
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis 

khatulistiwa, dan berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia serta berada di 

antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
1
 Indonesia adalah 

negara dengan sumber daya alam melimpah, disebut juga sebagai paru-paru dunia 

karena kekayaan hutannya. Beberapa hal itulah yang menyebabkan negara-negara 

Eropa rela berjuang mengarungi lautan yang ganas hanya untuk datang dan menjarah 

kekayaan alam Indonesia. Mereka awalnya hanya untuk berdagang mendapatkan 

hasil alam, kemudian lama-kelamaan berubah bentuk menjadi penjajahan. Dan 

Belanda-lah yang akhirnya menjajah Indonesia hingga menjadikan rakyat sangat 

bodoh karena ilmu pengetahuan tidak dibiarkan berkembang. Namun Belanda 

kecolongan, karena dalam proses pembodohan itu, mampu terlahir bapak-bapak 

bangsa (founding fathers) yang kemudian memimpin berbagai macam perjuangan 

hingga kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.  

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelago state) terbesar di dunia. 

Indonesia dikenal sebagai kawasan Nusantara (Kepulauan Antara). Posisi Indonesia 

terletak pada koordinat 6°LU - 11°08‟LS dan dari 95°‟BB - 141°45‟BT. Wilayah 

Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra 

Pasifik. Luas daratan Indonesia mencapai 1.922.570 km² sedangkan luas perairannya 
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mencapai 3.257.483 km². Indonesia terdiri dari lima pulau besar, yaitu: Jawa dengan 

luas 132.107 km², Sumatera dengan luas 473.606 km², Kalimantan dengan luas 

539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan  Papua dengan luas 421.981 

km².
2
 Dan luas laut ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 2,7 juta km2. Jarak dari barat ke 

timur lebih panjang dari pada jarak antara London dan Siberia sebagaimana yang 

pernah digambarkan oleh Multatuli.
3
 

Indonesia memiliki pulau yang berjumlah sekitar 13.000
4
, dengan garis pantai 

sepanjang 95.181 km. Termasuk dalam kawasan kepulauan ini adalah pulau-pulau 

besar seperti Sumatera, Jawa, sekitar tiga perempat Borneo, Sulawesi, kepulauan 

Maluku dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, dan separuh bagian barat dari pulau 

Papua dan dihuni oleh ratusan suku bangsa.
5
  

Dari belasan ribu pulau yang dimiliki Indonesia, terdapat 92 pulau terluar yang 

tersebar di wilayah NKRI dengan luas masing-masing pulau rata-rata 0,02 hingga 200 

kilometer persegi. Hanya 50% dari pulau terluar tersebut yang berpenghuni. Enam 

puluh tujuh dari 92 pulau terluar itu berbatasan dengan negara tetangga yaitu India, 

Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Papua New Guinea, 

Australia, dan Timor Leste.
6
 United Nations Confention on the Law Of the Sea 
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(UNCLOS) 1982 mengatur bahwa negara kepulauan adalah negara yang terdiri atas 

satu atau lebih gugusan pulau, di mana di antaranya terdapat pulau-pulau lain yang 

merupakan satu kesatuan politik atau secara historis merupakan satu ikatan.
7
  

UNCLOS mengatur tentang rezim-rezim hukum laut, termasuk hukum negara 

kepulauan „archipelago state‟ (yang mempunyai arti dan peranan penting untuk 

memantapkan kedudukan Indonesia dalam rangka implementasi Wawasan Nusantara 

sesuai amanat MPR RI) secara menyeluruh.
8
 Konsep Archipelago State adalah hasil 

dari perjuangan Indonesia. 

Pada saat pertama kali bangsa-bangsa Barat datang di perairan Nusantara, batas 

wilayah laut belum merupakan persoalan yang penting di antara kekuatan-kekuatan 

lokal di Nusantara sebab mereka menggunakan prinsip perairan bebas. Namun, 

persoalan batas wilayah ini menjadi persoalan yang serius ketika bangsa-bangsa Barat 

mulai memperoleh kemenangan-kemenangan dalam konflik dengan kekuatan lokal. 

Mereka kemudian menentukan batas-batas wilayah laut tanpa mempertimbangkan 

kepentingan-kepentingan masyarakat lokal, baik di bidang ekonomi maupun politik.
9
 

Jiwa-jiwa kolonialisme bangsa Barat turut mempengaruhi kerumitan perbatasan laut 
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antar wilayah, karena mereka menganggap semua laut adalah mare liberum „laut 

lepas‟ yang bebas diarungi. Kepentingan dan kebutuhan yang tinggi akan rempah-

rempah dan hasil alam waktu itu, yang membuat mereka berusaha keras menguasai 

daerah-daerah kelautan dan yang terutama Nusantara. Dengan memaksakan 

penggunaan paham „laut lepas‟ demi kepentingan mereka. 

Masalah perebutan wilayah pertama kali dihadapi Indonesia semenjak 

kemerdekaan yaitu ketika berebut Papua Barat dengan Belanda pada tahun 1949-

1950. Pasca perang dunia II, Belanda berusaha untuk kembali menjajah Tanah Air. 

Seharusnya, setelah KMB (Konferensi Meja Bundar), masalah Papua Barat telah 

tuntas. Namun demikian, ternyata hasil KMB masih menyisakan bibit-bibit konflik 

yang baru. Meskipun dalam KMB itu Belanda mengakui kedaulatan RI, namun tidak 

termasuk Papua Barat. Belanda berjanji akan menyelesaikan masalah Papua Barat 

selambat-lambatnya satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Dengan demikian 

seharusnya masalah Papua Barat sudah harus selesai paling lambat tanggal 27 

Desember 1950. Pada kenyataannya persoalan Papua Barat menjadi berlarut-larut 

karena Belanda tidak mau menyerahkan begitu saja daerah ini kepada Indonesia, 

sedangkan Indonesia menuntut harga mati bahwa Papua harus menjadi bagian dari 

wilayah RI. Oleh sebab itu, hubungan antara kedua negara ini selanjutnya selalu 

diwarnai dengan ketegangan dan saling mencurigai. Dalam pada itu, Belanda selalu 

berusaha untuk mencari hati kepada penduduk setempat dan berusaha membuka 



Papua Barat untuk komunikasi dengan dunia luar serta ingin menunjukkan bahwa 

Belanda menangani dengan serius pengelolaan Papua Barat.
10

 

Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan ketegangan dan konflik antara 

Indonesia dan Belanda itu telah mendorong pemerintah Indonesia untuk meninjau 

kembali sistem hukum laut yang masih dipakai oleh Indonesia yang merupakan 

warisan kolonial Belanda, yang dalam konflik itu sangat merugikan pihak Indonesia. 

Seperti diketahui bahwa Ordonansi tahun 1939 menetapkan laut teritorial bagi tiap-

tiap pulau selebar 3 mil sehingga memunculkan ‟kantong-kantong‟ lautan bebas di 

tengah-tengah wilayah negara, di mana kapal-kapal asing dapat berlayar secara bebas. 

Ordonansi ini juga berlaku bagi kapal-kapal perang Belanda yang tidak mungkin 

dilarang oleh Indonesia. Dengan demikian, konflik antara Indonesia dan Belanda 

mengenai Papua Barat berlarut-larut apalagi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) juga 

tidak mampu berbuat banyak untuk menghentikan konflik ini. Melihat kejadian itu, 

Indonesia segera mengambil ‟jalan lain‟ dengan melakukan konfrontasi dengan 

Belanda di segala bidang. Target pertama adalah menghancurkan kepentingan 

monopoli ekonomi Belanda di Indonesia dengan cara melakukan nasionalisasi dan 

pengusiran perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia yang secara formal 

dilakukan sejak 3 Desember 1957.  

Tindakan pemerintah RI ini jelas menimbulkan reaksi keras dari Belanda.  

Setelah itu, Belanda segera mengirimkan kapal-kapal perang di perairan Indonesia, 

                                                           
10

 Pada than 1962 misalnya KPM membuka pelayaran “through bill of lading” (konosement terusan) 
untuk barang dan penumpang dari Papua Barat di Singapura untuk tujuan ke Eropa; lihat “Surat 
Agent KPM di Singapura  kepada Vertegenwoordiger der NV KPM voor Nieuw Guinea 14 Maret 
1961”, dalam koleksi KPM/KJCPL, Inv. Nr. 675, Nationaal Archief Den Haag. Dalam Singgih Tri 
Sulistiyono. Ibid. Hlm. 237. 



terutama untuk menjaga Papua Barat agar tidak direbut oleh Indonesia secara paksa. 

