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Lampiran 1. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 

1982, Part IV Archipelagic State (Article 46-54) 
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Lampiran 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 

tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 
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Lampiran 3. Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : 

Kep/1255/M/XII/2015 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2015 
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Lampiran 4. Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Perbatasan Darat, 

Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri 

Nama   : Anat Widago 

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2016 

Pulau-pulau kecil terluar memang merupakan bagian dari wilayah 

kedaulatan Indonesia yang sangat penting. Namun bukan berarti Indonesia harus 

takut terhadap kehilangan kedaulatan melalui pulau-pulau kecil terluar. Hal ini 

diyakini karena Indonesia sudah mengatur pulau-pulau kecil terluar di dalam 

Undang-Undang Nasional maupun Hukum Internaisonal. Menurut Anat, secara 

yuridis tidak aka nada negara lain yang dapat mencaplok wilayah kedaulatan 

Indonesia melalui pulau-pulau kecil terluar. Jika banyak warga Indonesia „trauma‟ 

terhadap peristiwa pulau Sipadan dan Ligitan, maka hal tersebut seharusnya 

diklarifikasi. Pulau Sipadan dan Ligitan pada dasarnya bukan milik Indonesia, 

maka tidak ada alasan untuk takut terhadap pencaplokan negara lain. Kita (negara-

negara yang ada di bawah Hukum Internasional) tidak bisa mengklaim wilayah 

berdasarkan sejarah. Majapahit adalah sebuah kerajaan, bukan negara. Oleh 

karena itu, Indonesia tidak dapat mengklaim dengan mendasari kerajaan mana 

yang terlebih dahulu ada di Sipadan dan Ligitan karena harus berpatokan pada 

ketentuan negara moderen, bukan lagi kerajaan.   

Dalam penentuan wilayah kedaulatan, negara-negara seharusnya 

menggunakan bukti possidetis di mana  suatu negara hanya memasukkan wilayah 

dalam peta kedaulatannya menurut warisan kolonial. Itu sebabnya Timor Leste 

sejak awal memang bukan milik Indonesia karena merupakan wilayah jajahan 

Portugis, bukan Belanda. Begitu pula dengan Sarawak yang bukan merupakan 

wilayahkcolonial Belanda, tetapi Inggris. Pulau Sipadan dan Ligitan yang secara 

yuridis (mengacu pada peta tahun 1979) memang bukan merupakan milik 

Indonesia, mengindikasikan pula bahwa kedua pulau tersebut pada dasarnya tidak 

dicaplok Malaysia tetapi secara yuridis memang milik Malaysia. Menurut bukti 

possidetis, Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan milik Inggris. Pada masa itu, 
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Belanda hanya mengirimkan pasukan patroli di kedua pulau tersebut melalui 

Parampak. Tujuan pengiriman pasukan tersebut adalah untuk mengamankan 

kedua pulau tanpa menguasainya. Sedangkan Inggris telah menguasai kedua pulau 

dan mengeluarkan peraturan tentang larangan penangkapan penyu di kedua pulau 

tersebut. Maka sudah jelas, pulau Sipadan dan Ligitan diwariskan ke Malaysia 

bukan Indonesia karena merujuk pada bukti possidetis.  

Selanjutnya, jika berbicara tentang keterlibatan Indonesia dalam forum 

internasional, pulau-pulau kecil terluar tidak secara khusus menjadi agenda 

Indonesia di dalam forum internasional. Dengan kata lain, forum internasional 

tidak ada yang secara khusus bicara tentang pulau-pulau kecil terluar. Hal ini 

dikarenakan tidak banyak negara di dunia ini yang merupakan negara 

archipelago. Namun, tidak adanya forum khusus yang membicarakan tentang 

pulau-pulau kecil terluar bukan mengindikasikan hal tersebut tidak penting, tetapi 

dalam permalashan kewilayahan, pulau-pulau kecil terluar tidaklah relevan untuk 

ditakuti kehilangannya.  

