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BAB VI 

PENUTUP 
1. Kesimpulan 

Identitas Indonesia sebagai negara kepulauan yang diatur dalam 

UNCLOS 1982 menjadi dasar dari kepentingan Indonesia di bawah 

pemerintahan Joko Widodo untuk mewujudkan Doktrin Poros Maritim Dunia. 

Doktrin yang merupakan ide Joko Widodo sejak awal masa pemerintahannya, 

kemudian mempengaruhi berbagai komponen dalam negeri yakni norma, 

struktur, hubungan antara Indonesia dengan negara/pihak lain serta dapat 

mengidentifikasikan pengaruh yang diperoleh Indonesia melalui ketiga 

komponen tersebut.  

Sebagai suatu negara yang patuh terhadap hukum internasional yakni 

dalam hal ini UNCLOS 1982, Indonesia juga menyusun peraturan nasional 

terkait dengan pulau-pulau kecil terluar yang merupakan salah satu aspek 

penting dalam pembangunan maritim. Peraturan nasional tersebut terdapat 

dalam Peraturan Presiden, Undang-Undang, maupun Keputusan Menteri. 

Struktur-struktur di dalam pemerintahan Joko Widodo juga menjalankan 

perannya untuk mendukung dan mewujudkan Doktrin Poros Maritim Dunia. 

Peran tersebut dijalankan oleh Kemhan, TNI, KKP maupun BNPP yang secara 

khusus memiliki tanggungjawab terhadap pulau-pulau kecil terluar. Doktrin 

Poros Maritim tersebut juga diupayakan dengan cara membangun hubungan 

dengan negara/pihak lain, di mana dalam hal ini Indonesia membawa 

kepentingan terkait pertahanan di pulau-pulau kecil terluar. Dalam kebijakan 

yang dibuat, Indonesia saat ini belum terlalu banyak terlibat dalam forum 

internasional secara regional maupun global, karena Indonesia masih sedang 

mengupayakan kerjasama bilateral dalam mengatasi sengketa wilayah dengan 

negara tetangga.  

Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo menggunakan strategi 

pertahanan berbasis defensif aktif. Strategi pertahanan yang dipilih tersebut 

tidak memungkinkan Indonesia untuk menjadi negara yang agresif di mata 
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negara-negara tetangga, tetapi terus mengusahakan kerjasama terkait 

penyelesaian sengketa wilayah di pulau-pulau kecil terluar. Dalam 

mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, pemerintahan Joko 

Widodo menyusun sebuah kebijakan pertahanan yang diterapkan terhadap 

pulau-pulau kecil terluar. Kebijakan tersebut berbasis support prosperity yang 

artinya segala aktivitas pertahanan tidak semata-mata bertujuan untuk menjaga 

kedaulatan negara, tetapi juga mendukung perekonomian negara. Hal ini bagi 

konstruktivis disebut sebagai perilaku rasional negara dalam mencapai 

kepentingannya. Indonesia melalui kebijakan pertahanannya (bahkan 

kebijakan di sektor lain seperti politik, keamanan, sosial budaya dan lain 

sebagainya) menjadikan sektor ekonomi sebagai tujuan dalam pelaksaan 

kebijakan. Dengan kata lain, pertahanan di pulau-pulau kecil terluar harus 

ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan peningkatan 

perekonomian negara.  

Sebagai beranda kedaulatan negara, pulau-pulau kecil terluar memiliki 

tanggungjawab yang besar sebagai telinga dan mata Indonesia akan segala 

aktivitas yang terjadi di batas negara. Dengan pertahanan pulau-pulau kecil 

terluar, segala aspek yang ingin dilindungi negara di dalam negeri akan lebih 

aman dilaksanakan. Hal terpenting, mengingat Doktrin Poros Maritim Dunia 

bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian negara, 

maka melalui pulau-pulau kecil terluar, sumber daya kelautan dan perikanan 

Indonesia yang dipercaya akan memenuhi visi pemerintah, akan terjaga 

dengan baik. Perlindungan terhadap sumber daya alam yang ada di sekitar 

pulau-pulau kecil terluar akan menjadi sangat membantu Indonesia dalam 

mengklaim wilayah berdasarkan UNCLOS. Meski demikian, aktifitas militer 

(TNI) tetap menjadi standar utama dalam upaya negara menjaga kedaulatan 

NKRI. Dengan mengingat keadaan geografis Indonesia yang juga menjadi 

jalur regional dan global, maka kekuatan militer sangatlah dibutuhkan.  
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2. Rekomendasi Kebijakan 