Kapal-kapal Belanda dapat dengan bebas menjelajahi laut-laut di antara pulau-pulau 

di Indonesia karena memang hukum laut internasional yang dianut oleh Indonesia 

masih memungkinkannya. Indonesia tidak memiliki hak untuk melarangnya apalagi 

kekuatan Angkatan Laut Indonesia masih jauh ketinggalan dengan Belanda. Kondisi 

yang demikian itu jelas menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit pada saat RI 

ingin melakukan konfrontasi di segala bidang dengan Belanda. Di tengah-tengah 

konflik dengan Belanda tersebut mulai muncul gagasan untuk merombak sistem 

hukum laut Indonesia yang sangat menguntungkan agresor asing.
11

 

Pemikiran untuk mengubah Ordonansi tahun 1939 ciptaan pemerintah kolonial 

Belanda tersebut sebetulnya sudah dimulai pada tahun 1956. Pada tahun itu pimpinan 

Departemen Pertahanan Keamanan RI mendesak kepada pemerintah untuk segera 

merombak hukum laut warisan kolonial yang secara nyata tidak dapat menjamin 

keamanan wilayah Indonesia. Desakan ini juga didukung oleh departemen-

departemen lain seperti Departemen Dalam Negeri, Pertanian, Pelayaran, Keuangan, 

Luar Negeri, dan Kepolisian Negara. Akhirnya pada tanggal 17 Oktober 1956 

Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo memutuskan membentuk suatu panitia 

interdepartemental yang ditugaskan untuk merancang  RUU (Rencana Undang-

Undang) Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim berdasarkan 

                                                           
11

 Ibid. Hlm. 240. 



Keputusan Perdana Menteri RI No. 400/P.M./1956. Panitia ini di bawah pimpinan 

Kolonel Laut R.M.S. Pirngadi.
12

 

Setelah bekerja selama 14 bulan, akhirnya panitia berhasil menyelesaikan 

konsep „RUU Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim‟. Pada prinsipnya 

RUU ini masih mengikuti konsep Ordonansi tahun 1939 hanya bedanya adalah 

bahwa laut teritorial Indonesia ditetapkan dari 3 mil menjadi 12 mil. Panitia ini belum 

berani mengambil berbagai kemungkinan resiko untuk menetapkan asas „straight 

base line‟ atau asas „from point to point‟ mengingat kekuatan Angkatan Laut 

Indonesia masih belum memadai.  

Sebelum RUU ini disetujui, Kabinet Ali bubar dan digantikan dengan Kabinet 

Djuanda. Sejalan dengan ketegangan-ketegangan yang terjadi antara Belanda dengan 

RI, maka Pemerintah Djuanda lebih banyak mencurahkan perhatiannya untuk 

menemukan sarana yang dapat memperkuat posisi RI dalam melawan Belanda, yang 

lebih unggul dalam pengalaman perang dan persenjataannya. Untuk itu, sejak 1 

Agustus 1957, Ir. Djuanda mengangkat Mr. Mochtar Kusumaatmadja untuk mencari 

dasar hukum guna mengamankan keutuhan wilayah RI. Akhirnya ia memberikan 

gambaran Asas Archipelago yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional pada 

tahun 1951 seperti yang telah dipertimbangkan oleh RUU sebelumnya, namun tidak 

berani untuk menerapkannya dalam hukum laut Indonesia. Sebagai alternatif terhadap 

RUU itu, maka dibuatlah konsep „Asas Negara Kepulauan‟. Dengan menggunakan 

Archipelago Principle sebagai dasar hukum laut Indonesia, maka Indonesia akan 
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menjadi negara kepulauan atau Archipelagic State yang merupakan suatu eksperimen 

radikal dalam sejarah hukum laut dan hukum tata negara di dunia.  

Pada sidang tanggal 13 Desember 1957, akhirnya Dewan Menteri memutuskan 

penggunaan „Archipelagic State Principle‟ dalam tata hukum laut di Indonesia, yaitu 

dengan dikeluarkannya „Pengumuman Pemerintah mengenai perairan Negara 

Republik Indonesia‟. Dalam pengumuman ini, pemerintah menyatakan bahwa semua 

perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian 

pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak 

memandang luas atau lebarnya adalah bagian dari wilayah daratan Negara Republik 

Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada 

di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia. Lalu-lintas yang damai di 

perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekadar tidak 

bertentangan dengan dan/atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara 

Indonesia.
13

 Batas laut teritorial Indonesia yang sebelumnya 3 mil diperlebar menjadi 

12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-

pulau dari wilayah negara Indonesia pada saat air laut surut.
14

 Hal ini sesuai dengan 

bunyi Pengumuman Pemerintah tersebut yang menyatakan:
15

 

„Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari 

beribu-ribu pulau yang mempunyai sifat dan corak tersendiri. Bagi keutuhan 

territorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia semua kepulauan serta 

laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat‟. 
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Pengumuman pemerintah ini ternyata mendapat respon keras dari negara lain. 

Akan tetapi, reaksi dan protes keras dari berbagai negara besar tersebut sudah 

diperhitungkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini pun sudah dicantumkan dalam 

pengumuman bahwa: “Pendirian pemerintah tersebut akan diperhatikan dalam 

konferensi internasional mengenai hak-hak atas lautan yang diadakan dalam bulan 

Februari 1958 di Jenewa. Oleh sebab itu, sebetulnya Indonesia sudah siap mental 

menghadapi kecaman baik lewat media massa maupun lewat nota protes diplomatik. 

Bahkan pemerintah Indonesia sudah siap berdebat dalam forum internasional dalam 

Konferensi Hukum Laut Internasional di Jenewa tanggal 24 Februari hingga 27 April 

1958.”
16

  

Delegasi RI pada waktu itu diketuai oleh Mr. Ahmad Subardjo Djojohadisuryo, 

S.H. yang menjabat sebagai Duta Besar RI di Swiss. Anggota-anggota delegasi antara 

lain Mr. Mochtar Kusumaatmadja, Goesti Moh. Chariji Kusuma, dan M. Pardi (Ketua 

Mahkamah Pelayaran) sebagai wakil ketua. Dalam konferensi itu, delegasi Indonesia 

diberi kesempatan untuk berpidato pada tanggal 7 Maret 1958. Dari pidato delegasi 

Indonesia inilah untuk pertama kali masyarakat politik dan hukum internasional 

mendengar uraian mengenai implementasi „Archipelagic Principle‟ atau Asas Negara 

Kepulauan terhadap suatu negara yang melahirkan „Archipelagic State Principle‟ 

yang pada waktu itu masih asing bagi dunia, karena belum ada satu pun negara di 

dunia yang mengimplementasikannya. Setelah delegasi Indonesia menyampaikan 

pidatonya, muncullah reaksi yang keras dari para peserta terutama dari negara-negara 
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yang dulu pernah menyampaikan nota protes diplomatik secara tertulis kepada 

pemerintah RI. Protes ini dilakukan secara terbuka sehingga seluruh peserta yang 

hadir dalam sidang itu menjadi mengetahui isi pidato yang disampaikan oleh delegasi 

Indonesia. Salah satu kritikan pedas misalnya berasal dari ketua delegasi Amerika 

Serikat yang mengatakan:
17

 

‟Now, for example, if you lump islands into archipelago and utilize a straight 

baseline system connecting the outermost points of such islands and then draw a 

twelve-mile area around the entire archipelago, you unilaterally attempt to convert 

or possibly even-internal waters, vast area of the high seas formerly freely used for 

centuries by ships of all countries…..by such an act, the freedom of navigation would 

be seriously restricted…. It would amount to the taking of other person‟s property as 

the seas are held in common for the benefit of all people‟.  

„Sekarang, misalnya, jika Anda mempunyai pulau benjolan di nusantara dan 

memanfaatkan sistem garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar 

pulau-pulau tersebut dan kemudian menarik area dua belas mil di sekitar seluruh 

nusantara, Anda mencoba untuk mengubah secara sepihak atau mungkin bahkan 

perairan-dalam, sebelumnya wilayah laut lepas bebas digunakan selama berabad-

abad oleh kapal-kapal dari semua negara ..... oleh tindakan semacam itu, kebebasan 

pelayaran akan sangat serius dibatasi .... Ini akan membatasi usaha perdagangan, 

karena laut yang dimiliki bersama untuk kepentingan semua orang‟
18

 

Pada saat itu, konsep Asas Negara Kepulauan merupakan isu baru, maka masih 

sangat sulit untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara para peserta konferensi. 

Pada waktu itu hanya negara Filipina, Ekuador dan Yugoslavia saja yang bersimpati 

terhadap gagasan yang dimunculkan Indonesia. Namun demikian, delegasi Indonesia 

tidak putus asa dan terus melakukan pendekatan-pendekatan terutama terhadap 

negara Asia dan Afrika dengan menggunakan isu semangat solidaritas konferensi 

Bandung. Selain itu, delegasi Indonesia juga menyebarluaskan naskah ‟The 

Indonesian Delegation to the Conference on the Law of the Sea‟ yang antara lain 
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berisi terjemahan bahasa Inggris dari Pengumuman Pemerintah tanggal 13 Desember 

1957. Sedikit demi sedikit akhirnya banyak negara yang mulai simpati teradap 

perjuangan Indonesia.
19

 

Usaha penting lainnya dilakukan pada tanggal 12-21 November 1966 ketika 

pemerintah menyelenggarakan Seminar Hankam (Pertahanan dan Keamanan) I yang 

berhasil merumuskan Wawasan Nusantara yang merupakan pengembangan lebih 

rinci dari asas negara kepulauan. Pengembangan Wawasan Nusantara di kalangan 

militer terus berjalan sehingga dalam Rapat Kerja Hankam pada bulan November 

1967 telah disepakati perwujudan Wawasan Nusantara sebagai kesatuan wilayah, 

politik, ekonomi, sosio-kultural, dan Hankam. Bahkan, dalam periode berikutnya, 

Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan menjadi salah satu Ketetapam 

MPR sejak tahun 1973 hingga runtuhnya Orde Baru. Dengan demikian kesatuan 

wilayah Tanah Air Indonesia tidak dapat ditawar-tawar lagi, konsep pulau-demi pulau 

sebagaimana yang dikembangkan pada zaman kolonial Belanda tidak akan dapat 

dipakai lagi.
20

 Usaha cerdas dan panjang akhirnya berhasil diwujudkan Indonesia 

untuk mengamankan perairan Tanah Air dari agresor asing.  

Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 1980, dengan menggunakan dasar Hukum 

Laut Internasional mengenai Economic Exclusive Zone Pemerintah Indonesia 

mengumumkan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) selebar 200 mil diukur dari 

garis dasar. Pada tahun 1983, pengumuman ini disahkan menjadi Undang-undang RI 

No. 5/1983. Akhirnya pada Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982 
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yang dihadiri oleh 160 negara telah menyetujui berbagai konvensi termasuk yang 

diusulkan oleh Indonesia mengenai ZEE dan prinsip negara kepulauan. Mengenai 

prinsip negara kepulauan dan ZEE dalam Konvensi Hukum Laut Internasional itu 

ditetapkan: 

 „The convention set the definition of Archipelagic States in Part IV, which 

also define how the state can draw its territorial borders. A baseline is drawn 

between the outermost points of the outermost islands, subject to these points being 

sufficiently close to one another. All waters inside this baseline is described as 

Archipelagic Waters and are included as part of the state's territory and territorial 

waters. This baseline is also used to chart its territorial waters 12 nautical miles from 

the baseline and EEZ 200 nautical miles from the baseline‟.  

„Konvensi menetapkan The definition of Archipelagic States in Part IV, yang 

juga menentukan bagaimana negara dapat menarik batas teritorialnya. Sebuah dasar 

ditarik antara titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar, tunduk pada poin ini bila 

dekat satu sama lain. Semua perairan dalam garis dasar ini digambarkan sebagai 

Perairan Negara Kepulauan dan dimasukkan sebagai bagian dari wilayah negara dan 

wilayah perairannya. Dasar ini juga digunakan untuk memetakan wilayah perairan 12 

mil laut dari garis dasar dan ZEE 200 mil laut dari garis dasar.‟
21

 

 Dengan demikian usaha Indonesia untuk melakukan dekolonisasi sistem 

hukum laut kolonial sudah dapat tercapai pada tahun 1982.
22

 Dari proses panjang ini, 

rakyat perlu mengapresiasi peran pemerintah Orde Lama dan Orde Baru yang telah 

berjuang keras memperkuat wilayah perairan Indonesia. Hal ini cukup memperkuat 

Indonesia sebagai negara kepulauan yang menguasai sepenuhnya perairan yang 

berada di antara pulau-pulau di Indonesia. Dan hal ini sangat membantu hingga hari 

ini. Capaian ini juga menjadi kekuatan Indonesia mengusir Belanda yang ingin 

kembali menguasai Tanah Air.. 
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Setelah berakhirnya Orde Baru, muncul masalah pelik baru terkait perbatasan 

Indonesia dengan negara tetangga, yaitu: rawannya pencaplokan pulau oleh negara 

tetangga. Apalagi, masih banyak persoalan kesepakatan perbatasan yang belum tuntas 

dengan negara tetangga. 

Penentuan batas maritim Indonesia-Malaysia di beberapa bagian wilayah 

perairan Selat Malaka masih belum disepakati kedua negara. Ketidakjelasan batas 

maritim tersebut sering menimbulkan friksi di lapangan antara petugas lapangan dan 

nelayan Indonesia dengan pihak Malaysia. Demikian pula hal nya dengan perbatasan 

darat di Kalimantan, beberapa titik batas belum tuntas disepakati oleh kedua belah 

pihak. Permasalahan lain antar kedua negara adalah masalah pelintas batas, 

penebangan kayu ilegal, dan penyelundupan. Forum General Border Committee 

(GBC) dan Joint Indonesia Malaysia Boundary Committee (JIMBC), merupakan 

badan formal bilateral dalam menyelesaikan masalah perbatasan kedua negara yang 

dapat dioptimalkan.
23

  

Perjanjian perbatasan RI-Australia yang meliputi perjanjian BLK
24

 (Batas 

Landas Kontinen) dan ZEE
25

 (Zona Ekonomi Esklusif) mengacu pada Perjanjian RI-

Australia yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997. Sementara, penentuan 
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batas yang baru antara RI-Australia di sekitar wilayah Celah Timor perlu dibicarakan 

secara trilateral bersama Timor Leste. Indonesia dan PNG telah menyepakati batas-

batas wilayah darat dan maritim. Meskipun demikian, ada beberapa kendala kultur 

yang dapat menyebabkan timbulnya salah pengertian. Persamaan budaya dan ikatan 

kekeluargaan antar penduduk yang terdapat di kedua sisi perbatasan, menyebabkan 

klaim terhadap hak-hak tradisional dapat berkembang menjadi masalah kompleks di 

kemudian hari. Wilayah perbatasan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan 

Pulau Condore di Vietnam yang berjarak tidak lebih dari 245 mil, memiliki kontur 

landas kontinen tanpa batas benua, masih menimbulkan perbedaan pemahaman di 

antara ke dua negara. Pada saat ini kedua belah pihak sedang melanjutkan 

perundingan guna menentukan batas landas kontinen di kawasan tersebut.  

Perbatasan RI-India terletak di antara pulau Rondo di Aceh dan pulau Nicobar 

di India. Batas maritim dengan BLK yang terletak pada titik-titik koordinat tertentu di 

kawasan perairan Samudera Hindia dan Laut Andaman, sudah disepakati oleh kedua 

negara. Namun permasalahan di antara kedua negara masih timbul karena sering 

terjadi pelanggaran wilayah oleh kedua belah pihak, terutama yang dilakukan para 

nelayan.  

Ditinjau dari segi geografis, kemungkinan timbulnya masalah perbatasan antara 

RI dengan Thailand tidak begitu kompleks, karena jarak antara ujung pulau Sumatera 

dengan Thailand cukup jauh, RI-Thailand sudah memiliki perjanjian BLK yang 

terletak di dua titik koordinat tertentu di kawasan perairan Selat Malaka bagian utara 

dan Laut Andaman. Penangkapan ikan oleh nelayan Thailand yang mencapai wilayah 

perairan Indonesia, merupakan masalah keamanan di laut. Di samping itu, 



penangkapan ikan oleh nelayan asing merupakan masalah sosio-ekonomi karena 

keberadaan masyarakat pantai Indonesia.
26

  

Sejauh ini, RI dan Palau belum sepakat mengenai batas perairan ZEE masing-

masing yang terletak di utara Papua. Akibat hal ini, sering timbul perbedaan pendapat 

tentang pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh para nelayan kedua pihak. Saat ini 

pula, sejumlah masyarakat Timor Leste yang berada di perbatasan masih 

menggunakan mata uang rupiah, bahasa Indonesia, serta berinteraksi secara sosial 

dan budaya dengan masyarakat Indonesia. Persamaan budaya dan ikatan 

kekeluargaan antar warga desa yang terdapat di kedua sisi perbatasan, dapat 

menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional dan bisa berkembang menjadi 

masalah yang lebih kompleks. Disamping itu, keberadaan pengungsi Timor Leste 

yang masih berada di wilayah Indonesia dalam jumlah yang cukup besar sangat 

berpotensi menjadi permasalahan perbatasan di kemudian hari.
27

 

 

Tabel 1. Pulau terluar Indonesia yang Rawan konflik dengan negara tetangga 

Nama Pulau dan Lokasinya Berbatasan dengan negara 

Rondo (NAD) 

Berhala (Sumatera Utara) 

Sekatung (Riau) 

Nipa (Kepulauan Riau) 

Miangas (Sulawesi Utara) 

Marore (Sulawesi Utara) 

Marampit (Maluku Utara) 

Batek (NTT) 

India 

Malaysia 

Vietnam 

Singapura 

Filipina 

Filipina 

Filipina 

Timor Leste 
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Dana (NTT) 

Fani (Papua) 

Fanildo (Papua) 

Bras (Papua) 

Australia 

Palau 

Palau 

Palau 

        Sumber: IDRIS (2007)
28

 

 

Selain masalah perbatasan tadi, ternyata belum ada juga kesepakatan tentang 

batas maritim antara Indonesia dengan Filipina di perairan utara dan selatan Pulau 

Miangas, menjadi salah satu isu yang harus dicermati. Forum Joint Border 

Committee (JBC) dan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) RI-

Filipina yang memiliki agenda sidang secara berkala dapat dioptimalkan untuk 

menjembatani permasalahan perbatasan kedua Negara secara bilateral.
29

 Namun, 

meskipun adanya lembaga tadi, Indonesia harus tetap waspada dengan berbagai 

kemungkinan yang bisa saja terjadi. Kerawanan pulau terluar masih menjadi isu 

perbatasan beberapa tahun terakhir. Bahkan dari 92 pulau terluar, 12 di antaranya 

dikategorikan sangat rawan untuk dicaplok negara lain. Pulau itu antara lain: Pulau 

Rondo, Pulau Berhala, Pulau Sekatung, Pulau Nipa, Pulau Miangas, Pulau Marore, 

Pulau Marapit, Pulau Batek, Pulau Dana, Pulau Fani, Pulau Fanildo, dan Pulau 

Bras.
30

 

Kondisi serius di perbatasan harus betul-betul diperhatikan karena perbatasan 

Indonesia di beberapa bagian hanya dibatasi oleh pulau-pulau kecil yang sangat 
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rawan. Segenap permasalahan juga mendera pulau-pulau perbatasan. Karena Pada 

level lokal, permasalahan yang dihadapi oleh daerah perbatasan adalah berupa 

keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan, mahalnya harga barang dan jasa, 

keterbatasan prasarana dan sarana pelayanan publik (infrastruktur), rendahnya 

kualitas SDM pada umumnya, dan penyebaran penduduk yang tidak merata.  