Jika berbicara mengenai pertahanan dan keamanan, maka pulau-pulau kecil 

terluar menghadapi ancaman non-tradisional seperti pendagangan ilegal di mana 

pulau-pulau kecil terluar dijadikan sebagai transit bagi aktor-aktor asing. Selain 

itu pulau-pulau kecil terluar juga perlu diamankan karena bisa digunakan sebagai 

spying spot bagi pihak asing.  

Bagaimanapun, berbicara tentang perbatasan akan selalu menjadi perhatian 

di semua negara. Wilayah yang jauh dari perhatian secara umum akan jarang 

diperhatikan. Oleh karena kurangnya perhatian pemerintah di sana, maka 

seharusnya Pemerintah Daerah perlu menaruh perhatian di pulau-pulau kecil 

terluar sebagai perpanjangan tangan negara. Hal utama yang menjadi masalah di 

pulau-pulau kecil terluar adalah ekonomi. “Wilayah yang jauh dari jangkauan 

pusat (main land) cenderung memiliki perekonomian yang rendah, dan itu 

normal.” 
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Lampiran 5. Hasil Wawancara dengan Peneliti/Penulis Lembaga Studi 

Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia 

Nama   : Beni Sukadis 

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2016  

Pulau-pulau kecil terluar dan perbatasan adalah kedaulatan negara. 

Kedaulatan dan integritas negara adalah kepentingan nasional kita yang paling 

utama. Namun kecenderungan bahwa pulau-pulau kecil terluar berada di daerah 

tepencil yang artinya jauh dari daerah pertumbuhan ekonomi maupun transportasi 

nasional. Secara umum, kebijakan pertahanan menjadi kepentingan nasional 

nomor satu sejak masa reformasi. Dari sisi kebijakan, perbatasan dan pulau-pulau 

kecil terluar merupakan prioritas kebijakan pertahanan. Hal ini ditunjukkan 

dengan dimasukkannya perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dalam Buku 

Putih Pertahanan 2015-2019. Secara faktual, pemerintah sudah mengirimkan 

pasukan-pasukan perbatasan di pulau-pulau kecil terluar. Walaupun dalam jumlah 

yang angat sedikit, namun secara riil pemerintah telah mengirimkan pasukan 

perbatasan di pulau-pulau kecil terluar. Hal ini menjadi perubahan yang cukup 

baik bagi Indonesia, karena saat penelitian tahun 2007 didapati bahwa belum 

adanya pasukan di pulau kecil terluar di antaranya saat itu di pulau Miangas dan 

di sekitar Kepulauan Natuna.  

Mempertahankan kedaulatan negara sangat penting bagi Indonesia. Namun 

pulau-pulau yang rawan konflik harus terlebih dahulu diselesaikan oleh 

pemerintah. Semuanya membutuhkan negosiasi yang panjang dan memakan 

waktu, sehingga pemerintahan Joko WIdodo perlu menaruh perhatian terhadap 

pentingnya diplomasi terkait sengekta wilayah di pulau-pulau kecil terluar 

Indonesia. Hal yang paling sulit adalah membuat delimitasi atau garis batas di 

laut, sehingga peran diplomat dangat dibutuhkan dalam menegosiasikan 

permasalah batas laut di pulau-pulau kecil terluar dengan negara tetangga, 

terutama Malaysia, karena kebanyakan dari pulau-pulau kecil terluar ada di 

sekitar Selat Malaka. Peran diplomat sangat penting karena selain memakan 
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waktu, permasalahan batas laut juga merupakan permalasahan yang sulit diatasi 

karena keadaan geografisnya yang sulit dipatok atau ditentukan batasnya. 

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) 

memainkan peran yang sangat penting di dalam mejaga kedaulatan Indonesia 

melalui pulau-pulau kecil terluar. Kemhan menjalankan fungsi pertahanan 

keamanan di lapangan, dengan mengirimkan pasukan perbatasan. Sedangkan 

Kemlu menjalankan fungsi diplomasi dengan negara-negara yang berbatasan 

dengan Indonesia.  

