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Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi ke-35 dapat terbit ke hadiran para 
pembaca sekalian . 

Pembaca yang terhormat, ketahanan nasional tidak hanya meliputi 
bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-
keamanan, tetapi juga erat dengan kondisi stabilitas (ketahanan) 
kawasan. Pada jurnal edisi kali ini, redaksi menyajikan berbagai 
tulisan terkait ketahanan ekonomi, politik, dan ketahanan kawasan 
yang sebagian besar diantaranya merupakan esai terbaik para peserta 
Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVII dan LVIII.

Partai politik mempunyai peranan penting dalam perpolitikan 
nasional. Tulisan pembuka jurnal edisi 35 menyajikan pentingnya 
kecerdasan spiritual para wakil rakyat yang diusung oleh partai politik 
untuk meningkatkan kinerja legislatif di Indonesia. Sementara itu, 
untuk mendukung hal ini diperlukan sistem rekrutmen dan kaderisasi 
partai politik yang berkualitas, yang dibahas pada akhir bagian jurnal 
ini.

Terkait dengan ketahanan ekonomi, topik tentang pembangunan 
daerah kepulauan, peningkatan daya saing ketenagakerjaan, dan juga 
peningkatan daya saing ekonomi nasional keseluruhan menjadi pokok 
bahasan utama pada tiga tulisan lainnya.
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Tenggara yang menyoroti prospek dan tantangan Komunitas Politik 
Keamanan ASEAN yang telah disepakati sejak Bali Concord II tahun 2003 
di antara negara-negara anggota ASEAN. 

Kami menyampaikan apresiasi bagi para kontributor yang telah 
mengirimkan tulisannya kepada redaksi dan juga peserta PPRA LVII 
dan LVIII atas esai terbaiknya. Semoga buah pemikiran para kontributor 
memberi manfaat dan memperkaya wawasan tentang permasalahan 
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Peran Kecerdasan Spiritual bagi 
Peningkatan Kinerja Legislatif di Indonesia 

Dr. dr. Fidiansjah, Sp.KJ., MPH.
Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVII Lemhannas RI; 

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA 
Kementerian Kesehatan RI 

ABSTRAK
Merujuk pada tugas dan wewenang lembaga legislatif, dibutuhkan karakteristik 
sumber daya manusia yang dapat mewujudkan pembangunan nasional secara 

berkesinambungan. Untuk meningkatkan kinerjanya secara menyeluruh, tidak cukup 
hanya memenuhi unsur kesehatan fisik, mental dan sosial saja, melainkan juga harus 
memenuhi kesehatan spiritual. Tulisan ini membahas peran kecerdasan spiritual bagi 
peningkatan kinerja lembaga legislatif di Indonesia sehingga dapat memberi dampak 
yang positif untuk tercapainya pembangunan nasional sesuai dengan nilai-nilai luhur 

Pancasila dan UUD NRI 1945.

Kata kunci: kesehatan, kecerdasan spiritual, legislatif
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PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 
1945 yang menjadi dasar dari semangat 
perjuangan para pahlawan untuk mengisi 
kemerdekaan telah berisi hal-hal strategis 
dalam melaksanakan pemerintahan di 
Indonesia.  Hal ini diperkuat lagi dengan 
butir-butir Pancasila sebagai landasan 
ideologis membentuk negara Republik 
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 
berdasar kepada Ketuhanan yang Maha 
Esa,   kemanusiaan yang adil dan beradab, 
persatuan Indonesia, dan kerakyatan  yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, serta 
dengan mewujudkan suatu keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia.1 

Berdasarkan UUD NRI tahun 1945, 
negara Republik Indonesia melaksanakan 
pembagian kekuasaan (distribution of 
power) antara lembaga eksekutif, legislatif, 

dan yudikatif yang saling berkoordinasi satu 
dengan yang lainnya. Lembaga legislatif 
merupakan suatu lembaga kenegaraan 
Indonesia yang mempunyai tugas untuk 
membuat, menciptakan undang-undang, 
menetapkan anggaran, dan melakukan 
pengawasan. Tugas dan wewenang 
dari lembaga legislatif, membutuhkan 
karakteristik sumber daya manusia yang 
dapat mewujudkan pembangunan nasional 
secara berkesinambungan. Hal ini sejalan 
dengan pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum (Pemilu) bahwa 
persyaratan menjadi anggota legislatif yaitu 
harus sehat.2 

Penjabaran sehat menurut  Undang-
Undang Kesehatan Nomor 35 tahun 20092   
dan Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 
18 Tahun 2014 meliputi aspek fisik, mental, 
spiritual, dan sosial.3  Dengan demikian 
untuk meningkatkan kinerja lembaga 
legislatif secara menyeluruh maka tidak 

Ilustrasi : kelolait.com
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cukup hanya memenuhi unsur kesehatan 
fisik, mental dan sosial saja, melainkan 
juga harus memenuhi kesehatan spiritual. 
Kesehatan spiritual yang terbentuk pada diri 
seseorang akan menghasilkan kecerdasan 
spiritual yang prima. Esai kali ini akan 
membahas peran kecerdasan spiritual bagi 
peningkatan kinerja lembaga legislatif 
di Indonesia sehingga dapat memberi 
dampak yang positif untuk tercapainya 
pembangunan nasional sesuai dengan nilai-
nilai luhur Pancasila dan UUD NRI 1945.

PEMBAHASAN

Definisi kesehatan yang paripurna 
sebagaimana yang tercantum dalam UU 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
dan UU Nomor 18 tahun 2014 tentang 
Kesehatan Jiwa adalah keadaan sehat, baik 
secara fisik, mental, spiritual maupun sosial 
yang memungkinkan setiap orang untuk 
hidup produktif secara sosial dan ekonomis.  
Pemahaman sehat fisik, mental dan sosial 
lebih mudah dipahami dalam ruang lingkup 
kedokteran maupun kesehatan. Namun 
demikian, pemahaman kesehatan spiritual 
masih belum dapat dipahami secara utuh 
dalam dunia kedokteran atau kesehatan. 
Kesehatan spiritual sangat diperlukan 
bagi terbentuknya kecerdasan spiritual 
seseorang yang saling bersinergi dengan 
jenis kecerdasan lainnya.

Arti dan Peran Kecerdasan Spiritual bagi 
Kehidupan

Kecerdasan spiritual menurut Doe 
& Walch (2001) dalam bahasa yang 
sederhana adalah dasar bagi tumbuhnya 
harga diri, nilai-nilai, moralitas, dan rasa 
memiliki untuk memberi arah dan makna 
pada kehidupan.  Ary Ginanjar (2001), 
mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai 

kecerdasan yang bertumpu pada nilai-nilai 
insaniah kemanusiaan sehingga ia mampu 
untuk memberi makna ibadah terhadap 
setiap perilaku dan kegiatan, melalui 
langkah-langkah dan pemikiran yang 
bersifat fitrah, menuju manusia seutuhnya 
(hanif), dan memiliki pola pemikiran tauhidi 
(integralistik) serta berprinsip “hanya 
karena Allah”.  Sedangkan menurut Mujib & 
Mudzakir (2001) menjelaskan dengan lebih 
luas bahwa kecerdasan spiritual merupakan 
konsep yang berhubungan bagaimana 
seseorang cerdas dalam mengelola dan 
mendayagunakan makna-makna, nilai-nilai, 
dan kualitas-kualitas kehidupannya, yang 
meliputi hasrat untuk hidup bermakna (the 
will to meaning) yang dapat memotivasi 
kehidupan manusia untuk senantiasa 
mencari makna hidup (the meaning of 
life) dan mendambakan hidup bermakna 
(the meaningful life).  Selanjutnya Zohar & 
Marshall (2007) menjabarkan aspek-aspek 
kecerdasan spiritual  meliputi kemampuan 
bersikap fleksibel, adaptif, hidup yang 
berkualitas oleh visi dan nilai-nilai kebaikan, 
senantiasa berpikir secara holistik, 
keengganan untuk melakukan sesuatu 
yang merugikan dan tidak perlu (sia-sia), 
serta  kemampuan untuk menghadapi dan 
memanfaatkan serta menghadapi setiap 
masalah dengan berpikir positif.  

Makna dan peran kecerdasan spiritual 
tersebut, pada hakikatnya merupakan 
pengimplementasian dari nilai-nilai luhur 
Pancasila sebagai landasan ideologis 
dan UUD NRI 1945 sebagai landasan 
konstitusional yang sangat dibutuhkan bagi 
setiap warga negara untuk berperan serta 
dalam mencapai tujuan pembangunan 
nasional.
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Peran Kecerdasan Spiritual bagi 
Peningkatan Kinerja Legislatif di 
Indonesia

Bangsa Indonesia patut bersyukur bahwa 
para pendiri Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) bersepakat menjadikan 
lima sila yang digali dari nilai-nilai luhur 
bangsa Indonesia untuk ditetapkan sebagai 
ideologi nasional, pandangan hidup bangsa 
Indonesia, dan cita hukum negara (dasar 
negara) yang disebut Pancasila. Nilai-
nilai Pancasila merupakan sumber etika 
dan moralitas bangsa Indonesia yang 
selanjutnya berkembang dalam wujud sikap 
dan perilaku atau tindakan-tindakan nyata 
dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang berdaulat 
agar bisa mencapai cita-cita tujuan 
nasional maka disusunlah UUD NRI 1945  
untuk membatasi kekuasaan pemerintahan 
sedemikian rupa agar penyelenggaraan 
kekuasaan pemerintahan negara tidak 
bersifat sewenang-wenang, sehingga hak-
hak warga negara terlindungi atau terjamin.  

Dalam rangka  melaksanakan kedaulatan 
rakyat atas dasar kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan / perwakilan, perlu 
mewujudkan lembaga permusyawaratan 
rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan 
lembaga perwakilan daerah yang mampu 
mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi 
serta menyerap dan memperjuangkan 
aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan 
tuntutan perkembangan kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Berdasarkan 
pasal 69 UU No 17 Tahun 2014, lembaga 
perwakilan rakyat atau disebut legislatif 
mempunyai tugas legislasi, anggaran, dan 
pengawasan.  Fungsi yang sangat strategis 
dari lembaga legislatif diperkuat lagi dengan 
UU Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Pemilu) bahwa persyaratan menjadi 

anggota Legislatif yaitu harus sehat.  
Kesehatan yang dimaksud meliputi aspek 
fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya 
tentang makna dan peran kecerdasan 
spiritual bagi seseorang maka peningkatan 
kinerja lembaga legislatif sangat dipengaruhi 
oleh kecerdasan spiritual para legislator 
untuk menjalankan tugas dan fungsinya 
secara optimal. Kecerdasan spiritual lebih 
penting dan lebih bermakna daripada 
kecerdasan intelektual dalam meningkatkan 
kinerja seorang legislator. Berbagai macam 
masalah yang dialami oleh beberapa 
legislator yang terkait dengan aspek hukum 
menunjukkan bahwa masih perlu diperketat 
penilaian kecerdasan spiritual dalam proses 
rekrutmen dan pengembangan para kader 
partai.

Proses pembentukan kecerdasan 
spiritual harus menjadi perhatian penting 
bagi setiap partai politik dalam menyiapkan 
dan membentuk kader-kadernya agar 
ketika mengemban amanah sebagai 
legislator tetap dapat mengendalikan 
tujuan mulia pembangunan nasional dari 
berbagai tantangan, ancaman, hambatan 
dan gangguan. Dengan demikian semangat 
ketahanan dan kewaspadaan nasional 
harus tetap terus dipertahankan dan 
ditingkatkan untuk senantiasa memiliki 
kinerja dan budaya kerja yang mempunyai 
integritas, etos kerja, dan semangat gotong-
royong yang prima. Hal ini semakin mudah 
dicapai jika seluruh jajaran legislator 
betul-betul mencerdaskan spiritualnya 
sebagai wujud pengimplementasian nilai-
nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya.
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PENUTUP

Kesimpulan

Kecerdasan spiritual sebagai hasil 
proses pengembangan kesehatan spiritual 
yang merupakan bagian dari terwujudnya 
kesehatan yang paripurna sangat penting 
dalam diri setiap manusia termasuk para 
legislator. Kecerdasan spiritual legislator 
akan meningkatkan kemampuan mengelola 
dan mendayagunakan makna-makna, nilai-
nilai, dan kualitas-kualitas kehidupannya, 
yang meliputi hasrat untuk hidup bermakna 
(the will to meaning) yang dapat memotivasi 
kehidupan manusia untuk senantiasa 
mencari makna hidup (the meaning of life) 
dan mendambakan hidup bermakna (the 
meaningful life). Kecerdasan spiritual prima 
akan meningkatkan kinerja para legislator 
untuk mencapai tujuan pembangunan 
nasional melalui  pengimplementasian 
nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan 
ideologis dan UUD NRI 1945 sebagai landasan 
konstitusional 

Saran

Proses kaderisasi setiap anggota partai 
politik yang akan mengemban amanah 
sebagai legislator harus menyiapkan 
seluruh komponen kecerdasan secara 
menyeluruh termasuk kecerdasan spiritual. 
Hal ini memerlukan suatu proses panjang 
dengan bantuan para profesional di bidang 
kesehatan jiwa sehingga kader-kader partai 
mempunyai kecerdasan spiritual yang 
prima.
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Pembangunan Daerah Kepulauan untuk 
Kesejahteraan Rakyat
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Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVIII Lemhannas RI; 

Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan Komando Pembina Doktrin, 
Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Wadan 

Pussenarmed Kodiklat TNI AD)
 

ABSTRAK
Pembangunan daerah kepulauan merupakan bagian integritas dari pembangunan 
nasional. Namun, melihat permasalahan yang menonjol di daerah kepulauan 

seperti belum adanya regulasi yang mendasari pembangunan daerah kepulauan, 
keterbatasan infrastuktur dan perhubungan yang menyatukan kegiatan ekonomi 

pulau-pulau besar dan kecil serta keterbatasan pengelolaan pemberdayaan sumber 
daya alam, perlu dilakukan percepatan pembangun. Pembangunan daerah kepulauan 

diharapkan dapat memberi manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap 
kesejahteraan masyarakat dan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar 
daerah. Tulisan ini membahas tentang kebijakan yang harus diambil pemerintah 

dalam mempercepat pembangunan daerah kepulauan di Indonesia.