Adapun rekomendasi kebijakan pertahanan terhadap pulau-pulau kecil 

terluar yang diberikan penulis untuk pemerintahan Joko Widodo adalah 

sebagai berikut:  

a. Salah satu kekurangan dalam kebijakan pertahanan Indonesia pada masa 

pemerintahan Joko Widodo ini adalah masih kurangnya koordinasi dan 

sinergitas antara K/L terkait terutama antara Kemhan dengan Kemlu. 

Oleh karenanya, pemerintah terlebih dahulu harus melihat pulau-

pulau kecil terluar dengan kacamata yang sama sehingga kebijakan 

yang dibuat tidak hanya dilaksanakan oleh salah satu K/L tetapi 

oleh dukungan K/L lain. 

b. Pemerintah harus meningkatkan percepatan upaya penyelesaian sengketa 

wilayah dengan negara tetangga secara bilateral. Meski sudah ada di 

kebijakannya, Indonesia dalam pelaksanaannya ternyata masih enggan 

untuk mengedepankan masalah tersebut dalam berbagai pertemuan 

pembahasan perbatasan. Hal ini diakui Kemhan sebagai otoritas 

pertahanan sipil, bahwa mencapai keputusan dengan negara tetangga 

menjadi sangat sulit oleh karena permasalah perbatasan merupakan isu 

yang sangat sensitif. Oleh karena itu, diplomasi secara terus-menerus 

perlu ditingkatkan pemerintah.  

c. Kebijakan Pertahanan Indonesia terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar 

Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo bertujuan untuk 

mendukung kesejahteraan. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah, namun 

selama kurang lebih 2 tahun pemerintahan Joko Widodo, dikatakan 

bahwa penempatan operasi pertahanan (militer) dipusatkan pada pulau-

pulau kecil terluar yang memiliki potensi ekonomi untuk digarap. Hal ini 

sesuai dengan tujuan Joko Widodo bahwa pemerintaannya harus 

menjalankan segala bentuk kebijakan dengan tujuan kesejahteraan 

ekonomi. Dengan demikian, kedaulatan negara menjadi seolah penting 

namun tidak penting karena pengelolaan pulau-pulau kecil terluar hanya 

didasari oleh potensi apa yang dimiliki pulau tersebut sehingga secara 
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berkelanjutan dapat member keuntungan ekonomi bagi Indonesia. Ada 

baiknya, bagi penulis, kebijakan pertahanan tetap harus menjunjung 

tinggi kedaulatan secara geografis karena ada atau tidak adanya potensi 

suatu wilayah, akan tetap mempengaruhi kedaulatan negara tersebut. 

Oleh karena itu, pasukan pertahanan harus ditempatkan di semua 

pulau-pulau kecil terluar baik yang berpenghuni maupun tidak, 

ataupun yang berpotensi secara ekonomi ataupun tidak.  

d. Pemerintah perlu menggunakan pendekatan kemanusiaan di mana 

Sumber Daya Manusia yang ada di dan sekitar pulau-pulau kecil terluar 

dijadikan sebagai salah satu pendukung postur pertahanan negara (TNI). 

Hal ini selain dapat memudahkan pelaksanaan pertahanan, juga akan 

membangun nasionalisme warga negara Indonesia di daerah perbatasan. 

Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia yang ada di dan sekitar 

pulau-pulau kecil terluar harus dijadikan sebagai salah satu 

pendukung postur pertahanan negara (TNI).  

 

 