Berbicara mengenai ancaman, pulau-pulau kecil terluar menghadapi lebih 

banyak ancaman non-tradisional daripada ancaman tradisional. Indonesia, di 

perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar menghadapi ancaman transnational 

crime, terorisme, kelompok pemberontak, maupun pembajak di Selat Malaka. 

Oleh karena itu Indonesia tidak boleh memberi lowong (ketidakmampuan negara 

menjaga wilayah) di pulau-pulau kecil terluar. Ketidakmampuan negara dalam 

menjaga wilayah perbatasan akan meningkatkan ancaman yang datang ke 

Indonesia. Ancaman non-tradisional menjadi hal yang sulit untuk diselesaikan 

karena berkaitan dengan aktor-aktor non negara.  

Berkaitan dengan Doktrin Poros Maritim Dunia, pelaksanaanya masih 

belum berjalan dengan baik, namun kebijakan yang dituangkan sudah mengarah 

pada doktrin tersebut. Sektor maritim mengambil tempat yang penting dalam 

pemerintahan Joko Widodo, termasuk pertahanan. Oleh karena itu, sebagai 

seorang analisis yang ditunggu adalah implementasi dari kebijakan yang ada. 

Kebijakan bersifat strategis, namun implementasi akan sangat bergantung pada 

K/L terkait. 
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Lampiran 6. Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Peningkatan 

Infrastruktur, Direktorat Pendayagunan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen 

Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Nama   : Yudha Rajabudin 

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2016 

Pulau-pulau kecil terluar bukan menjadi hal baru dalam pemerintahan 

namun baru pada masa pemerintahan Joko Widodo, pulau-pulau kecil terluar 

dianggap dan dijadikan sebagai beranda depan kedaulatan negara. Hal yang 

sangat dibutuhkan pulau-pulau kecil terluar adalah sektor keamanan dan 

pertahanan. Namun baginya, pertahanan dan keamanan tidak dapat berdiri sendiri 

sehingga sangat dibutuhkannya kerjasama dan sinergitas antara K/L terkait dalam 

mengelola, memanfaatkan, menjaga dan mempertahanan pulau-pulau kecil 

terluar.  

Sebagai representasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 

Direktorat Pendayagunan Pulau-Pulau Kecil, menjalankan fungsi pembangunan 

infrastruktur, penyediaan air bersih, dan pos-pos jaga di pulau-pulau kecil terluar. 

Menteri Kelautan dan Perikanan juga memiliki program yang disebut Sentra 

Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) sebagai bentuk optimalisasi sumber 

daya Indonesia dengan cara membangun ekspor impor di pulau-pulau kecil 

terluar. Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk mensinergikan sektor 

pertahanan dengan sektor ekonomi. Pembangunan SKPT tersebut akan 

ditempatkan di 15 pulau-pulau kecil terluar tetapi baru selesai dilaksanakan pada 

5 titik. Kesepuluh titik lain masih dalam proses pembangunan, dan ditargetkan 

akan selesai pada pertengahan tahun 2017.  

KKP menaruh perhatian khusus pada pulau-pulau kecil terluar dengan 

adanya Satuan Kerja (Satker) 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).  
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Lampiran 7. Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Direktorat Wilayah 

Perbatasan Laut, Direktorat Wilayah Pertahanan, Ditjen Strategis 

Pertahanan, Kementerian Pertahanan 

Nama   : Kolonel Laut (P) Samiyono S.M., S.E., M.Si. 

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Oktober 2016 

Pulau-pulau kecil terluar merupakan wilayah yang sangat penting bagi 

Indonesia. Segala aktifitas yang berkaitan dengan negara/pihak lain sangat dapat 

terjadi di pulau-pulau kecil terluar. Oleh karena itu sangat penting bagi Indonesia 

untuk member perhatian yang lebih terhadap pulau-pulau kecil terluar. Militer 

harus hadir bahkan jika tidak ada penghuni di pulau-pulau kecil terluar. Dengan 

tujuan pertahanan yang berorientasi pada kesejahteraan, maka kehadiran militer 

sangat penting untuk memastikan sumber daya baik alam maupun manusia terjaga 

keamanannya.  