Kata kunci: pembangunan, daerah kepulauan, RUU Daerah Kepulauan, potensi 
maritim
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PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan menggariskan 
tiga dimensi pembangunan sebagai strategi 
untuk menyejahterakan masyarakat, 
bangsa, dan negara, salah satunya dimensi 
pemerataan dan kewilayahan khususnya 
wilayah pinggiran dan luar Jawa1, dengan 
melihat perkembangan wilayah pinggiran 
dan luar Jawa yang memerlukan perhatian 
pemerintah pusat yaitu daerah kepulauan 
seperti Provinsi Maluku, Maluku Utara 
(Malut), Sulawesi Utara (Sulut), Nusa 
Tenggara Timur Barat (NTB), dan Nusa 
Tenggara Timur (NTT) serta Kepulauan 
Riau (Kepri). Daerah kepulauan adalah 
provinsi kepulauan yang memiliki wilayah 
laut lebih luas dari wilayah darat, yang di 
dalamnya terdapat pulau-pulau termasuk 
bagian pulau yang membentuk gugusan 
pulau, menjadi satu kesatuan geografi, 
ekonomi, politik dan sosial budaya, sehingga 
pembangunan daerah kepulauan merupakan 
bagian integritas dari pembangunan 
nasional dengan mengacu kepada prinsip 
pembangunan yaitu mewujudkan keutuhan 

NKRI, memadukan koordinasi lintas sektoral 
antara pusat dan daerah, pembangunan 
dengan berpihakan kapada masyarakat dan 
ekonomi lokal, dan melibatkan semua pihak 
sebagai kemitraan. 

Dikatakan dalam pasal 14 RUU tentang 
Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan 
bahwa pembangunan ekonomi daerah 
kepulauan dilakukan untuk mewujudkan 
keseimbangan dalam pengelolaan 
sumberdaya alam pada gugusan pulau 
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, 
dan keseimbangan antar daerah gugusan 
pulau sebagai satu kesatuan ekonomi, 
namun dengan melihat permasalahan yang 
menonjol di daerah kepulauan seperti 
belum adanya regulasi yang mendasari 
pembangunan daerah kepulauan, 
keterbatasan infrastuktur dan perhubungan 
yang menyatukan kegiatan ekonomi pulau-
pulau besar dan kecil serta keterbatasan 
pengelolaan pemberdayaan sumber daya 
alam. Perlu perencanaan pembangunan 
daerah kepulauan yang sama dengan 
pembangunan daerah lain di Indonesia, 

Foto : beritadaerah.co.id
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karena pembangunan daerah kepulauan 
yang diharapkan dapat memberi manfaat 
langsung maupun tidak langsung terhadap 
kesejahteraan masyarakat dan untuk 
mengurangi kesenjangan pembangunan 
antar daerah.

PEMBAHASAN

Pembuatan Regulasi

Perkembangan pembangunan di 
Indonesia lebih terarah pada pembangunan 
di daerah barat Indonesia dan di pulau-
pulau besar, akan tetapi untuk daerah-
daerah kepulauan masih tertinggal baik dari 
aspek infrastruktur, ekonomi maupun aspek 
sumber daya manusia. Hal ini disebabkan 
karena perencanaan pembangunan 
daerah kepulauan masih belum diwadahi 
dengan regulasi pembangunan daerah 
kepulauan berupa UU Daerah Kepulauan. 
Saat ini perencanaan pembangunan masih 
berpedoman pada Undang-Undang No 23 
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
namun dalam undang-undang tersebut 
belum memenuhi asas kepastian hukum 
untuk pengelolaan wilayah laut dan 
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah 
kepulauan, sehingga Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) Republik Indonesia membuat 
naskah akademis Rancangan Undang-
Undang Daerah Kepulauan yang diajukan ke 
DPR. 

Seperti yang dikatakan Wakil Ketua 
Komite I DPD RI Benny Rhamdani bahwa 
RUU Daerah Kepulauan untuk menjawab 
bahwa DPD RI memberikan penghargaan, 
penghormatan, dan aspresiasi terhadap 
berbagai aspirasi yang berkembang di 
masyarakat wilayah kepulauan yang masih 
tertinggal dari daerah lain dari aspek 
pembangunan infrastruktur, ekonomi 
maupun aspek sumber daya manusia.  

Melihat perkembangan RUU Daerah 
Kepulauan tentu akan menjawab konsep 
yang diutarakan Presiden Joko Widodo 
yang menekankan pembangunan Indonesia 
dari pinggiran. Namun sampai dengan 
saat ini RUU Daerah Kepulauan belum 
disahkan menjadi undang-undang sehingga 
pembangunan daerah kepulauan masih 
jalan di tempat. Berdasarkan Pasal 20 ayat 
(1) Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan 
untuk membentuk undang-undang ada 
pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 
selanjutnya, di dalam ayat (2) pasal 20 
UUD 1945 diatur bahwa setiap Rancangan 
Undang-Undang (RUU) dibahas oleh DPR dan 
Presiden untuk mendapatkan persetujuan 
bersama. Besar harapan masyarakat daerah 
kepulauan untuk diterbitkan Undang-Undang 
Daerah Kepulauan supaya percepatan 
pembangunan dapat dilaksanakan demi 
peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah 
kepulauan.

Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kepulauan. 

Untuk mendukung pembangunan 
daerah kepulauan diperlukan perencanaan 
yang matang dengan melihat berbagai 
permasalahan di daerah kepulauan 
berupa terbatasnya infrastruktur dan 
sarana perhubungan laut dan udara. 
Penyediaan infrastruktur dan sarana 
perhubungan tersebut diperlukan untuk 
dapat membuka akses pengembangan 
ekonomi pendukung logistik, pemberdayaan 
masyarakat dan dapat meningkatkan 
mobilitas penduduk antar pulau dan untuk 
membuka keterisolasian masyarakat. Peran 
pemerintah pusat maupun daerah yang 
didukung oleh para investor diperlukan 
dalam perencanaan pembangunan di daerah 
tersebut dengan fasilitas yang memadai 
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agar berdampak positif pada terwujudnya 
dinamika ekonomi perdagangan antar 
pulau, dan menjadi daya tarik pemukim 
untuk bergiat dan bertempat tinggal di 
daerah kepulauan. Selain itu perencanaan 
pembangunan infrastruktur dan sarana 
perhubungan dapat juga memacu kegiatan 
industri perdagangan, perhubungan, dan 
telekomunikasi serta industri kelautan 
dan perikanan lainnya. Pembangunan 
infrastruktur dan sarana perhubungan 
meliputi transportasi laut, dermaga, 
telekomunikasi dapat mempermudah 
penduduk setempat untuk berinteraksi 
antar pulau besar maupun pulau-pulau kecil 
yang berdekatan dan dapat memperlancar 
kegiatan wisata bahari di pulau-pulau 
tersebut. Peningkatan sentra-sentra 
ekonomi dan perdagangan yang disesuaikan 
dengan kemampuan daerah kepulauan 
terutama yang berpotensi, perencanaan 
pengembangan investasi di daerah 

kepulauan, antara lain perikanan tangkap 
dan budi daya, pertambangan, pariwisata 
bahari, jasa angkutan, industri maritim dan 
jasa kelautan lainnya. 

Kandungan potensi sumber daya alam di 
daerah kepulauan cukup melimpah sehingga 
perlu perencanaan pembangunan dalam 
pengelolaan sumber daya alam tersebut 
seperti:

Pertama, terumbu karang, Berdasarkan 
hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian 
Oseanografi merilis data terbaru status 
kondisi terumbu karang Indonesia pada 
20174. Hasil verifikasi dan analisis data 
dari 108 lokasi dan 1.064 stasiun di seluruh 
perairan Indonesia dilaporkan bahwa sekitar 
6,39% terumbu karang masih dalam kondisi 
sangat baik, kondisi baik sebesar 23,40%, 
kondisi cukup sebesar 35,06% dan kondisi 
jelek sebesar 35,15%. Pengukuran kondisi 
tersebut didasarkan pada persentase 

Foto: finance.detik.com
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tutupan karang hidup yaitu kategori sangat 
baik dengan tutupan 76-100%, baik (tutupan 
51-75%), cukup (tutupan 26-50%) dan jelek 
(tutupan 0-25%). Dengan melihat data 
tersebut kondisi terumbu karang Indonesia 
kearah lebih baik walaupun di penghujung 
tahun 2016 terjadi penurunan sehingga 
menjadikan peluang untuk peningkatan 
usaha perekonomian karena terumbu 
karang memberikan manfaat yang sangat 
besar sebagai habitat sumber daya ikan dan 
biota perairan lainnya. 

Kedua, hutan bakau. Indonesia 
merupakan negara dengan hutan bakau 
terluas di dunia, luasnya antara 2,5 hingga 
4,5 juta Ha melebihi Brazil 1,3 juta Ha dan 
Nigeria 1,1 juta Ha dan Australia 0,97 juta Ha5, 
dengan luasnya hutan bakau yang dimiliki 
Indonesia akan memberikan harapan bagi 
investor untuk meningkatkan perekonomian 
masyarakat dengan mengelolah hutan 
bakau tersebut sebagai tempat berkembang 
biak ikan dan udang. 

Ketiga, rumput laut, merupakan 
sumber daya alam yang mempunyai nilai 

komersial tinggi dan banyak dibudidayakan 
oleh penduduk sekitar sebagai mata 
pencaharian mereka. Kegiatan budidaya 
rumput laut dapat memberikan peluang 
kepada pendapatan masyarakat yang cukup 
menjanjikan, jika melihat potensi nilai 
ekspor Indonesia atas produk rumput laut 
dan turunannya ke Amerika Serikat sebesar 
207,33 juta dollar AS6. Oleh karena itu 
keberadaan rumput laut ini dapat menjadi 
salah satu indikator potensi sumber daya 
laut di kawasan tersebut. 

Keempat, perikanan, merupakan 
sumberdaya yang paling mudah didapat, 
namun masih perlu ditingkatkan 
produksinya. Sampai dengan saat ini 
sebagian besar produksi perikanan 
Indonesia berasal dari perikanan rakyat 
dengan menggunakan cara penangkapan 
tradisional. Sumber daya ini menggunakan 
karang sebagai habitatnya dan karang juga 
banyak dihuni oleh beraneka ragam sumber 
daya hayati, seperti ikan kerapu, napoleon 
dan sebagainya, sehingga dapat dikatakan 
bahwa komoditas seperti ini merupakan 
komoditi spesifik daerah kepulauan untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan juga dapat 
dikembangkan pada potensi pariwisata 
bahari. Potensi ini mempunyai nilai tinggi 
bagi peningkatan pendapatan masyarakat 
setempat maupun pendapatan nasional. 
Adapun upaya yang dapat dilaksanakan 
dalam perencanaan pembangunan 
pariwisata bahari, yaitu:

Pertama, potensi wisata terestrial, 
yaitu wisata dengan pemanfaatan lahan 
daratan. Wisata ini mempunyai daya tarik 
tersendiri bagi penikmat pariwisata, 
mengingat kawasan pulau-pulau kecil 
adalah pulau yang sepi bahkan tidak pernah 
dijamah oleh penduduk sekalipun sehingga 

Perencanaan pembangunan 
juga dapat dikembangkan 
pada potensi pariwisata 

bahari. Potensi ini 
mempunyai nilai tinggi bagi 

peningkatan pendapatan 
masyarakat setempat 
maupun pendapatan 

nasional. Adapun upaya yang 
dapat dilaksanakan dalam 
perencanaan pembangunan 

pariwisata bahari
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alamnya masih sangat asri. Dalam wisata ini 
dapat ditemui flora dan fauna endemik di 
kawasan tersebut, sebagai contoh kawasan 
Taman Nasional Komodo di NTT7 yang 
sudah terkenal di mancanegara dan apabila 
dikemas dengan baik akan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 

Kedua, potensi wisata bahari ini 
merupakan respon dari perkembangan 
permintaan dunia yang relatif cukup tinggi 
serta adanya peningkatan jumlah para 
wisatawan internasional yang cukup besar 
dan mengarah kepada wisata bahari. Daerah 
kepulauan potensial untuk dikembangkan 
wisata bahari, obyek yang dikelola dan 
perlu mendapat perhatian dalam wisata 
bahari yaitu wisata selam seperti di daerah 
Bitung (Sulut) memiliki 95 titik penyelaman 
tepatnya di selat Lembeh8. Dengan demikian  
apabila hal ini  tidak dikelola dengan baik, 
maka Indonesia akan ketinggalan dari 
negara lain sehingga perlu perencanaan 
untuk mengembangkan potensi tersebut 
untuk peningkatan kesempatan kerja dan 
peningkatan pendapatan penduduk. 