Sementara pada level nasional, permasalahan daerah perbatasan adalah berupa: 

kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada pembangunan daerah perbatasan; 

tapal batas negara; penyelundupan tenaga kerja Indonesia (TKI); masih kurangnya 

personil, anggaran, prasarana dan sarana, serta kesejahteraan; terjadinya perdagangan 

lintas batas illegal; kurangnya akses dan media komunikasi serta informasi dalam 

negeri; terjadinya proses pemudaran (degradasi) wawasan kebangsaan; illegallogging 

dan illegal fishing oleh negara tetangga; serta belum optimalnya koordinasi lintas 

sektoral dan lintas wilayah dalam penanganan wilayah perbatasan.  

Pada level internasional, permasalahan daerah perbatasan adalah berupa 

kesenjangan prasarana dan sarana yang terjadi pada daerah perbatasan di Indonesia. 

Jika dibandingkan dengan negara tetangga, hal ini dapat menimbulkan permasalahan 

politik dan Hankam. Selanjutnya adalah terjadinya eksodus WNI ke negara tetangga 

dikarenakan hampir seluruh wilayah kecamatan di perbatasan tidak memiliki akses 

jalan menuju ibukota kabupaten. Masalah lainnya adalah rendahnya daya saing 

penduduk setempat dibandingkan dengan negara tetangga.
31
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Dalam persoalan pencaplokan pulau, Indonesia harus belajar dari kasus 

lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari pangkuan Ibu Pertiwi. Sengketa wilayah 

antara Indonesia dan Malaysia bermula dari pertemuan kedua delegasi dalam 

penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia di Kuala Lumpur 

pada tanggal 22 September 1969. Pada saat pembicaraan landas kontinen di wilayah 

laut Sulawesi, kedua delegasi sama-sama mengklaim Pulau Sipadan dan Pulau 

Ligitan sebagai miliknya.  

Titik awal klaim pemerintah Indonesia tampaknya lemah dan tidak 

mencantumkan kedua pulau tersebut dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang yakni, Perpu No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Pada waktu 

pembicaraan landas kontinen di laut Sulawesi, kedua delegasi sama-sama mengklaim 

Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sebagai miliknya. Pulau Sipadan terletak 15 mil laut 

sekitar 24 kilometer dari pantai daratan Sabah Malaysia dan 40 mil laut sekitar 64 

kilometer dari pantai timur Pulau Sebatik dimana bagian utara merupakan wilayah 

Malaysia dan bagian timur selatan merupakan wilayah Indonesia. Posisi Pulau 

Ligitan terletak 21 mil laut sekitar 34 kilometer dari pantai daratan Sabah Malaysia 

dan 57,6 mil laut sekitar 93 kilometer dari pantai timur Pulau Sebatik. Luas Pulau 

Sipadan adalah 10,4 hektar dan Pulau Ligitan adalah 7,9 hektar. Di sinilah titik 

sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Titik awal klaim pemerintah Indonesia 

tampaknya lemah dan tidak mencantumkan kedua pulau tersebut dalam Peraturan 



Pemerintah Pengganti Undang-Undang yakni, Perpu No. 4 tahun 1960 tentang 

Perairan Indonesia.
32

  

Di pihak lain, kelemahan Malaysia tampak pada peta yang diterbitkan hingga 

tahun 1970-an tidak pernah mencantumkan kedua pulau tersebut. Selanjutnya dalam 

meja perundingan kedua belah pihak baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah 

Malaysia sepakat untuk menetapkan sebagai status quo atas kedua pulau tersebut. 

Sehubungan dengan masalah ini, kedua negara pada tanggal 22 September 1969 

menyetujui Memorandum of Understanding (MOU) yang menetapkan Pulau Sipadan 

dan Pulau Ligitan dalam status quo yang berarti tidak boleh ditempati, diduduki 

maupun dimanfaatkan baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Namun, mulai tahun 

1979 Malaysia berubah sikap dan mengambil langkah-langkah secara unilateral 

dengan menerbitkan peta-peta yang menunjukkan kedua pulau sebagai bagian dari 

Malaysia, memberikan sejumlah izin kepada sejumlah perusahaan swastanya untuk 

menyelenggarakan kegiatan pariwisata di Pulau Sipadan dan mendirikan instalansi-

instalansi listrik di pulau tersebut. Indonesia menganggap bahwa kegiatan-kegiatan 

tersebut melanggar kesepakatan yang telah dicapai dalam status quo.
33

 

Dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa antara kedua negara, Indonesia dan 

Malaysia mengadakan perundingan-perundingan pada berbagai tingkat seperti Senior 

Official Meetings, Joint Working Group Meetings dan Joint Commision Meetings, 

namun tidak berhasil mencapai penyelesaian yang dapat diterima kedua pihak. 

Selanjutnya pada tahun 1996, Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Mahathir 
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Muhammad sepakat untuk mengangkat utusan khusus dari masing- masing negara 

untuk mencari solusi alternatif. Setelah melakukan empat kali pertemuan Jakarta-

Kuala Lumpur secara bergantian, kedua wakil dari Pemerintah Indonesia dan 

pemerintah Malaysia berhasil menemukan solusi, yakni merekomendasikan agar 

perlu adanya penyelesaian masalah ini lewat Mahkamah Hukum Internasional (ICJ).   

Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1997 kedua negara menyepakati Special 

Agreement for the submission to the International Court of Justice the dispute 

between Indonesia and Malaysia concerning the soverignty over Pulau Sipadan and 

Pulau Ligitan. Naskah tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada 

tanggal 29 Desember 1997 melalui Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 1997 dan 

oleh pemerintah Malaysia pada tanggal 19 November 1997. Special Agreement ini 

merupakan syarat procedural yang memungkinkan ICJ memiliki kewenangan 

juridiksi atas perkara ini. Special Agreement tersebut kemudian disampaikan kepada 

Mahkamah Hukum Internasional pada tanggal 2 November 1998 melalui suatu Joint 

Letter atau Notifikasi Bersama. Masalah pokok yang diajukan dan dimintakan dalam 

Special Agreement adalah agar Mahkamah Hukum Internasional memutuskan 

siapakah yang berdaulat atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan 

berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada, bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang 

tersedia dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Malaysia. Special 

Agreement ini juga mencantumkan putusan Mahkamah Hukum Internasional sebagai 

bersifat akhir dan mengikat (final and binding).34 
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 Dalam penyampaian Notifikasi Bersama tersebut kepada Panitera Mahkamah 

Hukum Internasional, maka proses litigasi masalah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan 

di forum internasional secara resmi mulai berlangsung dan untuk selanjutnya 

penyelesaian masalah ini sepenuhnya terletak pada penelitian Mahkamah Hukum 

Internasional. Tanggal 3 hingga 12 Juni 2002 Mahkamah Hukum Internasional telah 

mendengarkan argumentasi lisan dari Indonesia dan Malaysia sehubungan dengan 

sengketa wilayah (territorial dispute) Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Dan pada 

tanggal 17 Desember 2002 Mahkamah Hukum Internasional telah memberikan 

kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia.  

 Dalam hal ini Mahkamah Hukum Internasional tidak terlalu tertarik dengan 

argumentasi Indonesia tentang akar kepemilikannya yang didasarkan pada Perjanjian 

Belanda-Inggris tahun 1891, yang pada Pasal IV menyebutkan bahwa garis batas 

kedua negara adalah garis lintang 4 º 10‟ di pantai timur Pulau Kalimantan terus ke 

Timur memotong Pulau Sebatik dan menempatkan kedua pulau itu di bawah garis 

lintang tersebut yang berarti milik Belanda. Menurut Mahkamah, perjanjian itu 

adalah perjanjian darat dan sulit diinterpretasikan sebagai perjanjian wilayah laut.  

 Dengan ditolaknya perjanjian ini sebagai perjanjian alokasi laut, maka tidak ada 

lagi yang dapat diandalkan oleh Indonesia. Berbeda dengan Indonesia, bukti efektif 

Malaysia atas kedua pulau tersebut dan dalam periode yang cukup lama, antara lain, 

bahwa Malaysia sejak tahun 1917 telah melakukan fungsi legislatif atas kedua pulau 

tersebut misalnya dengan dikeluarkannya Peraturan Perlindungan Penyu, serta 

mengeluarkan Perizinan untuk menangkap telur penyu. Malaysia juga telah 

membangun membangun mercusuar di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan pada tahun 



1962 dan 1963 yang terus dipelihara sejak kemerdekaan Malaysia.  