Kecenderungan nelayan Indonesia yang mengambil ikan hanya dalam 

wilayah perairan yang dekat dengan daratan dapat diubah dengan kehadiran 

militer di pulau-pulau kecil terluar. Dengan kehadiran militer, akan aman bagi 

nelayan untuk mencari ikan lebih jauh dari daratan, mengingat ZEE Indonesia 

masih sangat luas dan belum banyak disentuh oleh nelayan di sana. Dalam hal ini, 

pulau-pulau kecil terluar dapat dijadikan sebagai transit para nelayan. Lebih 

lanjut, peran pertahanan dalam mendukung kesejahteraan juga tercermin dari 

rencana Indonesia untuk menempatkan pulau-pulau kecil terluar sebagai industri 

ekspor-impor langsung dengan negara lain. Hal ini akan sangat mendukung 

efektifitas pencaharian nelayan, maupun menekan biaya ekspor-impor dengan 

negara tetangga. Jika pertahanan ditempatkan di pulau-pulau kecil terluar, warga 

negara khususnya yang berada di sekitar lautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil 

terluar akan merasa aman melakukan berbagai aktifitasnya. Hal ini juga akan 

membendung pihak asing yang akan melakukan berbagai aktifitas ilegal.  
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Pertahanan negara bukan sekedar merawat wilayah kedaulatan tetapi juga 

memanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar yakni kesejahteraan warga 

negaranya. Sebelum menurunkan pasukan perbatasan di pulau-pulau kecil terluar, 

Kemhan perlu melakukan penelitian terlebih dahulu unruk mengidentifikasikan 

ada tidaknya potensi yang dapat dimanfaatkan negara untuk tujuan kesejahteraan. 

Hal ini dimaksudkan untuk mendata pulau-pulau kecil terlauar yang perlu 

mendapat perhatian lebih dahulu dan atau lebih serius.  
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Lampiran 8. Hasil Wawancara dengan Analis Madya Multilateral, 

Direktorat Kerjasama Internasional, Ditjen Strategis Pertahanan, 

Kementerian Pertahanan 

Nama   : Kol Kav. Oktaheroe Ramsi, S.IP., M.Sc. 

Hari/Tanggal : Kamis, 22 November 2016 

Upaya Indonesia dalam forum internasional dilakukan lebih banyak secara 

bilateral. Indonesia, terkait dengan pulau-pulau kecil terluar, sedang 

mengupayakan penyelesaian batas wilayah dengan negara tetangga. Kemhan 

mengupayakan berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa wilayah baik darat 

maupun lautan. 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) barulah diselesaikan dengan Indonesia. Upaya-upaya 

yang dari masa pemerintahan SBY belum terselesaikan, sedang diupayakan 

percepatannya pada masa pemerintahan Joko Widodo.  

Dengan era Joko Widodo yang membawa Indonesia kepada sektor 

kemaritaman, akan sangat memudahkan Indonesia dalam mempercepat upaya 

penyelesaian sengketa batas wilayah. Dengan keadaan Indoesia yang sangat 

strategis, banyak negara yang ingin melakukan kerjasama di berbagai bidang 

dengan Indonesia. Namun, untuk mencapai Doktrin Poros Maritim Dunia, 

Indonesia harus memilih forum dan kerjasama yang diikutinya yakni berpatok 

pada kerjasama-kerjasama yang berkaitan dengan sektor kemaritiman, termasuk 

pulau-pulau kecil terluar. Oleh karenanya, Indonesia melalui Kemhan sedang 

mempercepat upaya penyelsaian sengketa dengan negara lain.  