Ketiga, perencanaan wisata kultural, 
wisata ini merupakan wisata budaya 
tradisional, yaitu masyarakat lokal yang telah 
berinteraksi dengan ekosistem pulau kecil 
yang secara realitas di lapangan mempunyai 
budaya dan kearifan tradisional tersendiri 
dan mempunyai nilai komoditas yang tinggi, 
misalnya masyarakat pulau Lembata (NTT)9 
yang mempunyai budaya heroik berburu 
ikan paus secara tradisional. Kegiatan ini 
dilaksanakan setelah melalui ritual yang 
unik sehingga menjadi daya tarik yang baik 
bagi para wisatawan mancanegara sehingga 
dinamakan Lamalera Whale Catching 
Adventure. Indonesia mempunyai daerah 
atau kawasan yang memiliki nilai kultur 
seperti diatas dan jumlahnya sangat banyak 

terutama di daerah kepulauan, sehingga 
wisata kultural merupakan potensi yang 
menarik bagi perencanaan pembangunan 
daerah kepulauan. 

PENUTUP

Kesimpulan

Pada dasarnya daerah kepulauan 
belum mendapat perhatian dalam 
perencanaan pembangunan sehingga perlu 
ditindaklajuti dengan adanya pembuatan 
regulasi melalui undang-undang untuk 
dapat memacu pembangunan demi 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Perencanaan pembangunan daerah 
kepulauan dilaksanakan dengan penyediaan 
infrastruktur perhubungan, pengelolaan 
sumber daya alam dan pengembangan 
wisata bahari demi kepentingan masyarakat 
setempat. 

Saran

Pemerintah pusat bersama dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus 
mempercepat proses regulasi dari 
RUU menjadi UU guna mempercepat 
pembangunan di daerah kepulauan. 

_________________
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Upaya Pemerintah Indonesia di Era 
Pemerintahan Presiden Joko Widodo 

dalam Meningkatkan Daya Saing Sektor 
Ketenagakerjaan

Sindy Yulia Putri, S.Pd., M.Si
Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

ABSTRAK
Isu ketenagakerjaan menjadi isu yang hangat pada masa pemerintahan Presiden 
Joko Widodo. Peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia menjadi perhatian 

khusus dari Pemerintah Indonesia. Hal ini berkontribusi terhadap pengembangan 
kompetensi SDM Indonesia untuk mampu bersaing di tingkat nasional, regional, 

dan internasional. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap 
kebijakan Pemerintah Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo 

dalam meningkatkan daya saing sektor ketenagakerjaan. Sektor ketenagakerjaan 
masih menghadapi berbagai polemik dalam operasionalisasinya. Tenaga kerja 

Indonesia masih memiliki berbagai masalah, seperti kompetensi, latar belakang 
pendidikan, standar nasional tenaga kerja, teknologi, serta masih minimnya 
sarana dan prasarana. Dalam menganalisis isu ketenagakerjaan, tulisan ini 

mengimplementasikan konsep daya saing. Melalui konsep tersebut ditemukan, 
bahwa upaya peningkatan daya saing dapat dimulai dari substansi sektor tenaga 

kerja seperti keterampilan (skill) dan infrastruktur yakni kegiatan transfer teknologi 
untuk memajukan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Kemudian, peningkatan daya 
saing juga membutuhkan reformasi sistem ketenagakerjaan yang diatur sedemikian 
rupa oleh pemerintah demi membangun kapasitas SDM yang jauh lebih baik di masa 

depan.

Kata kunci: daya saing, tenaga kerja, ASEAN, Mutual Agreement (MRA)
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PENDAHULUAN

Dengan pendapatan domestik bruto 
sebesar USD 932 miliar dan 125 juta 
angkatan kerja di mana 21,8 juta (17%) di 
antaranya adalah kaum muda (15-24 tahun), 
Indonesia merupakan salah satu negara 
dengan perekonomian terbesar di dunia 
dan merupakan anggota penting dalam 
G201.  Terlebih lagi, Indonesia merupakan 
negara dengan bonus demografi yang 
besar dan sebagian besar berada pada usia 
produktif. Dilihat dari struktur demografi 
Indonesia dewasa ini, maka pada tahun 
2020-2030 Indonesia berpeluang untuk 
mengalami bonus demografi hingga 180 juta 
orang berusia produktif2.  Apabila melihat 
realita sekarang ini, Indonesia diperkirakan 
mencapai puncak bonus demografi pada 
2017 sampai 2019 untuk gelombang pertama 
dan 2020 sampai 2030 untuk gelombang 
bonus demografi kedua. Hal ini berarti 
komposisi jumlah penduduk dengan usia 
produktif 15-64 tahun mencapai titik 
maksimal jika dibandingkan dengan usia 

non-produktif 0-14 tahun dan 65 tahun 
ke atas. Dengan kata lain, telah terjadi 
kenaikan jumlah angkatan kerja potensial3.  
Masyarakat berusia produktif tersebut 
biasanya merupakan masyarakat yang telah 
bekerja, baik penuh waktu maupun paruh 
waktu. Tenaga kerja Indonesia sendiri pada 
Februari 2017 tercatat sebanyak 124,54 
juta orang, atau naik sebanyak 3,89 juta 
orang dibanding Februari 2016. Menurut 
Badan Pusat Statistik (BPS), berdasarkan 
lapangan pekerjaan utama pada Februari 
2017, penduduk Indonesia paling banyak di 
sektor pertanian yaitu sebanyak 39,68 juta4.  
Berikut dijelaskan lebih detil dalam tabel di 
bawah ini.

Berdasarkan grafiik di atas, status 
pekerjaan utama yang terbanyak sebagai 
buruh/karyawan/pegawai (38%) berusaha 
sendiri (18%), berusaha dibantu buruh (17%), 
dan pekerja keluarga (14%)5.  Mengacu pada 
data kuantitas di atas, jumlah tenaga kerja 
Indonesia cukup besar. Namun hal tersebut 
tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas 

foto: femepa.org
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tenaga kerja. Adam menegaskan, bahwa 
daya saing dan produktivitas tenaga kerja 
di Indonesia masih relatif rendah. Salah 
satu penyebab utamanya adalah tingkat 
pendidikan tenaga kerja yang masih 

rendah. Hal tersebut membuat tenaga kerja 
Indonesia masih berpenghasilan rendah dan 
tak mampu bersaing dengan negara-negara 
tetangga yang selama ini dianggap sebagai 
kompetitor, seperti Malaysia dan Thailand. 

Grafik 1. Status Ketenagakerjaan Tahun 2016

Sumber: International Labour Organitation (ILO) 
menggunakan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2016
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Dengan demikian, meskipun secara 
kuantitas Indonesia memiliki angkatan 
kerja yang besar, tetapi rendahnya kualitas 
membuat angkatan kerja yang berhasil 
memasuki pasar kerja belum benar-benar 
berperan secara optimal dalam mendukung 
peningkatan daya saing perekonomian6.  
Menurut Kementerian Perindustrian 
RI, masih terdapat kesenjangan antara 
keterampilan pencari kerja dan 
kompetensi yang dibutuhkan pasar masih 
ada. Penyerapan tenaga kerja Indonesia 
berdasarkan latar belakang pendidikan, 
tenaga kerja Indonesia masih didominasi 
oleh tenaga kerja lulusan SD dan sebagian 
besar pada tingkatan lulusan SMP dan SMA/
SMK7.

hanya memiliki pendidikan terakhir SD dan 
juga masih didominasi oleh lulusan SMP dan 
SMA di tahun 2016.

PEMBAHASAN

Tulisan ini akan menggunakan konsep 
daya saing untuk menganalisis upaya 
Pemerintah Indonesia di masa kepemimpinan 
Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan 
daya saing tenaga kerja Indonesia demi 
mencapai pembangunan bangsa Indonesia 
yang lebih baik dan sekaligus meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut 
Imawan, konsep daya saing berkaitan dengan 
aktivitas perekonomian. Konsep ini pada 
dasarnya menjelaskan upaya peningkatan 

International Labour Organitation (ILO) menggunakan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2016

Grafik 2. Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016

Begitu juga dengan data Sakernas yang 
dikelola oleh ILO di atas juga menunjukkan, 
bahwa pada tahun 2016, kurang dari 10% 
atau 11,6 juta orang dalam angkatan 
kerja memiliki gelar universitas. Secara 
keseluruhan, lebih dari 40% angkatan kerja 

bargaining position atau posisi tawar dalam 
rangka memaksimalkan pencapaian tujuan. 
Sementara dari pendekatan ilmu politik, 
terdapat dua faktor penting yang berkaitan 
erat dengan daya saing, yaitu pertama, 
keputusan politik yang umumnya bersifat 
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visioner. Keputusan politik yang demikian 
ini berfungsi memberi arah perjalanan 
bangsa ke depan. Tepat atau tidak 
tepatnya upaya suatu bangsa mewujudkan 
impiannya, dimulai dari satu keputusan 
politik. Kemudian kedua, proses politik yang 
demokratis yang didamba banyak orang 
menghendaki adanya kompetisi antaraktor 
yang terlibat dalam proses tersebut. 
Kompetisi tidak sekedar melahirkan pilihan-
pilihan kebijakan yang rasional yang bisa 
dipilih oleh suatu bangsa atau masyarakat, 
namun juga melahirkan aktor-aktor bangsa 
yang handal untuk dikonteskan di tingkat 
internasional8. 

Sementara Wardhani dan Agustina 
menyatakan, bahwa pembahasan mengenai 
konsep daya saing tidak bisa dilepaskan 
dari evolusi teori daya saing itu sendiri. 
Pada awalnya teori daya saing secara 
spesifik membahas tentang kemampuan 
suatu perusahaan agar tetap survive dalam 
pasar yang dinamis. Dari teori daya saing 
pada tingkat perusahaan dalam suatu 
negara, kemudian berkembang menjadi 
suatu konsep daya saing antarnegara9.  
Selanjutnya, Heckscher-Ohlin (1990) di 
dalam Wardhani dan Agustina menegaskan, 
bahwa faktor produksi yang diumumnya 
dikategorikan sebagai tanah, tenaga kerja 
dan modal terlalu umum untuk dapat 
menunjukkan keunggulan daya saing dalam 
strategi industri-industri yang berbeda. 
Faktor-faktor dapat dikelompokkan ke dalam 
sejumlah kategori besar seperti SDM, fisik, 
ilmu pengetahuan, modal, dan infrastruktur. 
Pemakaian campuran dari faktor-faktor 
tersebut berbeda antarindustri. Keunggulan 
daya saing dari faktor-faktor tergantung 
pada bagaimana efisiensi dan efektifitas 
faktor-faktor tersebut menyebar10.  Jika 
dikaitkan dengan peningkatan daya saing 
tenaga kerja, maka peningkatan daya 

saing mengacu pada beberapa elemen 
dari perspektif ekonomi dan politik, 
seperti pengembangan kompetensi SDM, 
infrastruktur, dan kebijakan dari pemerintah 
di negara yang bersangkutan.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam 
Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja 
Indonesia

1. Sinergisitas Pemerintah dengan Swasta 
melalui Kegiatan Pelatihan

Dalam kaitannya dengan peningkatan 
daya saing tenaga kerja Indonesia, saat ini 
pemerintah sedang berusaha memperbaiki 
kualitas sumber daya manusia (SDM) agar 
bisa bergerak dari negara berpenghasilan 
menengah (middle income countries) 
menjadi negara berpenghasilan tinggi (high 
income countries). Caranya, dengan inovasi 
sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan 
kualitas SDM. Kesenjangan antara pencari 
kerja dan peluang bisa dikurangi dengan 
link and match antara dunia usaha dan para 
pencari kerja. Peran industri di dalam negeri 
sangat besar untuk menyerap tenaga kerja. 
Pemerintah berupaya untuk membangun 
kemitraan yang baik dengan perusahaan, 
sehingga ke depannya terjalin hubungan 
yang resiprokal antara perusahaan dan para 
pencari kerja. Pemerintah juga sedang 
memperkuat struktur industri di Indonesia. 
Dewasa ini, 70% industri berada di Jawa, 
kemudian menyusul 20% di Sumatera dan 
10% di wilayah lainnya. Persebaran industri 
akan lebih sporadis, sehingga tidak terpusat 
hanya di Pulau Jawa. Jika hal ini telah 
optimal, maka para pencari kerja akan 
memiliki pilihan yang lebih variatif dalam 
menentukan tempat bekerja11. 

Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, pelatihan kerja 
dilaksanakan dengan memperhatikan 
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kebutuhan dunia usaha dan pasar kerja 
baik di dalam negeri maupun luar 
negeri. Pemerintah melalui Kementerian 
Ketenagakerjaan khususnya Dinas Tenaga 
Kerja Transmigrasi dan Kependudukan 
memiliki tanggung jawab, peran serta 
tugas pokok dalam penyelenggaraan 
kegiatan pendidikan berupa pelatihan, baik 
formal maupun informal, yang bertujuan 
menghasilkan lulusan peserta pelatihan 
yang terampil, mandiri dan memiliki jiwa 
kewirausahaan guna meningkatkan derajat 
nilai ekonomis masyarakat12.  

Kerjasama antara otoritas pendidikan 
dengan pekerja, serta perusahaan dengan 
serikat pekerja/buruh dalam meningkatkan 
mutu dan relevansi pendidikan dan 
pelatihan dinilai krusial. Pemerintah 
dapat memainkan peran katalis dalam 
mengajak penyelenggara pendidikan dan 
pelatihan, pengusaha dan pekerja untuk 
duduk bersama dan menciptakan sinergi 
yang lebih besar untuk investasi di bidang 
permodalan manusia. Dialog dan kerjasama 
antarpara pihak ini dapat mengidentifikasi 

kebutuhan keterampilan secara lebih baik, 
meningkatkan relevansi pendidikan dan 
pelatihan, serta meningkatkan prospek kerja 
para kaum muda. Dalam hal ini, konsep sistem 
magang menawarkan pilihan kebijakan yang 
menarik. Magang menghasilkan kerjasama 
yang sistematis dengan mengombinasikan 
pembelajaran berbasis di sekolah dengan 
pelatihan berbasis di tempat kerja. Kegiatan 
magang secara efektif masuk dalam sumber 
daya pelatihan yang ada dan membekali 
kaum muda dengan pengetahuan dan 
keterampilan untuk melaksanakan 
pekerjaan mereka di masa mendatang. 
Dalam mode pemagangan, perusahaan 
menyediakan pelatihan praktis di tempat 
kerja menggunakan peralatan mereka, 
sedangkan pekerja memberi pengetahuan 
kepada kaum muda. Keterampilan tenaga 
kerja ditingkatkan melalui pelatihan 
berbasis permintaan dan kompetensi untuk 
lebih memenuhi keperluan pasar tenaga 
kerja. Peningkatan daya saing tenaga kerja 
sebaiknya mengacu pada beberapa unsur, 
seperti13 

Foto: matamatapolitik.com
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a. Pengetahuan (Knowledge)

Informasi yang dimiliki seseorang 
karyawan untuk melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya sesuai bidang yang 
digelutinya (tertentu), misalnya bahasa 
komputer. Pengetahuan karyawan turut 
menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan 
tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan 
yang mempunyai pengetahuan yang cukup 
meningkatkan efisieni perusahaan. 

b. Ketrampilan (Skill) 

Suatu upaya untuk melaksanakan 
tugas dan tanggung jawab yang diberikan 
perusahaan kepada seseorang karyawan 
dengan baik dan maksimal, misalnya 
seorang programmer komputer. Di samping 
pengetahuan dan kemampuan karyawan, 
hal yang paling perlu diperhatikan adalah 
sikap perilaku karyawan. 

c. Sikap (Attitude) 

Pola tingkah laku seseorang karyawan 
di dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya sesuai dengan peraturan 
perusahaan. Apabila karyawan mempunyai 
sikap mendukung pencapaian organisasi, 
maka secara otomatis segala tugas 
dibebankan kepadanya akan dilaksanakan 
sebaik-baiknya. Kompetensi pengetahuan, 
keterampilan dan sikap cenderung lebih 
nyata dan relatif berada di permukaan 
sebagai karakterisik yang dimiliki manusia.

Merujuk pada penjelasan di atas, 
Pemerintah Indonesia dan pihak swasta 
ataupun korporasi dapat melengkapi 
satu sama lain. Komplementaritas antara 
kedua belah pihak direpresentasikan dari 
interaksi keduanya di dalam kegiatan 
ketenagakerjaan. Pemerintah membuat 
kebijakan terkait kebutuhan tenaga kerja 
melalui Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (Kemenakertrans). Pada saat 
yang sama, perusahaan menyediakan 

pelatihan atau skema magang. Interaksi 
antara pemerintah dan perusahaan 
menciptakan hubungan yang resiprokal. 
Keduanya seperti cermin, pemerintah 
memberikan regulasi untuk memfasilitasi 
BLK, dan perusahaan menyediakan 
pelatihan sesuai dengan permintaan dan 
kebutuhan pasar di tingkat nasional dan 
regional. Mengingat perusahaan biasanya 
memiliki lebih banyak pengetahuan tentang 
pasar kerja dan dunia industri.

2. Regulasi Pemerintah dalam Meningkat-
kan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia 

Hingga tahun 2016 terdapat delapan 
profesi yang memiliki Mutual Recognition 
Agreement (MRA) pada level ASEAN. 
Kedelapan profesi tersebut antara lain: 
jasa teknik/ insinyur (2005), dokter gigi, 
perawat (2006), arsitek (2007), tenaga 
survei (2007), akuntan (2009), praktisi 
kesehatan (2009), dan tenaga profesional di 
bidang pariwisata (2012). Kesepakatan arus 
bebas tenaga kerja tidak hanya berhenti 
pada delapan profesi itu saja. Kesepakatan 
baru antar-negara anggota ASEAN dapat 
menambah profesi lain yang dapat bergerak 
bebas di kawasan ASEAN melalui MRA. MRA 
sendiri merupakan sebuah langkah strategis 
yang coba diupayakan oleh ASEAN untuk 
memfasilitasi tenaga kerja agar keahlian 
dan ketrampilannya diakui oleh negara 
anggota ASEAN yang lain. Selama ini tenaga 
kerja sudah memiliki keahlian maupun 
keterampilan, namun negara tujuan di 
mana mereka ingin bekerja tidak memiliki 
mekanisme atau standar yang sama dengan 
negara asal dalam penentuan sertifikasi 
keahlian dan keterampilan tersebut14. MRA 
yang disepakati oleh negara anggota ASEAN 
15 membuat keahlian dan keterampilan 
tenaga kerja diakui kualifikasinya di seluruh 
negara anggota ASEAN. 
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Di bawah payung mekanisme MRA, 
negara tujuan atau negara penerima 
mengakui kualifikasi profesional dan muatan 
latihan yang diperoleh dari negara pengirim 
atau negara asal tenaga kerja terampil. 
Hal ini menandakan, negara asal memiliki 
otoritas untuk mengesahkan kualifikasi 
dan pelatihan dengan cara memberikan 
diploma atau sertifikat. Namun, harus pula 
dicatat bahwa pengakuan yang diberikan 
melalui MRA tidak otomatis. Ada proses dan 
konsensus untuk penentuan standar dan 
syarat lain yang diterapkan, baik di negara 
penerima maupun di negara asal. Dengan 
kata lain, MRA tak langsung memberikan 
hak melaksanakan suatu profesi. Pengakuan 
tidak memberikan jaminan bahwa akan ada 
akses pasar16. 

Sejalan dengan adanya regulasi MRA 
di ASEAN, maka Indonesia di bawah 
pemerintahan Presiden Joko Widodo 
mengupayakan pembentukan standard 
nasional ketenagakerjaan yang setara 
dengan tingkat ASEAN. Maka dari itu, 
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 
Ketenagakerjaan RI menyusun nawa kerja 
ketenagakerjaan dan Standar Kompetensi 
Kerja Nasional Indonesia atau lazim disebut 
dengan SKKNI. Menurut Kementerian 
Ketenagakerjaan RI, terdapat nawa kerja 
ketenagakerjaan, yaitu (1) penguatan 
Perencanaan Tenaga Kerja Nasional, (2) 
percepatan peningkatan kompetensi 
tenaga kerja, (3) percepatan sertifikasi 
profesi, (4) perluasan kesempatan kerja 
formal, (5) penguatan wirausaha produktif, 
(6) penciptaan hubungan industrial yang 
sehat dan produktif, (7) penegakkan 
hukum ketenagakerjaan, (8) peningkatan 
perlindungan pekerja migran, (9) pelayanan 
ketenagakerjaan sederhana, transparan 
dan akuntabel. Adapun regulasi yang telah 
dirumuskan oleh Pemerintah Indonesia 

dalam memajukan SDM tenaga kerja 
Indonesia yaitu Pasal 32 Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan 
Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia. Standar kerja tersebut lazim 
disebut dengan SKKNI. Untuk keperluan 
pengembangan SDM berbasis kompetensi, 
komponen strategis yang diperlukan adalah 
standar kompetensi kerja yang berlaku 
secara nasional. SKKNI menjadi dasar dan 
acuan dalam pendidikan profesi, pelatihan 
kerja maupun pengembangan karir di tempat 
kerja. Di samping itu, SKKNI juga menjadi 
dasar dan acuan dalam pengembangan 
sertifikasi serta rekognisi kompetensi. 
Bahkan SKKNI juga dapat digunakan untuk 
menata dan mengembangkan jabatan 
fungsional dan karir SDM di setiap profesi17. 

Kemudian, sesuai dengan Keputusan 
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan 
dan Produktivitas Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.217/
LATTAS/XII/2012 tentang Pedoman Tatacara 
Pemetaan Kompetensi, sistem SKKNI 
adalah tatanan keterkaitan komponen 
standardisasi kompetensi kerja nasional yang 
komprehensif dan sinergis dalam rangka 
mencapai tujuan standardisasi kompetensi 
kerja nasional di Indonesia. Dalam rangka 
pengelolaan penyusunan peta kompetensi 
SKKNI di setiap sektor atau lapangan usaha, 
komite standar kompetensi yang dibentuk 
dan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga 
teknis, melakukan tahapan atau langkah-
langkah sebagai berikut18.  

a. Penyamaan Persepsi 

Penyamaan persepsi dilakukan melalui 
brainstorming pemetaan kompetensi yang 
bertujuan untuk memberi pemahaman 
secara komprehensif kepada tim/komite 
tentang program pemetaan kompetensi 
serta pengembangan SKKNI secara 
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komprehensif.

b. Melakukan Pemetaan Kompetensi 
Sektor atau lapangan usaha yang akan 
di petakan kompetensinya, biasanya 
memiliki ruang lingkup yang relatif besar. 
Oleh karena itu untuk memudahkan dalam 
melakukan pemetaan kompetensi, jika 
diperlukan komite standar kompetensi dapat 
membentuk kelompok kerja pemetaan 
kompetensi di sektor atau lapangan usaha 
masingmasing. Dalam satu Instasi Teknis 
dapat dibentuk lebih dari satu kelompok 
kerja sesuai dengan kebutuhan.

Selain SKKNI, perhatian pemerintah 
dalam mengembangkan SDM Indonesia untuk 
memiliki daya saing yang setara dengan 
tenaga kerja di negara-negara ASEAN juga 
diperlihatkan dalam mengembankan Balai 
Latihan Kerja (BLK). BLK adalah tempat 
diselenggarakannya proses pelatihan kerja 
bagi peserta pelatihan sehingga mampu 
dan menguasai suatu jenis dan tingkat 
kompetensi kerja tertentu untuk membekali 
dirinya dalam memasuki pasar kerja 
dan/atau usaha mandiri maupun sebagai 
tempat pelatihan untuk meningkatkan 
produktivitas kerjanya sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraannya. Pengguna 
BLK adalah lembaga swasta yang berbadan 
hukum atau unit usaha maupun perorangan 
yang mampu melakukan ikatan hukum. 
Pengguna BLK memanfaatkan sumber daya 
pelatihan BLK yang meliputi sumber daya 
manusia, program, sarana dan prasana. Tim 
penyelenggara pelatihan atau tim instruktur 
menyusun program pelatihan kerja yang 
berisi materi pelatihan teori dan praktek 
pelatihan yang tersusun secara sistimatis 
dan memuat tentang kompetensi kerja 
yang ingin dicapai, jangka waktu pelatihan, 
metode dan sarana pelatihan, persyaratan 
peserta dan tenaga kepelatihan serta 
evaluasi dan penetapan kelulusan peserta 

Selain SKKNI, 
perhatian 

pemerintah dalam 
mengembangkan 

SDM Indonesia 
untuk memiliki daya 

saing yang setara 
dengan tenaga 

kerja di negara-
negara ASEAN juga 

diperlihatkan dalam 
mengembankan Balai 

Latihan Kerja (BLK)
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pelatihan. 