 Kegiatan kedaulatan Malaysia ini menurut pengamatan Mahkamah tidak pernah 

diprotes oleh Indonesia. Semua fakta sejarah ini cukup meyakinkan bahwa Malaysia 

telah menunjukkan kegiatan berdaulatannya atas kedua pulau tersebut dan sudah 

cukup membuktikan adanya keefektifan untuk syarat kedaulatan suatu negara atas 

kedua pulau itu. Dalam hal ini, apa pun yang dilakukan oleh Indonesia sejak tahun 

1969 seperti halnya menduduki kedua pulau tersebut, tetap tidak akan dapat 

menghapus keefektifan Inggris atau Malaysia.
35

 Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan 

adalah pelajaran berharga bagi Indonesia. Sehingga bila terdapat kasus yang serupa, 

Indonesia harus lebih siap. Namun, setelah sempat tersembunyi lama, kasus 

kerawanan pulau perbatasan mulai mencuat kembali. 12 pulau terancam. Pemerintah 

harus meningkatkan perhatian pada pulau-pulau kecil terluar. 

Perkembangan terkini dari berbagai laporan studi mengisyaratkan bahwa di 

beberapa tempat yang wilayahnya masih berada wilayah di Indonesia, seperti di 

perbatasan Kalimantan Barat misalnya, daerah kecamatan Sekayam dan kecamatan 

Entikong atau di daerah perbatasan paling selatan yaitu ujung Pulau Rote yang 

berbatasan dengan perairan Australia, atau di di daerah Miangas yang berbatasan 

dengan Filipina, keinginan masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri (self-

determination) tidak terjadi baik dalam tataran masyarakat atau pemimpin. Namun 

begitu, selama beberapa saat yang panjang, telah terjadi gerusan negatif yang 

mempengaruhi kecintaan terhadap negeri yang berpengaruh pada berkurang atau 

bertambahnya rasa nasionalisme. Beberapa penelitian mengisyaratkan telah 
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terjadinya benih benih kekecewaan terhadap pemerintah pusat lantaran mereka 

merasa sering dikunjungi pejabat dengan berbagai janji namun janji itu tidak terwujud 

secara nyata.
36

 

Indonesia dan Filipina memiliki perbedaan secara fundamental mengenai 

perbatasan wilayah laut. Hal ini karena undang-undang Filipina telah menetapkan 

garis batas lautnya, sedangkan pemerintah Indonesia belum menyatakan dalam 

peraturan perundang-undangan. Pulau lain yang berbatasan dengan Filipina adalah 

Pulau Miangas. Penduduknya yang mayoritas suku Talaud, perkawinan dengan 

warga Filipina tidak bisa dihindarkan lagi. Wilayah ini rawan terorisme dan 

penyelundupan.
37

 

Pulau yang sangat banyak dan sumberdaya alam yang melimpah tentunya 

sangat menguntungkan Indonesia, namun sebaliknya juga, dapat menjadi ancaman. 

Ancaman itu seperti, kasus pencaplokan pulau, dan pelanggaran batas laut oleh 

Negara tetangga. Indonesia harus belajar dari kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, 

pemerintah tidak boleh kecolongan lagi. Maka, perhatian kepada pulau terluar (pulau 

terdepan) dan daerah perbatasan Indonesia harus diperkuat. Apalagi kesenjangan 

sosial masyarakat di pulau terluar sangat mengkhawatirkan.  Sangat kompleks 

persoalan di perbatasan Indonesia yang harus mendapat perhatian serius pemerintah.  

Para akademisi juga turut prihatin dengan kondisi pulau terluar, sehingga 

mereka berusaha membantu pemerintah dengan melakukan penelitian di pulau 

terluar, agar hasil penelitian itu dapat dijadikan pedoman untuk mengelola pulau 
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terluar dengan cara yang lebih efektif. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, 

yaitu oleh Danar Widiyanta dengan penelitian berjudul “Upaya Mempertahankan 

Kedaulatan dan Meberdayakan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Pasca Lepasnya 

Sipadan dan Ligitan (2002-2007)” Dengan kesimpulan, antara lain: Masalah 

ketidakjelasan batas negara dan status wilayah, Penerapan prinsip yang berbeda 

terhadap batas-batas landas kontinen antar negara bertetangga, Ada unsur 

kepentingan hukum, politik, ekonomi, keamanan dan kedaulatan. Perkembangan, 

pengaruh situasi negara, regional dan internasional terhadap negara tetangga, dan 

kurangnya antisipasi pemrintah akan kemungkinan munculnya konflik perbatasan. 

Selanjutnya penelitian oleh Ismeth Inounu, E. Martindah, R.A. Saptati, dan A. 

Priyanti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Bogor. Penelitian ini 

berjudul "Potensi Ekosistem Pulau-Pulau Kecil dan Terluar untuk Pengembangan 

Usaha Sapi Potong" dengan kesimpulan bahwa pulau kecil dan terluar dapat 

difungsikan sebaga tempat peternakan sapi potong yang terintegrasi dengan program 

transmigrasi—dapat menciptakan kesempatan kerja baik bagi para transmigran 

maupun masyarakat setempat. Hal ini perlu dukungan politis dari pemerintah pusat, 

daerah dan legislatif terutama untuk pembangunan infrastruktur dan kebijakan 

pendukungnya.  

Selanjutnya Penelitian Oleh Chairil N. Siregar dari FSRD-ITB dengan judul 

Analisis Potensi Daerah Pulau-Pulau Terpencil Dalam Rangka Meningkatkan 

Ketahanan, Keamanan Nasional, dan Keutuhan Wilayah NKRI di Nunukan-

Kalimantan Timur. Penelitian ini berkesimpulan bahwa potensi daerah yang dimiliki 

oleh Kabupaten Nunukan dan Sebatik adalah agro industri (perkebunan dan 



kehutanan), kelautan, pertambangan, jasa pelabuhan, perdagangan internasional, dan 

pariwisata.  

Selanjutnya penelitian oleh Ayub Torry Satriyo Kusumo dengan judul 

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pulau-Pulau Terluar dalam rangka 

mempertahankan Keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan kesimpulan 

bahwa pulau-pulau terluar merupakan sumber kekayaan yang belum tergarap 

sekaligus garda depan ketahanan dan keamanan negara. Tanpa pengelolaan dan 

perlindungan yang optimal, kekayaan negara sangat mudah dicuri oleh pihak luar dan 

keamanan negara pun terancam. Sehingga usaha-usaha perlindungan dan pengelolaan 

harus segera dilakukan. 

 Pulau Miangas (Las Palmas) sempat menjadi sengketa antara Indonesia dan 

Filipina, namun pada tahun 1976 telah di sepakati protokol ekstradisi (Lihat 

lampiran). Kepemilikan atas pulau Miangas belum menjadi keuntungan besar bagi 

Indonesia di karenakan pemanfaatan potensi laut dan darat di pulau Miangas belum 

tersentuh pemerintah Indonesia. “Tak kenal maka tak sayang” pepatah ini 

mempunyai makna bahwa kita harus mengenal objek untuk dapat menyayanginya. 

Bila pepatah ini dikaitkan dengan pengelolaan pulau terluar, maka pemerintah harus 

melakukan upaya-upaya untuk “mengenal” seperti mendatangi dan mengamati lalu 

kemudian pemerintah “menyayangi” dengan mengelolanya. Seperti kata filsuf China, 

Meng-Tse ''Hanya orang berjiwa besar yang dapat melakukan langkah besar” 

pemerintah harus berjiwa besar untuk dapat mengelola potensi pulau terluar agar 

dapat berkontribusi pada pembangunan nasional. 



Sebenarnya pemerintah telah berupaya mengeluarkan kebijakan dalam 

pengelolaan pulau terluar melalui: (1) UU 26/2007 tentang Penanaman Ruang yang 

diteruskan dalam PP 26/2008 tentang RTRWN; (2) UU 27/2007 tentang pengelolaan 

pesisir dan pulau-pulau kecil, dan diperkuat dengan Grand Design (yang telah 

tersusun untuk menjadi pedoman stakeholders pengelola pulau terluar) yang berisi: 

Arah pengembagan pulau terluar dalam pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan 

potensi, dan pembangunan infrastruktur pulau terluar; (3) Peraturan Pemerintah 

Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar; 

(5) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pulau-pulau Kecil Terluar; (6) 

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2010-2014; (7) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 

tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan; (8) Peraturan Kepala BNPP No. 1 

Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan 

Perbatasan Tahun 2011-2025; (9) Peraturan Kepala BNPP No 2 Tahun 2011 tentang 

Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 

2011-2014; dan (10) Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah 

Negara dan Kawasan Perbatasan yang ditetapkan melalui Perka BNPP tahun 2010. 

Setelah terbit Perpres 78/2005 tentang Pulau Terluar juga telah menegaskan perlunya 

perhatian khusus pada pengelolaan 92 pulau terluar dalam menjaga kedaulatan 

wilayah NKRI. 

