatannya dalam peraturan perundang-undnagan nasional 

maupun hukum internasional.  
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Dari hasil wawancara penulis dengan Anat, ditekankan bahwa tidak ada 

kerjasama atau forum yang diikuti Indonesia yang secara khusus berbicara 

tentang pertahanan di pulau-pulau kecil terluar. Indonesia hanya mengikuti 

beberapa forum untuk penamaan pulau-pulau kecil terluar yang belum 

bernama. Forum tersebut misalkan United Nations Groups of Experts on 

Geographical Names (UNGEGN) yang mana berfungsi untuk membantu 

negara dalam mendaftarkan dan menamai pulau yang belum bernama. 

Menurutnya, tidak ada forum khusus yang diikuti Indonesia terkait dengan 

pertahanan di pulau-pulau kecil terluar. Hal ini dalam pandangannya, 

dikarenakan wilayah Indonesia sudah tidak relevan untuk takut akan ancaman 

pencaplokan wilayah. Bukti yuridis terkait dengan kepemilikan Indonesia 

terhadap pulau-pulau kecil terluar sedang dan akan diproses sehingga tidak 

aka nada negara lain yang akan mencaplok wilayah kedaulatan Indonesia.   

Seperti yang dijelaskan penulis di atas, perbedaan cara pandang antara 

kedua representasi masing-masing K/L sangat terlihat berbeda. Dalam 

wawancara yang dilakukan penulis dengan Oktaheroe, meski beberapa pulau-

pulau kecil terluar telah berhasil didaftarkan dan dimasukkan ke dalam peta 

yuridis Indonesia, namun karena mengingat 92 dari pulau-pulau kecil terluar 

tersebut berbatasan langsung dengan negara lain, maka pemerintah masih 

terus mengupayakan diplomasi secara bilateral maupun multilateral dengan 

negara tetangga. Menurut Oktaheroe, sejak masa pemerintah Joko Widodo, 

Indonesia melalui Kementerian Pertahanan mengupayakan berbagai cara 

untuk menyelesaikan sengketa wilayah baik darat maupun lautan. Secara 

khusus, di pulau-pulau kecil terluar, Indonesia telah mencapai kesepakatan di 

batas laut dengan Filipina. Hingga saat ini, Indonesia masih mengupayakan 

pencapaian kesepakatan dengan negara-negara tetangga lainnya. Adapun 

menurutnya, penyelesaian sengketa dengan Malaysia adalah yang paling sulit 

selama ini. Hal ini dikarenakan ada beberapa wilayah perbatasan yang 

melibatkan lebih dari dua negara. Misalkan, dapat dilihat pada kasus pulau 

bernama Pedra Branca yang saat ini harus terlebih dahulu diselesaikan 

Malaysia dengan Singapura. Setelah itu (jika pun mencapai kesepakatan) 
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barulah diselesaikan dengan Indonesia. Upaya-upaya yang dari masa 

pemerintahan SBY belum terselesaikan, sedang diupayakan percepatannya 

pada masa pemerintahan Joko Widodo.  

Dewasa ini, perkembangan kerjasama dilakukan oleh Indonesia dengan 

India. Kedua negara ini melakukan kerjasama patroli keamanan laut yang 

bertujuan untuk mencegah terjadinya berbagai kejahatan seperti pembajakan, 

penyeludupan, pelanggaran wilayah dan berbagai kejahatan wilayah lainnya. 

Kerjasama ini dilakukan  di perbatasan kedua negara tersebut yakni di wilayah 

Selat Malaka. Kerjasama ini berada di bawah tanggungjawab TNI Angkatan 

Laut dan Angkatan Laut India.   

 “Kita bisa memilih kawan, tapi kita tidak bisa memilih tetangga.” 

Makna kalimat yang diungkapkan Oktaheroe tersebut, menurutnya merujuk 

pada sikap bahwa apapun yang terjadi, mau tidak mau, kita diperhadapkan 

dengan negara tetangg, sehingga penyelesaian sengketa menjadi hal yang 

sangat penting bagi Indonesia. Hal ini menyangkut bagaimana cara Indonesia 

mencapai salah satu tujuan kebijakan pertahanannya yakni untuk menciptakan 

hidup yang damai dengan negara tetangga mengingat Indonesia berbatasan 

laut langsung dengan 10 negara. Selain itu, Oktaheroe menambahkan bahwa 

percepatan upaya penyelesaian sengketa wilayah ini adalah untuk memenuhi 

visi Joko Widodo yang saat ini orientasinya adalah maritim.  

Menurut Oktaheroe, Indonesia memilih untuk menyelesaikan sengketa 

wilayah dengan negara lain secara bilateral, bukan multilateral. Namun ia 

menambahkan ada beberapa kerjasama yang melibatkan tiga negara atau 

trilateral, namun pada prakteknya tetap menggunakan mekanisme bilateral. 

Dengan keunikan Indonesia sebagai negara kepulauan ini, Indonesia ternyata 

menghadapi berbagai tawaran kerjasama bilateral di bidang pertahanan 

dengan banyak negara. Menurutnya, hingga saat ada 35 negara yang 

mengajukan permintaan kerjasama bilateral di bidang pertahanan dengan 

Indonesia, dan dalam waktu lima tahun pemerintahan Joko Widodo kurang 

cukup untuk mengidetifikasi sehingga dapat meratifikasi tawaran kerjasama 

tersebut. Namun, karena mengingat visi dari Joko Widodo, Indonesia harus 
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jeli dalam melihat kesempatan dan peluang yang ada. Indonesia tidak dapat 

memilih semua kerjasama, tetapi hanya yang bersifat krusial, dan di antara 

yang dipilih tersebut adalah kerjasama yang berkaitan dengan isu perbatasan 

dan atau penyelesaian sengketa perbatasan laut.  

Selain kerjasama bilateral yang lebih cenderung dilakukan Indonesia, 

organisasi regional seperti Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 

juga menjadi wadah Indonesia dalam upaya penyelesaian sengketa wilayah 

ataupun untuk menetapkan wilayah kedaulatan Indonesia. Sama seperti yang 

dikatakan oleh Anat, tidak ada satu forum atau organisasi khusus berbicara 

tentang pertahanan di pulau-pulau kecil terluar. Oktaheroe mengatakan bahwa 

Indonesia kerap kali menjadi motor suatu kerjasama terkait perbatasan yang 

kemudian diikuti oleh negara-negara lain di ASEAN. Contohnya, masalah 

Laut Sulu yang awalnya hanya melibatkan Malaysia dan Filipina. Indonesia 

kemudian harus mau tidak mau menyelesaikan permasalahan wilayah dengan 

kedua negara tersebut karena kapal-kapal Indonesia menjadi korban 

pencurian, bahkan pemboman oleh kedua negara. Pada awalnya, kerjasama ini 

dimaksudkan untuk membicarakan keamanan laut dan perompakan. Namun 

akhirnya jadi kerjasama ini berkembang menjadi kerjama perbatasan, 

kerjasama patroli, building trust, dan latihan bersama. Bahkan Singapura dan 

Thailand ingin berpartisipasi, dan negara-negara ASEAN lainnya ingin jadi 

observer.  

 