BLK bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas lulusan dan relevansi lembaga 
pelatihan, meningkatkan kualitas layanan 
pelatihan dan produktivitas, meningkatkan 
kuantitas dan kualitas penyelenggaraan 
dan lulusan pemagangan, menguatkan 
kelembagaan pelatihan tenaga kerja, 
ketransmigrasian dan produktivitas, 
meningkatkan gerakan produktivitas dan 
kewirausahaan19.  BLK dirancang dengan 
tawaran kursus yang hampir sama di 
semua BLK. Kurikulum kursus disediakan 
oleh Kemenakertrans untuk seluruh BLK. 
Kurikulum tersebut digunakan di semua 
BLK hingga sistem pelatihan nasional diubah 
menjadi Pelatihan Berbasis Kompetensi 
(Competency Based Training – CBT). Ada 
dua cara mendasar untuk menyampaikan 
kursus pelatihan: kelembagaan, terjadi di 
fasilitas BLK, dan dengan Unit Pelatihan 
Bergerak (Mobile Training Units – MTU) yang 
mengadakan pelatihan di lokasi masyarakat. 
Kursus kelembagaan BLK fokus pada 
keterampilan industri dengan lulusan yang 
akan bekerja di sektor formal. Pelatihan 
MTU diorientasikan pada kebutuhan 
wilayah pedesaan seperti keterampilan 
pertukangan, menjahit, pengolahan 
bahan pangan, dan lain-lain. Kursus MTU 
dirancang untuk menyediakan keterampilan 
yang dapat membuat masyarakat mampu 
mendapatkan penghasilan, seringkali dalam 
sektor informal, mungkin sebagai pengusaha 
skala kecil20. 

Dessler (2004) di dalam Angkasa dan 
Setiawan menambahkan, bahwa ada 
lima tahapan dalam proses pelatihan, 
yaitu (1) Analisis kebutuhan yaitu, 
mengetahui ketrampilan kerja spesifik 
yang dibutuhkan, menganalisis ketrampilan 
dan kebutuhan calon yang akan dilatih, 
dan mengembangkan pengetahuan khusus 

yang terukur serta tujuan prestasi, (2) 
Merancang instruksi, untuk memutuskan, 
menyusun, dan menghasilkan isi program 
pelatihan, termasuk buku-kerja, latihan, 
dan aktivitas, yang menggunakan teknik 
seperti dengan pelatihan kerja langsung dan 
mempelajarinya dibantu dengan computer, 
(3) Validasi, (4) Menerapkan program yaitu, 
melatih karyawan yang ditargetkan, (5) 
Evaluasi dan tindak lanjut yaitu di mana 
manajemen menilai keberhasilan atau 
kegagalan program ini21. 

Terkait dengan optimalisasi BLK demi 
mencapai SKKNI, pemerintah melakukan 
reformasi di tingkat sistem pelaksanaan 
BLK, seperti22 

1.Perbedaan keunggulan komparatif yang 
mencolok di antara BLK tingkat pusat, 
provinsi dan kabupaten/kota

Reformasi pada masa mendatang 
hendaknya difokuskan pada upaya untuk 
memperkokoh keunggulan komparatif balai-
balai tersebut. BLK yang dikelola terpusat 
hendaknya menjadi lembaga mentor dan 
berperan memperkuat sistem pelatihan; 
balai-balai itu seyogyanya memberikan 
dukungan kepada BLK kecil sebagai pusat 
sumber daya, serta membentuk jaringan 
dengan BLK kecil untuk memberikan program 
pelatihan yang lebih canggih sejalan dengan 
inovasi dan perubahan teknologi. BLK 
daerah hendaknya memperkuat hubungan 
dengan masyarakat setempat.

2. Sistem penjaminan kualitas mutu

Sebuah sistem penjaminan mutu 
hendaknya dibentuk dengan peran 
dan tanggung jawab setiap pemangku 
kepentingan dirumuskan dengan jelas. 
Aspek penting dari penjaminan mutu adalah 
penetapan standar kompetensi peserta 
pelatihan, pelaksanaan penilaian kompetensi 
pelatihan; penyiapan format laporan kinerja 
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penyedia layanan, pelaksanaan evaluasi 
dampak program, penetapan persyaratan 
operasional bagi penyedia layanan, 
pengadaan sumber daya yang cukup dan 
berimbang, menjamin otonomi, intervensi 
dan dukungan, serta dukungan untuk sistem 
yang akuntabel dan memiliki konsekuensi 
berdasarkan kinerja. Pelaksanaan sistem 
tersebut memerlukan kerjasama antara 
BLK, Badan Nasional Sertifikasi Profesi 
(BNSP), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), 
Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, 
serta para pemberi kerja. 

3.  Penyediaan insentif untuk mendapat-
kan hasil pelatihan yang lebih baik.

Kemenakertrans hendaknya memainkan 
peran penting dalam menyediakan insentif 
berdasarkan kinerja bagi administrasi 
tingkat daerah dan BLK untuk mendapatkan 
hasil pelatihan yang lebih baik. Saat 
Kemenakertrans tidak memiliki otoritas 
langsung atas BLK di daerah, Kemenakertrans 
hendaknya dapat meningkatkan kinerja BLK 
daerah dengan cara mengubah mekanisme 
pendanaaan saat ini. Meski BLK tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota secara prinsip 
bertanggung jawab penuh atas jalannya 
pelatihan, BLK daerah masih sangat 
tergantung pada dana dari pusat. Tanpa dana 
rutin dari pemerintah pusat, BLK provinsi 
dan daerah tidak dapat melaksanakan 
pelatihan dengan teratur. Sebagian besar 
dana dari Kemenakertrans bagi BLK 
tergantung pada input. Hasil kuantitatif dan 
kualitatif dari BLK, serta efisiensi umum dari 
operasional BLK tidak menjadi prasyarat 
turunnya dana. Demi pemanfaatan dana 
yang lebih baik, Kemenakertrans hendaknya 
mempertimbangkan pelaksanaan Dana 
Pelatihan Vokasi (Vocational Training Fund 
- VTF) dan mendistribusikan sebagian 

besar dana pusat melalui VTF tersebut. 
Administrasi VTF dapat menetapkan syarat-
syarat ketat bagi pemohon dana, antara lain 
rencana kegiatan yang jelas dengan keluaran 
dan hasil serta jadwal pelaksanaannya. 
Penilaian hasil kegiatan dapat dilakukan 
melalui sistem penjaminan mutu yang telah 
terbentuk. 

4. Peningkatan peran penyelenggara 
pelatihan swasta

Untuk benar-benar memperkuat sistem 
pelatihan di bawah Kemenakertrans, 
perlu ditekankan peran penting ribuan 
pusat pelatihan swasta. Sejumlah 64 
penyelenggara pelatihan swasta yang 
disurvei untuk studi ini menunjukkan bahwa 
mereka aktif melaksanakan kegiatan yang 
melayani beragam kebutuhan peserta 
pelatihan. Dibandingkan dengan BLK, 
penyelenggara pelatihan swasta beroperasi 
dengan tingkat efisiensi biaya yang lebih 
tinggi, memiliki instruktur yang lebih 
muda, mempunyai hubungan dekat dengan 
pemberi kerja, dan mampu menyediakan 
kesempatan kerja yang lebih baik bagi 
peserta pelatihan. Kemenakertrans perlu 
memperbaharui secara terus menerus 
database tentang penyelenggara pelatihan 
tersebut, memperluas jangkauan sistem 
penjaminan mutu agar memberikan 
keuntungan bagi lembaga tersebut. 
Yang terpenting, Kemenakertrans harus 
menciptakan kemitraan publik dan swasta, 
serta mendorong terjadinya kompetisi agar 
mendapatkan hasil yang lebih unggul

Pemerintah juga menetapkan jaminan 
sosial untuk meningkatkan kesejahteraan 
tenaga kerja. Dalam Undang-Undang No. 
40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN) dan Undang-Undang No. 
24/2011 tentang Badan Penyelenggara 
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Jaminan Sosial (BPJS). Sistem jaminan 
sosial nasional merupakan program negara 
yang bertujuan memberikan kepastian 
perlindungan dan kesejahteraan sosial 
bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan 
tujuan sistem jaminan sosial nasional 
perlu dibentuk badan penyelenggara yang 
berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip 
kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, 
kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, 
kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, 
dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial 
seluruhnya untuk pengembangan program 
dan untuk sebesar-besar kepentingan 
peserta23. 

PENUTUP

Kesimpulan

Pada dasarnya, pemerintah telah 
berupaya untuk meningkatkan daya saing 
pekerja Indonesia, baik pria maupun wanita 
di tingkat nasional dan ASEAN melalui 
peraturan pembentukan SKKNI. Selain itu, di 
bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, 
Indonesia telah bermitra dengan pihak 
swasta dalam menyelenggarakan pelatihan 
tenaga kerja melalui BLK. Pelatihan 
tenaga kerja Indonesia juga telah berbasis 
kompetensi (CBT) dan mengedepankan 
unsur hard skill dan soft skill yang 
dapat diimplementasikan sesuai dengan 
lingkungan kerja. Pemerintah Indonesia 
juga membentuk LSP untuk mensertifikasi 
tenaga kerja agar berkualifikasi di taraf 
nasional dan internasional. Sementara di 
tingkat ASEAN, Indonesia juga mengacu pada 
standardisasi MRA yang berlaku di ASEAN. 
Melalui standard tersebut, Indonesia dapat 
menyetarakan kompetensi tenaga kerja 
Indonesia dengan tenaga kerja di negara-
negara ASEAN.

Saran

Pemerintah Indonesia sebaiknya 
mereformasi sistem dan institusi untuk 
meningkatkan daya saing tenaga kerja 
Indonesia. Otonomi institusional yang lebih 
baik nantinya dapat memotivasi efisiensi 
BLK. BLK sebaiknya dapat bertindak sebagai 
pihak swasta agar dapat bergerak lebih luwes 
daripada cenderung bersifat birokratis. 
Kemudian, BLK sebaiknya melakukan riset 
mengenai kebutuhan pasar terhadap tenaga 
kerja, baik di Indonesia maupun di ASEAN. 
Demi pembentukan masyarakat Indonesia 
yang lebih kompetitif, BLK sebaiknya dapat 
mendesain pelatihan dengan instruktur yang 
berkualifikasi baik, sistem pembelajaran 
yang baik, dan dapat disertifikasi di tingkat 
nasional dan regional.
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ABSTRAK
Pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN didasarkan pada cita-cita kolektif 
anggota ASEAN untuk mengintegrasikan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil 
dan harmonis. Sejak berdirinya ASEAN, tidak ada konflik dalam skala besar yang 
melanda kawasan ini. ASEAN telah berhasil mengelola konflik ataupun sengketa 

dengan pendekatan konsensus mufakat dan tidak mencampuri urusan dalam 
negeri anggotanya. Di samping itu ASEAN juga aktif dalam ikut serta dalam upaya 

perdamaian dunia.  Hal tersebut merupakan prospek untuk menjadikan ASEAN 
sebagai komunitas politik keamanan. Namun demikian, pesimisme dan kritikan 

konstruktif terlontar ke ASEAN yang menyoroti kurang cepatnya respons terhadap 
persoalan yang mendera terhadap negara anggota ASEAN. Hal ini dianggap wajar 

karena ASEAN bukanlah institusi yang tanpa cela. Kondisi ini sebagai tantangan agar 
ke depan ASEAN terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, baik 
secara internal maupun eksternal, dalam rangka menciptakan wilayah yang damai, 
makmur dan stabil. Salah satu alasan utama mengapa negara-negara anggota tetap 
bersama hidup secara berdampingan secara damai adalah pendekatan ”ASEAN Way” 
dalam penyelesaian setiap permasalahan, meskipun masih ada yang berpandangan 

bahwa komunitas keamanan ASEAN baru sebatas retorika karena eksklusivisme 
penghormatan yang berlebihan atas kedaulatan negara anggota.
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PENDAHULUAN

Arus globalisasi yang ditandai dengan 
perkembangan teknologi informasi, 
komunikasi, dan transportasi yang pesat 
telah memberikan pengaruh yang besar 
terhadap dinamika  kehidupan yang 
terjadi di dunia termasuk di kawasan 
Asia tenggara. Isu-isu yang dahulunya 
dianggap sebagai persoalan domestik dapat 
dengan cepat berubah menjadi persoalan 
yang bersifat transnasional. Begitu juga 
persoalan keamanan yang semula dianggap 
kecil dapat bertransformasi dengan masif 
menjadi isu yang menarik perhatian dunia. 
Globalisasi telah menyebabkan dunia tanpa 
batas dan cenderung mengikis kedaulatan 
negara sehingga akan sulit tanpa adanya 
kerja sama kolektif dalam mengatasi isu-isu 
transnasionalisme.1

Di kawasan Asia Tenggara, kerja sama 
sebagai wujud persamaan nasib untuk 
mencari solusi bersama telah dimulai sejak 
berdirinya organisasi regional Association 
of  Southeast Asian Nations (ASEAN) pada 
tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok.  Peristiwa 
itu merupakan puncak kesepakatan 
pimpinan lima negara yang terdiri atas 
Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan 
Thailand untuk mendirikan Perhimpunan 
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. 
Dalam perkembangannya, anggota ASEAN 
bertambah menjadi sepuluh negara dengan 
masuknya Brunei Darussalam (1984), 
Vietnam (1995), Laos (1995), Myanmar 
(1995), dan Kamboja (1998). 