Pada Tahun 2008, telah terbit Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang 

Wilayah Negara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Perpres Nomor 12 



Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Sungguh pun demikian, 

perubahan paradigma dalam memandang wilayah perbatasan saat ini seolah masih 

dipengaruhi tradisi sentralistik, untuk rakyat (bukan bersama rakyat), perencanaan 

cetak biru yang bersifat hierarkis, teknokratnya memberi arahan (technocratic 

guidance). Padahal, di era demokratis dewasa ini kita memerlukan suatu analisis bagi 

kebijakan publik serta memerlukan scientific management public choice dan 

demokratis. Intinya adalah membangun wilayah perbatasan itu merupakan pilihan 

publik yang mengintegrasikan antara rasional dan aspiratif yang lebih bersifat 

desentralistik, interaktif, dan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) di 

daerah.
38

 

Ilmuwan politik Carl J. Friedrich (Dunn, 1981) merumuskan kebijakan sebagai 

bentuk tindakan yang dibuat oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 

kesempatan dan tantangan lingkungan, di mana kebijakan diajukan untuk digunakan 

menanggulangi kesulitan atau permasalahan yang terjadi dalam usaha mencapai 

tujuan atau merealisasikan program atau tujuan yang dikehendaki.
39

 Sebagai 

pelaksana dari berbagai kebijakan yang telah ditetapkan, pemerintah seharusnya 

sesuai dengan konsep George R. Terry, yakni POAC (Planning, Organizing, 

Actuating & Controlling). POAC yang dimaksud, yakni: perencanaan, 

pengorganisasian, penggerak dan pengawasan. Bila mengikuti teori POAC ini, maka 

akan mudah pemerintah mensirkulasi kebijakan mulai dari proses perencanaan hingga 

pengawasan.  
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Kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan, jangan sampai menjadi sebuah 

keresahan di masyarakat, dan seperti kata Albert Einstein, “Tidak ada yang lebih 

merusak martabat pemerintah dan hukum sebuah negeri, dibanding meloloskan 

undang-undang yang tidak bisa ditegakkan.” 

Pengelolaan pulau terluar saat ini perlu diperhatikan mengingat isu strategis 

perbatasan, yaitu diantaranya:  

1) Aspek Batas Wilayah Negara, permasalahan batas wilayah negara meliputi batas 

darat, batas laut (maritim), dan batas udara. Untuk batas darat persoalannya adalah 

dalam penegasan batas wilayah negara yang belum tuntas, serta administrasi dan 

pemeliharaannya, baik di Kalimantan, Papua, maupun di Timor. Akibatnya 

perencanaan pembangunan wilayah perbatasan jadi terkendala.  

2) Aspek Ekonomi, cara pandang dan perlakuan terhadap daerah perbatasan di masa 

lalu menempatkan daerah perbatasan sebagai buffer zone pertahanan dan secara 

ekonomi terkesan diperlakukan sebagai halaman belakang yang tertinggal. 

Akibatnya pembangunan ekonomi tersisihkan oleh pandangan potensi ancaman 

dari luar terhadap kedaulatan dan keamanan wilayah. Pandangan ini memposisikan 

kawasan perbatasan sebagai security belt, dan aktivitas ekonomi praktis tidak 

berkembang.  

3) Aspek Sosial-budaya, kualitas sumberdaya manusia yang relatif rendah membuat 

nilai keunggulan kompetitif masyarakat perbatasan menjadi sangat rendah dan 

berakibat pada kendala dalam pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan. 

Kondisi prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap informasi 

dan lapangan kerja yang sangat kurang di perbatasan dihadapi oleh masyarakat 



perbatasan, yang mengakibatkan tingkat kehidupan sosial mereka tertinggal 

dibanding dengan masyarakat di negara tetangga dan dengan masyarakat di luar 

kawasan perbatasan.  

4) Aspek Pertahanan dan Keamanan, pertahanan dan keamanan di kawasan 

perbatasan wilayah Negara, sangat erat hubungannya dengan status penyelesaian 

garis batas antar negara dan pembangunan di perbatasan. Terbatasnya jumlah 

aparat serta prasarana dan sarana pendukung operasi lapangan dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan pertahanan keamanan di perbatasan negara, masih sangat 

kurang dan tidak sebanding dengan panjang garis batas yang harus diawasi. 

Sehingga persoalan-persoalan krusial yang sering muncul adalah pemindahan 

patok batas, kerusakan lingkungan, dan berbagai pelanggaran perbatasan, serta 

aktivitas ilegal lainnya.  

5) Aspek Sumberdaya Alam dan Lingkungan, di beberapa kawasan perbatasan terjadi 

upaya pemanfaatan sumberdaya alam secara ilegal, tak terkendali, sehingga 

mengganggu keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup. Sering 

dilaporkan terjadi polusi asap lintas batas, banjir, longsor, tsunami, dan degradasi 

pulau. Hal ini cukup sulit diatasi karena keterbatasan pengawasan pemerintah dan 

belum tegaknya supremasi hukum secara lugas, tegas, dan adil.  

6) Aspek Kelembagaan dan Capacity Building, sejak diberlakukannya UU No. 22 

tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi dengan UU No. 

32 tahun 2004, pengelolaan kawasan perbatasan menjadi tanggung jawab bersama 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip urusan 

bersama (concurrence). Namun, Pemda belum cukup memiliki kapasitas yang 



memadai dalam pengelolaan kawasan perbatasan terutama terkait dengan 

permasalahan kewenangan wilayah administrasi dan kompleksitas pembangunan 

yang melibatkan banyak pihak dan sektor serta masih terjadinya tarik-menarik 

kewenangan antara pusat dan daerah dalam hal pelaksanaan berbagai rencana 

pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan yang diatur oleh berbagai 

peraturan perundangundangan yang tumpang tindih. Kerjasama antar negara juga 

sangat penting dalam pemecahan dan penangkalan berbagai pelanggaran hukum 

dan kedaulatan negara, seperti transboundary illegal trading, illegal logging, 

illegal fishing, human trafficking, dan berbagai kegiatan penyelundupan lainnya. 

Hingga saat ini masih sering terjadi berbagai kejadian tersebut baik melalui  

perbatasan darat maupun perbatasan laut menandakan belum optimalnya 

kerjasama antar negara ini.
40

 

Bila mengamati kebijakan pemerintah di pulau terluar, dapat diklasifikasi fokus 

kebijakannya hanya pada dua hal: prosperity (kesejahteraan) dan security 

(keamanan). Aspek prosperity bila dikembangkan dapat mengurangi gejala sosial di 

perbatasan, seperti dalam pandangan (Suharto, 1997) Pembangunan kesejahteraan 

sosial merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai 

bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, 

mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. 

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka peneliti akan lebih banyak meneliti 

aspek prosperity-nya.  
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Secara teoritis dikatakan bahwa sebuah bangsa terwujud dan kuat apabila 

memiliki syarat apa yang disebut oleh Soekarno—mengikuti pendapat Ernest 

Renan—“le desire d‟etre ensemble” atau kehendak akan bersatu. Dalam pandangan 

kredo Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI), “serangan atas suatu titik di 

wilayah Indonesia diartikan sebagai serangan kepada seluruh  wilayah negara”. 

Soekarno mengingatkan, syarat pendirian suatu bangsa yang didasarkan pada 

keinginan yang kuat dari setiap elemen masyarakat untuk bersatu.  Keinginan bersatu 

itu bisa terpupuk maupun menipis tergantung kepada seberapa jauh unsur negara, 

pemimpin lokal dan manisnya pembangunan menghampiri mereka. Kasus 

Balkanisasi di Rusia tahun 90-an, gejala dan pengaruh Arab Spring dan gejolak-

gejolak ketidakpuasan beberapa elemen masyarakat di berbagai bagian perbatasan 

kita adalah pelajaran penting bagi keinginan untuk menjaga keutuhan dan memupuk 

kecintaan semua elemen masyarakat di pojok-pojok negeri ini. Kalahnya perebutan 

pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia, kasus pindahnya batas wilayah di 

Kalimantan Barat, menambah data bahwa, ada pekerjaan berat yang mestinya 

dilakukan, namun belum berhasil dilakukan oleh pemerintah dan elemen penting 

bangsa lainnya.  Dalam kaitan menjaga kecintaan dan nasionalisme, kuatnya 

kecintaan warga perbatasan adalah pengamanan terkuat keutuhan bangsa.
41

  

Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayah negara, perlu 

adanya suatu penekanan kembali mengenai pemahaman cara pandang dan sikap 

bangsa mengenai diri dan lingkungannya yang disebut dengan wawasan nasional atau 

Wawasan Nusantara dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

                                                           
41

 M. Mas’ud Said. Op. Cit. 



dan bernegara. Wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, serta TAP MPR No.II/MPR/1998 perlu terus dikembangkan dan 

diimplementasikan yang menyangkut implementasi perwujudan geografis dan 

keragaman dalam wadah negara Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh di bidang 

politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Untuk mewujudkan cita-

cita dan tujuan negara seperti yang diamanatkan UUD 1945, maka perlu diperhatikan 

nilai-nilai yang terkandung dalam Wawasan Nusantara.
42

 