Berdirinya ASEAN memberikan prospek 
untuk meningkatkan stabilitas keamanan 
regional, taraf hidup serta kesadaran 
perlunya interaksi yang saling pengertian 
(mutual cooperation and trust) untuk hidup 

Foto: gkibintama.com

Gambar I: Peluang Besar Masa Depan Komunitas ASEAN.    ilustrasi : youtube/ASEANInsights
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bertetangga secara harmonis serta membina 
kerjasama yang bermanfaat di antara negara-
negara yang sudah terikat oleh pertalian 
sejarah dan budaya.2  Sebelum berdirinya 
ASEAN, di era awal 1960-an, Asia Tenggara 
masih berada pada lingkungan yang kurang 
kondusif, berada pada lingkungan geopolitik 
di mana kohesi sosial-politik masih lemah 
sebagai efek dari pos kolonial, konflik 
sengketa teritorial antarnegara, termasuk 
masalah-masalah intervensi karena 
kekuatan eksternal.  Bahkan Acharya3 
menggambarkan Asia Tenggara saat itu 
sebagai ‘region of revolt”, ‘the Balkans of 
the East’ dan ‘region of dominoes’ karena 
banyaknya konflik yang terjadi di kawasan 
ini. Sejak awal pembentukannya, ASEAN 
yang telah menghasilkan deklarasi Bangkok, 
telah berhasil meningkatkan stabilitas dan 
perdamaian, menumbuhkan saling percaya 
diantara anggota sehingga tidak ada konflik 
dalam sekala besar yang menimbulkan 
dampak serius bagi anggota ASEAN.  

Di samping kemampuan untuk menjaga 
stabilitas kawasan, ASEAN juga memainkan 
peranan yang cukup signifikan untuk ikut 
serta dalam usaha pemeliharaan ketertiban 
dan perdamaian dunia.  ASEAN tidak hanya 
berhasil dalam mengelola konflik internal dan 
eksternal tetapi yang lebih penting ASEAN 
telah berpartisipasi sebagai pemain kunci 
dalam urusan regional dan internasional.4 
Namun demikian, pembentukan ASEAN 
dinilai belum cukup memberikan harapan 
untuk menjaga stabilitas dan perdamaian 
di kawasan Asia Tenggara  sehingga perlu 
membentuk sebuah komunitas keamanan 
regional agar terbebas dari konflik intra-
mural dan tetap mengelola hubungan 
dengan aktor ekstra-regional.5  

Menjelang abad ke-21, ASEAN 
menyepakati untuk mengembangkan 
suatu kawasan yang terintegrasi dengan 

membentuk suatu komunitas negara-
negara Asia Tenggara yang damai, stabil, 
dan harmonis yang diikat bersama dalam 
kemitraan yang dinamis pada tahun 2020.  
Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti 
dengan mengesahkan Bali Concord II  tahun 
2003 tentang pembentukan Komunitas 
ASEAN (ASEAN Community) yang terdiri 
atas tiga pilar dan salah satunya adalah 
Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security 
Community /ASC). Komunitas keamanan 
ASEAN ini pada dasarnya dibentuk sebagai 
upaya untuk menjaga kestabilan kawasan 
Asia Tenggara yang akan menunjang sektor 
ekonomi sehingga mampu menciptakan 
kawasan yang damai sekaligus makmur. 
Demikian juga, iklim ekonomi kawasan yang 
sehat akan menunjang stabilitas politik dan 
keamanan karena berkurangnya disparitas 
ekonomi antar negara. Sebagaimana yang 
disampaikan Acharya bahwa keamanan 
dan ketiadaan perang merupakan atmosfer 
yang baik bagi para pemimpin ASEAN dalam 
memajukan negara anggotanya.6

Dengan telah terbentuknya komunitas 
keamanan ASEAN, bukan berarti pekerjaan 
rumah telah selesai. Dalam usianya 
yang sudah setengah abad, ASEAN telah 
menghadapi berbagai ujian dalam rangka 
menjaga stabilitas kawasan. Tidak adanya 
perang dan konfrontasi di Asia Tenggara 
sejak pembentukan ASEAN, tentu saja, 
menjadi sebuah prestasi yang patut 
dibanggakan yang memberikan kepercayaan 
untuk meningkatkan kondisi yang lebih baik 
di masa mendatang.  Di sisi lain,  ASEAN telah 
menghadapi tantangan yang tidak mudah 
pada saat ini dan di tahun-tahun mendatang. 
Selama ini dalam penyelesaian sengketa 
ataupun konflik di antara negara-negara 
anggota ASEAN menggunakan cara yang 
dikenal dengan  ‘ASEAN Way’. Norma ASEAN 
way  merupakan cara, metoda ataupun 
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mekanisme penyelesaian sengketa dengan 
mengedepankan prinsip non-intervensi, 
konsensus, atau musyawarah mufakat 
dalam rangka menjaga keharmonisan antar 
anggota ASEAN. Namun apakah segala 
permasalahan dapat diselesaikan dengan 
prinsip tersebut, tentu menjadi pertanyaan 
sendiri.  Menurut Almonthe7 tantangan ke 
depan yang paling berat adalah bagaimana 
ASEAN mampu mengelola perkembangan 
ekonomi dan politik yang tidak seimbang 
dari sepuluh anggotanya. Anggota ASEAN 
mencakup negara-negara yang memiliki 
beragam budaya, sejarah, dan tradisi 
yang potensi menghambat munculnya satu 
identitas ASEAN yang bersatu jika tidak 
dapat dikelola dengan baik. 

RUANG LINGKUP
Artikel ini menfokuskan pada salah satu 

pilar dari tiga pilar yang ada dalam komunitas 
ASEAN yakni Komunitas Politik Keamanan 
ASEAN. Penulis melihat bahwa Komunitas 
Politik dan Keamanan ASEAN mempunyai 
peran yang fundamental dalam menjaga 
kawasan Asia Tenggara  agar senantiasa 

tetap damai, stabil, dan sejahtera.  Metode 
penulisan yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif berdasarkan data sekunder yang 
diperoleh dari sumber-sumber referensi 
yang relevan. Paper ini akan mendiskusikan 
latar belakang komunitas keamanan ASEAN 
berdasarkan deklarasi “Bali Concord II (BCII)” 
dan kemudian menganalisa sejauh mana 
ASEAN memiliki prospek dan tantangan 
untuk menjadi sebuah komunitas keamanan 
regional.  Efektivitas norma “ASEAN Way” 
akan mewarnai dalam penilaian prospek dan 
tantangan Komunitas Politik dan Keamanan 
ASEAN.

PEMBAHASAN
Ide untuk membangun “komunitas 

keamanan” pertama kali diperkenalkan oleh 
Karl Deutsch dan rekan-rekannya dari Eropa 
yang berpandangan bahwa suatu kelompok 
dari negara-negara pada umumnya memiliki 
tradisi untuk berinteraksi secara damai dan 
menghindari penggunaan kekuatan dalam 
penyelesaian sengketa dengan anggota 
kelompok lainnya.8 Komunitas keamanan di 
Eropa telah berkembang sedemikian pesat 
dan berkontribusi yang signifikan dalam 
mempromosikan masyarakat Uni Eropa yang 
damai dan sejahtera. Konsep komunitas 
keamanan menjadi populer di Asia Tenggara 
dan Asia Pasifik pada umumnya setelah 
deklarasi Bali Concord II (BCII) pada tahun 
2003. ASEAN sepakat untuk membangun 
Komunitas ASEAN (ASEAN Community/AC) 
yang meliputi tiga pilar yaitu “Komunitas 
Keamanan ASEAN (ASEAN Security 
Community/ASC), Komunitas Ekonomi 
ASEAN (ASEAN Economic Community /AEC), 
dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN 
Socio-Cultural Community/ ASCC).

Indonesia telah memelopori penyusunan 
Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan 
ASEAN yang terdiri atas tiga karakteristik 

Komunitas keamanan 
di Eropa telah 
berkembang 
sedemikian pesat 
dan berkontribusi 
yang signifikan dalam 
mempromosikan 
masyarakat Uni Eropa 
yang damai dan 
sejahtera
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utama, yakni  Masyarakat yang mengacu 
pada peraturan dengan kesamaan nilai 
dan norma (a rules based community with 
shared values and norms); Kawasan yang 
kohesif, damai dan berdaya tahan tinggi 
dengan tanggung jawab bersama untuk 
menciptakan keamanan komprehensif (a 
cohesive, peaceful and resilient region with 
shared responsibility for comprehensive 
security); dan Kawasan yang dinamis dan 
berpandangan keluar  (a dynamic and 
outward looking region)9

Pencapaian Komunitas ASEAN semakin 
kuat dengan adanya penandatanganan 
deklarasi Cebu oleh pemimpin ASEAN 
tahun 2007 yakni tentang percepatan 
pembentukan Komunitas ASEAN dari 
tahun 2020 menjadi tahun 2015.  Salah 
satu pilar dalam AC adalah Komunitas 
Politik Keamanan ASEAN (ASEAN Political 
Security Community/APSC) bertujuan untuk 
mempercepat kerjasama politik keamanan 
di ASEAN guna mewujudkan perdamaian 
di kawasan, termasuk dengan masyarakat 
internasional. Tidak seperti komunitas 
keamanan di Eropa, APSC bersifat terbuka 
dan tidak ditujukan untuk membentuk 
suatu pakta pertahanan atau aliansi militer 
(balance of power) maupun kebijakan luar 
negeri. Komunitas politik keamanan ASEAN 
juga tidak ditujukan untuk menjadi suatu 
kawasan yang akan menyerang ataupun 
melawan kawasan lain.

Sebagai sebuah institusi internasional 
yang beranggotakan sepuluh negara yang 
mempunyai latar belakang historis, sosial 
dan ekonomi yang relatif heterogen, 
organisasi ASEAN mempunyai instrumen 
penyelesaian konflik yang berorientasi ke 
dalam (inward looking) lebih dari cukup. 
Hal ini dapat dikatakan sebagai prospek 
untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara 
sebagai sebuah komunitas politik dan 

keamanan yang solid karena didasarkan 
pada berbagai instrumen politik yang 
sudah ada seperti Piagam ASEAN, Deklarasi 
Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (Zone of 
Peace, Freedom, and Neutrality/ZOPFAN), 
Traktat Persaha-batan dan Kerjasama 
Negara-Negara ASEAN (Treaty of Amity 
and Cooperation in Southeast Asia/TAC), 
Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara 
(Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-
Free Zone/SEANWFZ) termasuk Piagam PBB 
dan prinsip-prinsip hukum internasional 
lainnya. Beberapa pengamat melihat 
bahwa salah satu instrumen penting untuk 
mewujudkan ZOPFAN dan menciptakan 
stabilitas di regional Asia Tenggara adalah 
TAC karena prinsip-prinsip di dalam TAC 
juga tercermin di dalam Piagam PBB yakni 
dalam penyelesaian konflik menggunakan 
cara-cara damai dan non-intervensi. 

Dengan adanya berbagai instrumen 
penyelesaian sengketa yang melibatkan 
anggota internal ASEAN tersebut, tentunya 
akan menambah energi untuk melakukan 
kerjasama di segala lini termasuk bidang 
politik dan keamanan.  Di bidang politik 
misalnya dengan melakukan pengembangan 
kerja sama di bidang politik baik bilateral 
maupun multilateral secara demokratis dan 
harmonis, meliputi misalnya penegakan hak-
hak dan kewajiban asasi manusia, perjanjian 
ekstradisi (pelanggar batas wilayah /tenaga 
kerja ilegal), pengiriman duta dan konsul, 
penyelesaian masalah perbatasan wilayah 
dan kedaulatan negara (darat, laut,  udara) 
dan sebagainya. Begitu juga di bidang 
keamanan, misalnya kerjasama di bidang  
pertukaran perwira, pertemuan Menteri 
Pertahanan, pemberantasan terorisme, 
penanggulangan kejahatan terorganisasi 
transnasional meliputi pencucian uang, 
penyelundupan manusia, kejahatan siber, 
penyelundupan obat-obatan, pembalakan 
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liar, dan sebagainya.
Guna memberikan ruang bagi negara 

di luar kawasan ASEAN, telah dibentuk 
Forum Kawasan ASEAN (ASEAN Regional 
Forum/ARF) yang memungkinkan ASEAN 
bekerjasama dengan negara di luar ASEAN 
untuk menjamin penyelesaian konflik 
secara damai, misalnya masalah Laut China 
Selatan yang melibatkan negara di luar 
ASEAN. ASEAN, dalam upayanya menjaga 
perdamaian dunia dan stabilitas di Laut 
Cina Selatan, melakukan pendekatan 
kooperatif bukan dengan instrumen 
militer melainkan mengeluarkan deklarasi 
tentang Laut Cina Selatan yang memuat 
prinsip-prinsip diantaranya menekankan 
perlunya penyelesaian sengketa secara 
damai,  mendorong dilakukannya eksplorasi 
kerjasama maritim dan komunikasi, serta 
upaya memerangi pembajakan di laut, 
perampokan bersenjata, dan perdagangan 
gelap obat-obatan.10  

Masalah Laut Cina Selatan dirasakan 
sangat kompleks karena selain empat 
anggota ASEAN terlibat yaitu Vietnam, 
Filipina, Brunei, dan Malaysia, konflik ini 
telah membawa perhatian besar dunia 
karena lokasinya strategis dan penting. Laut 
Cina Selatan adalah salah satu saluran air 
paling strategis di dunia yang memberikan 
kontribusi signifikan untuk militer, 
perdagangan dan bisnis serta rute tanker, 
dan memiliki prospek yang mendalam baik 
dalam sumber daya hidup dan non-hidup, 
termasuk minyak dan gas. Para pemimpin 
ASEAN telah secara aktif berusaha mencari 
solusi yang tepat dengan pendekatan 
damai.  Bahkan mantan Menteri Luar Negeri 
Indonesia, Ali Alatas, mengingatkan bahwa 
hal yang paling penting bagi ASEAN saat 
ini adalah “bagaimana mencegah eskalasi 
konflik laut Cina Selatan jangan sampai  
menjadi konflik militer di masa depan”.11 

Dengan adanya Confidence Building 
Measure (CBM) diharapkan pihak-pihak 
yang terlibat konflik dapat menahan diri 
dan timbul pemahaman dan kepercayaan 
(mutual trust) untuk kerjasama yang 
saling keterkaitan dan ketergantungan 
(inter-dependency). Melaksanakan konflik 
dengan Cina ataupun membentuk balance 
of power tentunya tidak menguntungkan 
secara militer ataupun ekonomi bagi ASEAN 
sehingga kerjasama merupakan solusi untuk 
menjamin kawasan Asia Tenggara tetap 
stabil. 

Sebagai peluang untuk menjadikan 
Asia Tenggara sebagai komunitas politik 
keamanan ASEAN bahwa selain kawasan 
Asia Tenggara merupakan salah satu 
kawasan yang strategis secara geopolitik 
dan geoekonomi, kawasan ini mempunyai 
historis  yang relatif sama sebagai kumpulan 
negara-negara yang pernah mengalami 
penjajahan. Tercatat hanya negara Thailand 
yang belum pernah mengalami penjajahan. 
Hal ini tentunya sebagai prospek yang 
berdampak positif untuk mendorong 
terbentuknya sebuah komunitas politik 
keamanan ASEAN sebagai sebuah wadah 
untuk menjaga stabilitas kawasan agar 
senantiasa hidup berdampingan secara 
damai, harmonis dan sejahtera. Adapun 
negara-negara yang pernah menjajah di Asia 
Tenggara (ASEAN) yakni: Indonesia pernah 
dijajah oleh Portugal, Belanda, dan Jepang; 
Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, 
dan Myanmar pernah dijajah oleh Inggris; 
Vietnam pernah dijajah oleh Perancis dan 
Amerika serikat; Kamboja dan Laos pernah 
dijajah oleh Perancis.12

Meskipun negara-negara anggota 
ASEAN mempunyai latar belakang 
sejarah yang relatif sama, dalam konsep 
Komunitas Politik Keamanan ASEAN tidak 
mengembangkan “sistem pertahanan atau 
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keamanan kolektif” melainkan menganut 
prinsip non-intervensi dalam urusan internal 
anggotanya, mempertahankan mekanisme 
pengambilan keputusan berdasarkan 
konsensus,  dan sikap saling menghormati 
kedaulatan nasional, serta penyelesaian 
perbedaan secara damai. Sebagai seorang 
konstruktivis, Acharya13 berpendapat 
bahwa komunitas politik keamanan ASEAN 
tidak sesuai untuk “pertahanan kolektif 
atau keamanan kolektif” meskipun mereka 
memiliki identitas norma yang identik 
karena dalam komunitas politik keamanan 
ASEAN tidak ada ancaman umum yang 
teridentifikasi dan tidak ada sanksi baik 
secara ekonomi maupun keamanan kepada 
anggotanya sehingga “pertahanan dan 
keamanan kolektif” mungkin digunakan 
lebih tepat di negara-negara maju yang 
memiliki latar belakang umum, ancaman, 
budaya, dan obyektif, misalnya NATO. 
Dalam penyelesaian ancaman potensial, 
NATO menganut prinsip kepastian hukum 
dan tidak ragu untuk menggunakan 
kekuatan bersenjata dan menyerang negara 
mana pun yang potensial membahayakan 
kepentingannya. 

Hal sebaliknya, komunitas politik 
keamanan ASEAN lebih menekankan 
penyelesaian permasalahan secara 
damai, fleksibel, dan tidak mengganggu 
kedaulatan nasional. Sejalan dengan 
Acharya, Sukma14  melihat bahwa Asia 
Tenggara telah mempunyai institusi penting 
bernama ASEAN sebagai “kendaraan 
yang dilembagakan untuk menghindari 
konflik dan manajemen perselisihan intra 
mural dan mengusulkan bahwa komunitas 
politik keamanan merupakan wadah yang 
anggotanya mempunyai tujuan yang sama 
untuk mencapai  kondisi masa depan yang 
lebih. 

 

Gambar 2: Pertemuan Puncak APSC

Pertanyaan akan muncul, seperti apa 
kondisi ASEAN saat ini? Apakah kawasan 
ASEAN sudah menjadi komunitas politik 
keamanan yang stabil dan damai? Bisakah 
kita melihat adanya interdependensi 
ekonomi dan keamanan di antara anggota 
ASEAN? Pengamat memiliki persepsi 
beragam tentang kemunculan komunitas 
politik keamanan ASEAN,  Sukma15 
mencirikan persyaratan dari komunitas 
keamanan sebagai berikut “tidak adanya 
konfrontasi militer yang kompetitif, tidak 
ada konflik bersenjata antar negara, adanya 
kehadiran lembaga formal dan informal, 
tingkat ketergantungan ekonomi yang 
tinggi, dan tidak adanya sengketa teritorial. 
Adler dan Barnet16 menguatkan pendapat 
Acharya dengan mendefinisikan komunitas 
keamanan sebagai sekelompok negara dalam 
lingkup yang terintegrasi yang dicirikan oleh 
jaminan nyata bahwa anggota komunitas 
tidak akan saling melakukan konflik 
secara fisik, tetapi akan menyelesaikan 
perselisihan dengan cara damai. Mereka 
mengidentifikasikan komunitas keamanan 
ke dalam tiga fase yakni  “nascent/
mulai terbentuk ditandai oleh persamaan 
persepsi ancaman dan ekspektasi saling 
menguntungkan dari sisi perdagangan;  
“ascendant/  berkembang” ditandai oleh 
penguatan koordinasi militer, pengurangan 
rasa ketakutan antaraktor, dan mempunyai 
identitas kolektif untuk peaceful change; dan 
“mature/matang” ditandai oleh eksistensi 
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kekuatan institusional, peningkatan 
derajat kepercayaan, dan minimalisasi 
konflik militer. Pertanyaannya mungkin 
muncul, komunitas politik keamanan ASEAN 
masuk fase mana? Acharya17 berpendapat 
bahwa para anggota ASEAN telah berhasil 
menyelesaikan perbedaan mereka tanpa 
adanya bentrokan yang serius selama tiga 
dasawarsa terakhir yang telah mendorong  
terbentuknya komunitas keamanan.

Sejalan dengan perspektif konstruktivis, 
artikel ini melihat bahwa ASEAN memiliki 
peluang untuk menjadi komunitas politik 
keamanan dan keberadaannya sedang dalam 
proses transisi dari nascent ke ascendant.  
Alasannya adalah meskipun integrasi 
dan interdependensi yang makin erat, 
memiliki harapan ekonomi dan keamanan 
bersama dan norma identitas yang saling 
menghormati atas kedaulatan nasional, 
konsensus mufakat dalam pengambilan 
keputusan serta tidak mencampuri urusan 
internal suatu negara, namun ASEAN masih 
mempunyai tantangan untuk menjadi 
sebuah kawasan yang lebih baik dalam 
merumuskan penyelesaian sengketa yang 
efektif di antara anggota ASEAN terutama 
setelah krisis ekonomi melanda ASEAN pada 
tahun 1997. 

Salah satu tantangan ASEAN dalam 
upaya membentuk komunitas politik 
dan keamanan ASEAN adalah dengan 
bertambahnya anggota ASEAN menjadi 
sepuluh negara belum termasuk Timor 
Leste, tentunya akan menambah 
keanekaragaman perbedaan dalam 
tubuh ASEAN. Kesulitan untuk mencapai 
konsensus semakin meningkat di saat 
keanggotaan ASEAN semakin bertambah.18 
Adanya keanekaragaman budaya, sejarah, 
etnis, agama, dan bahasa serta kekayaan 
sumber alam, ASEAN dipandang sebagai 
sebuah komunitas politik keamanan yang 
pluralistik.   Seandainya keanekaragaman ini 
dapat dikelola dengan baik tidak mustahil 
ASEAN menjadi komunitas yang semakin 
kuat, dan sebaliknya jika terlalu banyak 
konflik baik internal maupun eksternal dan 
tidak ada solusi yang tepat tentunya tidak 
menguntungkan semua pihak. Komunitas 
politik keamanan ASEAN tidak mensyaratkan 
hilangnya konflik-konflik tersebut, namun 
perlu adanya kemampuan untuk mengelola 
konflik dalam sebuah kelompok secara 
damai.19 Setelah negara-negara Indochina 
berpartisipasi di ASEAN, perluasan ASEAN 
menjadi satu kesatuan ASEAN menjadi 
kenyataan. Ekspansi ASEAN menjadi sepuluh 

Gambar 3: APSC Council Meeting 2017 di FIlipina
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anggota tentu akan memberikan prospek 
dan tantangan dengan segala konsekuensi. 
Semakin banyak anggota berarti cenderung 
semakin besar kemungkinan banyak 
permasalahan dan sengketa.  ASEAN perlu 
memfasilitasi berbagai masalah internal 
negara dengan latar belakang beragam 
di bidang ekonomi, budaya, dan tradisi. 
Misalnya, masalah hak asasi manusia dan 
proses transisi demokrasi di Myanmar secara 
otomatis melibatkan anggota ASEAN secara 
keseluruhan.

Sebaliknya, perluasan ASEAN akan 
memberi manfaat yang besar bagi 
anggotanya terutama untuk negara-negara 
Indocina. Ralf Emmers20 mengklasifikasikan 
keuntungan menjadi tiga harapan, yaitu 
“meningkatkan status di arena internasional, 
meningkatkan keamanan anggota-anggota 
ASEAN, dan lebih banyak ruang untuk 
bermanuver ketika berhadapan dengan 
negara-negara non-anggota”. Bagaimanapun 
juga, perluasan anggota ASEAN berpotensi 
memberikan dukungan kepercayaan dan 
nilai tawar di forum internasional karena 
akan memiliki pengaruh yang lebih besar, 
suara yang berpengaruh, dan peluang yang 
lebih besar untuk menjadi kawasan yang 
damai dan stabil.

Tantangan berikutnya adalah terkait 
dengan implementasi berbagai instrumen 
dan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa 
yang ada di ASEAN masih banyak menuai  
kritikan bahwa ASEAN bagus sekali di 
tataran konsep penyusunan instrumen 
penanganan konflik namun belum optimal 
dalam tataran implementasi di lapangan.  
Contoh, masalah Sipadan dan Ligitan antara 
Indonesia dan Malaysia yang pada akhirnya 
dimenangkan oleh Malaysia melalui 
keputusan di Mahkamah Internasional 
meskipun di ASEAN sendiri ada instrumen 
penyelesaian sengketa. Kasus yang serupa 

adalah sengketa Kuil Preah Vihear antara 
Thailand dan Kamboja yang pada akhirnya 
dimenangkan oleh Kamboja setelah dibawa 
ke Mahkamah Internasional. 