Dari sekian banyak komleksitas permasalahan di pulau terluar, peneliti ingin 

mendeskripsikan bagaimana kinerja pemerintah dalam mengelola pulau terluar. Maka 

peneliti mengambil judul: Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pulau 

terluar Indonesia (Studi di Pulau Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud 

Provinsi Sulawesi Utara). 
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B. Rumusan Masalah 

Di dalam penelitian jenis apapun, entah itu penelitian deskriptif atau 

eksplanatif, penentuan masalah penelitian merupakan hal yang paling sentral. Penting 

karena penelitian yang mencoba mengkaji masalah sosial apa pun tidak mungkin 

dilakukan tanpa adanya masalah yang akan diteliti, kendati se-tentatif apapun 

masalah yang dirumuskan. Sentral, karena nyaris seluruh tahapan atau kegiatan 

penelitian seperti latar belakang, tujuan penelitian, operasionalisasi konsep, 

penyusunan kuesioner atau interview guide, kesimpulan, saran dan sebangainya, 

semuanya akan selalu bermuara dari permasalahan yang telah terlebih dahulu 

dirumuskan. Dalam penelitian, peran permasalahan ibaratnya adalah kompas yang 

memandu arah kerja seorang peneliti dalam proses penyusunan instrumen penelitian, 

menggali data, melakukan analisis dan menarik kesimpulan.
43

 

Maka untuk menghasilkan penelitian yang bermutu, peneliti mencoba 

merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur untuk 

menunjang kesejahteraan masyarakat di pulau terluar? 

2. Bagaimana kebijakan pemerintah di bidang pengembangan masyarakat di 

pulau terluar? 

3. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan potensi pulau terluar? 
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C. Tujuan Penelitian 

Searah dengan rumusan masalah diatas, dalam penelitian “kebijakan 

pemerintah dalam pengelolaan pulau terluar Indonesia”, tujuan yang ingin dicapai 

peneliti adalah:  

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah di bidang pembangunan 

infrastruktur dalam menunjang kesejahteraan masyarakat di pulau terluar. 

2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah di bidang pengembangan 

masyarakat di pulau terluar. 

3. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan potensi-

potensi pulau terluar. 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Kegunaan Akademik 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk perkembangan 

kajian tentang Pengembangan Pulau Terluar, Kebijakan Perbatasan, Kemaritiman, 

dan Pengembangan Potensi Perbatasan di jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas 

Muhammadiyah Malang. Semoga Penelitian ini mampu mengantarkan jurusan Ilmu 

Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang unggul dalam kajian tentang 

Pengelolaan Pulau Terluar yang selanjutnya dapat terus dikembangkan oleh 

mahasiswa-mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang tertarik meneliti tentang pulau 

terluar. 

2.  Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman pemerintah dan 

pemerhati pulau terluar dalam pengeloaan dan pengembangan pulau terluar di 



Indonesia, agar dapat ditumbuhkembangkan sehingga dapat menguntungkan negara 

yang kemudian digunakan untuk men-sejahterakan masyarakat Indonesia. Penelitian 

ini juga diperuntukkan bagi pengelola lokal pulau terluar, yang terutama pemerintah 

kabupaten Kabupaten Kepulauan Talaud, pemerintah provinsi Sulawesi Utara, dan 

daerah serta provinsi lain yang juga mengurus pulau-pulau terluar perbatasan. 

E. Definisi Konseptual dan Operasional 

1.  Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah unsur atau bagian penting dalam penelitian dan 

merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara 

abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena yang alami.
44

 Definisi konseptual ini 

dimaksudkan untuk memberikan penegasan tentang makna arti dari kalimat yang ada 

dalam permasalahan yang disajikan. Sehingga, dengan adanya penegasan arti tersebut 

akan mempermudah dalam memahami maksud kalimat yang tercantum dalam 

penelitian.
45

 Maka dalam penelitian ini, peneliti membagi menjadi dua konsep yaitu 

(1) kebijakan pemerintah, dan (2) pengelolaan pulau terluar. 

a.  Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan yang dimaksud di sini adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan 

(policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau 

kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. 
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Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan 

untuk melaksanakannya.
46

 

Para sarjana menekankan aspek kebijakan umum (public policy, beleid), 

menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita 

bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan 

rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijakan (policies) oleh pihak 

yang berwenang, dalam hal ini pemerintah.
47

 

Dari penjelasan tentang kebijakan pemerintah di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa, kebijakan pemerintah adalah sebuah keputusan yang diambil pemerintah, 

yang sebelumnya telah direncanakan, untuk mencapai sebuah tujuan. Bila dikaitkan 

dengan penelitian ini, maka kebijakan pemerintah adalah sebuah keputusan yang 

telah direncanakan sebelumnya untuk mengelola pulau terluar Indonesia. 

b.  Pengelolaan Pulau Terluar 

Secara etimologi definisi Pengelolaan Menurut Harsoyo (1977:121) dalam 

Zulfikar Putra (2011): 

“Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” 

mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan 

memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna 

mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.” 

 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah 

sebuah usaha untuk mengatur, memberdayakan, mengusahakan, me-manajemen, 
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mengorganisasi, menyusun, mengarahkan, dan memanfaatkan sumberdaya dan 

potensi yang ada untuk tujuan-tujuan yang telah direncanakan. 

Menurut Ott, Hyde dan Shafrits (1991:1) 

“Manajemen pemerintahan adalah bagian utama dari bidang kajian 

Administrasi Negara yang sangat luas. Manajemen pemerintahan berkaitan 

dengan fungsi-fungsi kontrol dan proses-proses manajemen pada bagian di 

semua tingkatan pemerintahan sebagai sektor nirlaba.” 

 

Perlu diketahui, dimensi-dimensi manajemen pemerintahan, yaitu: manajemen 

perencanaan, manajemen keorganisasian, manajemen sumberdaya manusia aparatur, 

manajemen sumber-sumber keuangan, manajemen kinerja, manajemen pelayanan 

umum, manajemen pengawasan, dan manajemen kolaborasi dan konflik.
48

 Jr. dan 

Hays (dalam Ott dkk, 1991:10) mengaktualisasikan fungsi-fungsi manajemen 

pemerintahan berdasarkan pendapat Luther Gulick (1937) dengan akronim 

POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, reporting, 

Budgeting).
49

 

Pulau terluar adalah pulau yang berada di garis batas Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo bahkan mengatakan 

pulau terluar adalah pulau terdepan Nusantara. Pulau terluar juga diistilakan sebagai 

Pulau-Pulau Kecil Terluar. Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah garis depan 

Nusantara. Posisinya sangat strategis untuk menarik garis Batas Laut Teritorial, Zona 

Tambahan, Batas Landas Kontinen, dan zona ekonomi Eksklusif. Indonesia yang 

telah diakui oleh UNCLOS, berhak menentukan garis batasnya. Dari 183 Titik Dasar 
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(TD) yang menjadi patokan untuk menarik garis pangkal, tercatat ada 92 TD berada 

di pulau-pulau kecil terluar. Hal ini berarti keberadaan PPKT sangat vital dalam 

kerangka kedaulatan negara dan keamanan negara. Dipertegas lagi oleh PP No. 38 

Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan 

Indonesia. Di situ disebutkan bahwa ada 92 PPKT yang menjadi acuan menarik garis 

pangkal. Kurang lebih hanya sepertiga dari PPKT yang dihuni, selebihnya masih 

berupa hutan bervegetasi lebat sampai jarang. Selain itu beberapa PPKT memiliki 

potensi wisata, keanekaragaman terumbu karang, dan sumber daya perikanan 

(Retraubun et al  2005).  

2.  Definisi Operasional 

Definisi operasional (operational definition), “specifies procedures that allow 

one to experience or measure a concept” (menjelaskan prosedur yang 

memungkinkan seseorang mengalami atau mengukur suatu konsep).
50

 Suatu definisi 

operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu konsep akan diukur, dan 

bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan.
51

 

Dalam penelitian ini yang berjudul “kebijakan pemerintah dalam pengelolaan 

pulau terluar Indonesia”, dapat dirumuskan menjadi beberapa operasional, 

diantaranya: 

a. Kebijakan Pemerintah 

1) Perencanaan yang telah dilakukan pemerintah sebelum mengeluarkan 

kebijakan 
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2) Usaha-usaha untuk kesejahteraan masyarakat telah dilakukan pemerintah 

dalam pengelolaan pulau terluar 

3) Arah dan rencana pengembangan pulau terluar 

4) Peraturan yang telah dilahirkan pemerintah yang berkaitan dengan 

pengelolaan pulau terluar 

5) Pola pengawasan yang diterapkan pemerintah untuk menjaga 

kesinambungan pengelolaan pulau terluar. 

b.  Pengelolaan Pulau Terluar 

1) Program-program kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan pulau terluar 

2) Hasil-hasil yang telah di capai dalam pengelolaan pulau terluar 

3) Potensi pulau terluar yang telah dikembangkan pemerintah 

4) Kondisi sarana prasarana di pulau terluar 

5) Kondisi sosial-ekonomi masyarakat pulau terluar 

6) Model kontrol lapangan di pulau terluar 

F. Metode Penelitian 

Dalam ilmu politik, penelitian menjadi hal yang sangat berpengaruh untuk 

memahami perkembangan ilmu politik dari fenomena-fenomena yang terjadi. Maka 

dari itu, penelitian-penelitian harus berimbang dengan upaya-upaya praktis, karena 

hasil penelitian adalah pedoman yang baik untuk melakukan langkah-langkah praktis.  

Perlu diketahui, penelitian adalah setiap usaha yang sifatnya objektif, dilakukan 

secara sistematis untuk mengkaji sesuatu masalah berkenaan dengan hakikat 

hubungan antarvariabel dengan cara mengumpulkan dan menganalisis keterangan-

keterangan (informasi) sesuai dengan dan dalam batas-batas ruang lingkup masalah 



yang dikaji. Sumber informasi yang diperoleh dalam penelitian dapat menjadi data 

untuk menganalisis permasalahan serta sebagai bukti atau untuk pembuktian dalam 

menyatakan argumentasi ilmiah. Data diperoleh dari pengumpulan dan 

penganalisisan keterangan-keterangan untuk membuktikan kebenaran (relevan) dan 

ketidakbenaran (ketidakrelevanan) teori yang ada atau untuk merevisi teori sehingga 

menghasilkan teori baru.
52

 Jadi, metode penelitian pada intinya adalah logika. 

Metodologi adalah suatu keseluruhan landasan nilai-nilai (yang menyangkut filsafat 

keilmuan), asumsi-asumsi, etika, norma yang menjadi aturan-aturan standar yang 

dipergunakan untuk menafsirkan dan menyimpulkan data penelitian, di dalamnya, 

termasuk kriteria untuk menilai kuantitas hasil penelitian (Baley, 1987).
53

  

Maka dari itu, dalam penelitian ini, peneliti akan selalu berada di batas-batas 

yang telah ditetapkan dalam metode penelitian. Rencananya, penelitian ini akan 

dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Desember 2013. 

1.  Jenis Penelitian  

Pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah 

laku yang dapat diamati dari  orang-orang yang diteliti (Taylor dan Bogdan, 

1984:5).
54

 Menurut Wimmer dan Dominick (2011) “Penelitian adalah upaya untuk 

menemukan sesuatu”.
55

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi sosial tertentu. Jika 
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dilakukan dengan baik dan terukur (empiris), penelitian deskriptif akan mampu 

menghilangkan spekulasi dan penilaian yang muncul hanya karena kesan semata-

mata. Namun, penelitian deskriptif merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang 

dilakukan secara hati-hati dan cermat dan karenanya lebih akurat dan tepat 

dibandingkan dengan pengamatan biasa.
56

 Riset kualitatif merupakan suatu penelitian 

yang mendalam (in-depth), berorientasi pada kasus dari sejumlah kecil kasus, 

termasuk satu studi kasus.
57

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. 

Adapun karakteristik penelitian kualitatif sebagai berikut:
58

 

1) Bersifat induktif, yaitu mendasarkan pada prosedur logika yang berawal dari 

proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu 

kesimpulan (pengetahuan baru) hipotesis yang bersifat umum. 

2) Melihat pada setting dan manusia sebagai suatu kesatuan, yaitu mempelajari 

manusia dalam konteks dan situasi di mana mereka berada. 

3) Memahami perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri (sudut 

pandang yang diteliti). 

4) Lebih mementingkan proses penelitian daripada hasil penelitian. 

5) Menekankan pada validitas data sehingga ditekankan pada dunia empiris. 

6) Bersifat humanistis, yaitu memahami secara pribadi orang yang diteliti dan 

ikut mengalami apa yan dialami orang yang diteliti dalam kehidupannya 

sehari-hari. 
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7) Semua aspek kehidupan sosial dan manusia dianggap berharga dan penting 

untuk dipahami karena dianggap bersifat spesifik dan unik. 

Dengan menggunakan penelitian deskriptif, peneliti dapat memaparkan 

bagaimana implementasi kebijakan, pelaksanaan program pembangunan 

infrastruktur, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, dan pemanfaatan potensi 

pulau terluar, secara jelas sesuai dengan hasil penelitian. 

 

 

2.  Sumber Data 

Bila digolongkan menurut asal sumbernya, data dapat dibagi menjadi dua: (1) 

data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti; (2) data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu.
59

  

Pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam 

rangka mencapai tujuan penelitian
60

.  Data primer dalam penelitian ini berupa hasil 

wawancara subjek penelitian dan hasil temuan langsung di lapangan mengenai 

kebijakan pemerintah; kondisi prasarana dan sarana yang telah diupayakan 

pemerintah, potensi pariwisata dan perikanan. Sementara sumber data sekunder 

nantinya berasal dari kementerian terkait, pemerintah daerah, peneliti sebelumnya dan 

stakeholder.  

 Sumber data inilah yang kemudian dapat menjadi kekuatan dalam 

menganalisis hasil penelitian.  
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3.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang terpilih tergantung dari data yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah: 

a. Wawancara / Interview 

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data secara mendalam. 

Informan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber yang berkualitas 

yang dapat memperkuat tujuan penelitian. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara 

diminta pendapat dan ide-idenya.
61

 Dari wawancara juga, data yang diperoleh terdiri 

dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan 

pengetahuannya.
62

 Wawancara nantinya ditujukan kepada yang sesuai dengan daftar 

pada subjek penelitian. 

Peneliti menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data untuk 

mengakuratkan data penelitian. 

b. Observasi 

Observasi langsung. Data yang didapat melalui observasi langsung terdiri dari 

pemerian rinci tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga 

keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses penataan yang 

merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati.
63

 Observasi adalah 
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salah satu pilar utama untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik. Pada observasi 

ini peneliti akan mendatangi Pulau Miangas untuk memenuhi kualitas penelitian ini. 

Observasi dipilih peneliti dalam penelitian ini karena dengan observasi peneliti 

bisa melihat dan mengamati langsung objek penelitian. 

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah penelaahan terhadap 

dokumen tertulis. Data yang diperoleh dari metode ini berupa cuplikan, kutipan, atau 

penggalan-penggalan dari catatan organisasi, klinis, atau program; memorandum-

memorandum dan korespondensi; terbitan dan laporan resmi; buku harian pribadi; 

dan jawaban terbuka terhadap kuesioner dan survei.
64

 Teknik dokumentasi nantinya 

bisa menjadi penguat data-data yang diperoleh dari penelitian ini. 

Teknik dokumentasi adalah penunjang dalam memperoleh hasil penelitian, 

maka peneliti memakai teknik ini untuk memperkuat hasil penelitian dari 

dokumentasi dan naskah-naskah yang ditemukan kemudian. 

4.   Subjek Penelitian 

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang 

nonkualitatif.
65

 Pada paradigma alamiah, menurut Lincoln dan Guba (1985:200), 

peneliti mulai dengan asumsi bahwa konteks itu kritis sehingga masing-masing 

konteks itu ditangani dari segi konteksnya sendiri.
66

 Selain itu, dalam penelitian 

kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi, maksud 

sampling dalam hal ini ialah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari 
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pelbagai macam sumber dan bangunannya (contruction). Dengan demikian tujuannya 

bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya 

dikembangkan ke dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan 

yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Maksud kedua dari sampling ialah 

menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. 

Oleh sebab itu, pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel 

bertujuan (purposive sample).
67

 

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam 

sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang 

digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menerapkan purposive sampling sebagai 

teknik penentuan subjek. 

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti akan cermat memilih subjek 

penelitian agar hasil dari subjek ini dapat menjadi bahan yang berguna untuk hasil 

penelitian. Adapun subjek penelitian sebagai berikut: 

1. Sekretaris Menteri Pembangunan daerah Tertinggal,  

Dr. Ir. H. M. Nurdin, MT 

2. Camat Miangas, Steven Maarisit SIP, M. Si  

3. Kaur Pemerintahan Desa Miangas, Arnol Purukan 

4. Masyarakat pulau Miangas  

5.  Lokasi Penelitian 
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Lokasi penelitian dibutuhkan untuk menyesuaikan hasil data dan kondisi 

daerah/lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di pulau 

Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 

6. Analisa Data 

Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang dapat diceriterakan kepada orang lain.
68

 

Analisis data, menurut Patton (1980:268), adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Ia 

membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap 

hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-

dimensi uraian. Bogdan dan Taylor (1975:79) mendefinisikan analisis data sebagai 

proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan 

hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk 

memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu.
69

   

Dari rumusan tersebut di atas dapatlah kita menarik garis bahwa analisis data 

bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak 

sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambar, foto, 

dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data 
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dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, 

dan mengkategorisasikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut 

bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori 

substantif.
70

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif. 

Selanjutnya Moleong mengklasifikasikan tiga model analisis data dalam penelitian 

kualitatif yaitu, (1) metode perbandingan konstan (constant comparative), seperti 

yang dikemukakan oleh Glaser & Strauss, (2) metode analisis menurut spradley, dan 

(3) metode analisis data menurut Miles & Haberman.
71

 Dari tiga model analisis data 

kualitatif, peneliti akan menggunakan model analisis data kualitatif menurut Miles & 

Haberman yaitu dengan melaui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan kesimpulan. 
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