Sebelum masalah tersebut dibawa ke 
mahkamah internasional, berdasarkan 
Piagam ASEAN, ada mekanisme yang dapat 
ditempuh dengan membentuk dewan 
pertimbangan dalam penyelesaian konflik 
dalam kerangka ASEAN.  Demikian juga, 
dalam mekanisme penyelesaian konflik 
Rohingya di Myanmar, karena adanya prinsip 
non-intervensi, respons ASEAN terkesan agak 
lamban dalam upaya membawa masalah 
Rohingya sebagai isu regional untuk dibahas 
dan diselesaikan dalam kerangka ASEAN. 
Hal ini dapat dimaklumi karena prinsip 
non-intervensi, konsensus, mufakat, dan 
fleksibel yang dikenal juga sebagai ASEAN 
way akan melarang negara anggota ASEAN 
ikut campur urusan domestik suatu negara. 
Di satu sisi, prinsip non-intervensi akan 
memberikan kelonggaran dan kebebasan 
bagi negara untuk mengatur urusan rumah 
tangganya tanpa ada rasa kawatir campur 
tangan negara lain yang mengganggu 
kedaulatan nasionalnya. Prinsip non-
intervensi ini juga dinilai akan dapat 
meredam sikap saling curiga sesama negara 
anggota sehingga akan mampu mencegah 
munculnya konflik terbuka.21 Namun, di sisi 
lain, ASEAN kurang mempunyai kewenangan 
untuk memberikan mekanisme dan solusi 
sehingga terkesan kurang cepat dalam 
penyelesaian kasus Rohingya.  Sedangkan 
dalam komunitas politik keamanan ASEAN, 
instrumen tersebut diperlukan untuk 
mengatur dan mengontrol anggotanya.22 

Norma ASEAN way merupakan suatu cara 
kerja yang telah menjadi pedoman bersama 
sejak dibentuknya ASEAN tahun 1967. 
Dalam setiap penyelesaian permasalahan 
anggota, norma ASEAN way dijadikan 
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sebagai pedoman dengan prinsip-prinsip 
yang tersirat dalam deklarasi Bangkok 
1967 dan Piagam ASEAN sebagai berikut: 
pertama, netralitas dengan menghindari 
ketegangan atau konflik antarnegara; kedua, 
menghormati kedaulatan negara (non-
interference), kemerdekaan, dan kesetaraan 
jika ada persoalan diselesaikan dengan 
konsensus, konsultasi, dan persetujuan 
bersama; ketiga, lebih mengutamakan 
informalitas, konsensus, rencana yang 
tidak mengikat (non-legally plan) dalam 
penyelesaian konflik dibandingkan 
traktat dan supremasi hukum; keempat, 
mengedepankan penyelesaian sengketa 
secara damai (peaceful settlement of 
disputes); dan kelima mendukung stabilitas 
kawasan guna meningkatkan keamanan 
serta mengurangi perselisihan.23  

Beberapa pengamat Eropa mengakui 
bahwa ASEAN Way telah memberikan 
kontribusi yang berharga dalam penyelesaian 
sengketa regional Asia Tenggara hingga 
awal 1990-an. Sebaliknya, pada akhir 1990-
an peran ASEAN nampak menurun secara 
signifikan, terutama tanggapan ASEAN yang 
lemah terhadap Myanmar. Terlebih lagi, 
krisis moneter yang melanda ASEAN pada 
tahun 1997 telah memberikan dampak 
serius bagi kawasan. Efektivitas ASEAN way 
dipertanyakan sebagai cara untuk keluar dari 
permasalahan. Bahkan Menteri Luar Negeri 
Thailand,  Dr. Surin Pitsuwan 24 sempat 
memunculkan konsep “flexible engagement/
keterlibatan ataupun penyelesaian konflik 
secara fleksibel” di ASEAN  sebagai respons 
terhadap prinsip non-intervensi ASEAN.  
Menurutnya, prinsip non-intervensi akan 
tetap berlaku meskipun ASEAN mengadopsi 
“flexible engagement. Meskipun demikian, 
pada akhirnya penggunaan pendekatan 
flexible engagement belum dapat disetujui 
oleh mayoritas anggota ASEAN karena dinilai 

bertentangan dengan prinsip ASEAN way 
yang menekankan penyelesaian sengketa 
secara konsensus, damai, dan tanpa campur 
tangan urusan internal anggota.

Tidak diragukan lagi bahwa pencapaian 
ASEAN yang paling besar selama kurang lebih 
lima dekade terakhir adalah kemampuannya 
untuk mencegah dan mengelola konflik 
antara anggota ASEAN dengan norma ASEAN 
way yang mengedepankan prinsip non-
intervensi.  Terlepas dari sisi positifnya, 
prinsip non-intervensi tidak lepas dari 
kritik yang berkepanjangan.  ASEAN way  
dianggap memberikan batasan bagi negara-
negara anggotanya untuk berpartisipasi 
aktif dalam dinamika regional Asia 
Tenggara yang pluralistik. Prinsip ASEAN 
way juga tidak mempunyai otoritas untuk 
memberikan sanksi dan kontrol di atas 
negara anggotanya. 

Contoh dalam kasus terorisme yang 
dilakukan oleh kelompok Abu Sayaf dapat 
dijadikan sebagai bahan instropeksi 
bahwa terbentuknya sebuah komunitas 
tidak cukup dengan kedekatan wilayah 
geografi saja tapi perlu terobosan secara 
kolektif penanganannya. Tindakan kontra 
terorisme perlu dilakukan dengan komitmen 
bersama  untuk memberantas terorisme. 
Namun yang terjadi bagi negara ASEAN 
yang tidak mengalami dampak langsung 
dari terorisme dan tidak membahayakan 
kedaulatan nasionalnya kurang memberikan 
respons karena adanya prinsip ASEAN way 
yang tidak mau mencampuri urusan dalam 
negeri suatu negara sehingga berdampak 
kerjasama penanganan kontraterorisme 
masih kurang adanya komitmen yang kuat 
dari negara anggota ASEAN.25 

Terlepas dari tantangan menuju sebuah 
komunitas politik keamanan, peluang 
ASEAN untuk menjadikan sebuah kawasan 
yang terintegrasi secara penuh masih 
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terbuka lebar.  Kenyataan bahwa kawasan 
Asia Tenggara telah menjadi kawasan yang 
relatif damai dibandingkan dengan bagian 
dunia lainnya harus mendapat skor tinggi 
untuk ASEAN. ASEAN tidak perlu menunggu 
seperti halnya komunitas di Eropa yang 
mengalami perang dalam sekala besar yang 
menimbulkan traumatik kemudian baru 
terbentuk identitas kolektif. Prinsip ASEAN 
way terbukti mampu memberikan kontribusi 
dalam meredam konflik dan menciptakan 
kawasan ASEAN yang stabil. Ke depan, hasil 
konsensus mufakat antaranggota ASEAN 
perlu ditindaklanjuti dengan proses yang 
lebih konkrit dengan instrumen-instrumen 
multilateral yang sudah dimiliki oleh ASEAN. 

PENUTUP
ASEAN sebagai institusi regional Asia 

Tenggara, merupakan kawasan yang 
cukup strategis secara geopolitik dan 
geoekonomi, beranggotakan negara-negara 
yang mempunyai persamaan kebudayaan, 

sejarah, dan politik.  ASEAN membentuk 
sebuah komunitas politik keamanan yang 
merupakan salah satu pilar dalam komunitas 
ASEAN dilandasi oleh keinginan untuk 
mengintegrasikan kawasan Asia Tenggara 
yang stabil, damai, makmur, dan harmonis.

ASEAN mempunyai prospek untuk 
mewujudkan kawasan tersebut karena 
kemampuannya dalam mengelola konflik 
antaranggota sejak berdirinya ASEAN tahun 
1967. ASEAN juga telah berperan aktif 
di kancah internasional termasuk dalam 
upaya pemeliharaan perdamaian dunia. 
Keberhasilan ini tidak lepas dari adanya 
berbagai instrumen penyelesaian sengketa 
di tubuh ASEAN dan mekanisme dalam 
upaya pengelolaan konflik melalui konsensus 
mufakat dan menjunjung tinggi kedaulatan 
negara anggota dengan tidak mencampuri 
urusan internalnya.

Pilihan tindakan yang diambil oleh 
ASEAN dalam setiap penyelesaian masalah 
yang menerpa anggotanya adalah “ASEAN 

Gambar 4: Negara-Negara Anggota ASEAN
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Way” yang merupakan cara/mekanisme 
dengan menitikberatkan pada prinsip non-
intervensi. Adanya pesimisme dan kritikan 
tentang efektivitas ASEAN way termasuk 
upaya untuk mengenalkan “flexible 
engagement” merupakan tantangan agar ke 
depan ASEAN terus berupaya meningkatkan 
kerjasama, baik secara internal maupun 
eksternal, yang lebih implementatif. 

Meskipun ASEAN memiliki prospek untuk 
menjadikan Asia Tenggara sebagai sebuah 
kawasan yang terintegrasi secara damai 
dan stabil, pemimpin ASEAN tidak dapat 
mengesampingkan konflik-konflik yang 
tersisa di antara negara-negara di kawasan 
itu, khususnya perselisihan Laut Cina Selatan 
dan masalah Rohingnya. Keberhasilan 
dalam penyelesaian masalah tersebut 
berpotensi besar akan mempercepat 
gagasan untuk membangun kawasan politik 
keamanan ASEAN, sebaliknya jika persoalan 
tersebut masih berkepanjangan tentunya 
akan mengganggu soliditas ASEAN untuk 
menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan 
yang damai dan stabil.
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ABSTRAK
Daya saing nasional dan indeks inovasi Indonesia masih tertinggal di kawasan 

ASEAN. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai strategi ekonomi untuk merespon 
dinamika ekonomi internasional yang kompetitif. Namun, strategi ekonomi tersebut 

masih perlu untuk dievaluasi dan ditingkatkan. Tulisan ini membahas tentang 
tantangan dan hambatan penerapan strategi ekonomi yang telah dikeluarkan 
pemerintah sehingga dapat dievaluasi untuk peningkatan daya saing ekonomi 

nasional.

Kata kunci: strategi ekonomi, daya saing, good governance



PENDAHULUAN
Dinamika ekonomi di tataran 

internasional berkembang sangat dinamis 
karena dipengaruhi adanya perubahan 
kebijakan, pola relasi, serta saling 
ketergantungan antar negara di dunia. 
Hal ini juga merupakan konsekuensi dari 
globalisasi di bidang ekonomi1, sehingga 
batas-batas antar negara semakin memudar, 
perdagangan bebas semakin berkembang, 
dan hambatan tarif dihapuskan. Akibatnya 
Indonesia sangat mudah terdampak 
oleh dinamika ekonomi global, seperti: 
penguatan US Dollar, peningkatan harga 
minyak dunia, kebijakan Bank Sentral (The 
Fed), hingga perang tarif ekspor-impor 
komoditas antar negara. 

Oleh karena itu, diperlukan strategi 
ekonomi yang tepat melalui peningkatan 
daya saing ekonomi nasional untuk 
menyikapi dinamika di atas. Strategi 
ekonomi ini menjadi penting karena akan 

sangat berkaitan dengan pembangunan 
dan kesejahteraan rakyat.2 Sebagai 
contoh, lemahnya daya saing nasional 
di tengah era industrialisasi global, 
jangan sampai menyebabkan Indonesia 
tertinggal dari negara lain. Apalagi data 
menyebutkan bahwa peringkat daya saing 
Indonesia turun satu posisi ke level 43 
dalam Peringkat Daya Saing Dunia (World 
Competitiveness Ranking) tahun 2018 yang 
dirilis oleh lembaga penelitian asal Swiss, 
International Institute for Management 
Development (IMD). Beberapa aspek yang 
menjadi tolak ukur pemeringkatan ini 
antara lain adalah kinerja perekonomian, 
efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan 
infrastruktur.3 

Indonesia juga masih tertinggal dalam 
hal inovasi. Berdasarkan Indeks Inovasi 
Global 2017 dari World Economic Forum 
(WEF), Indonesia berada di peringkat ke-87, 
dengan kriteria terkait inovasi, teknologi, 

Foto: wsj.com
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dan paten Indonesia, yang dinilai masih 
tertinggal di kawasan ASEAN.4 Oleh karena 
itu, dalam merespon dinamika ekonomi 
internasional yang sangat kompetitif ini, 
maka diperlukan strategi peningkatan daya 
saing ekonomi guna mewujudkan ketahanan 
nasional. Hal-hal inilah yang akan dibahas 
lebih jauh pada bagian selanjutnya.

PEMBAHASAN
Strategi ekonomi dalam dunia 

perekonomian sejatinya merupakan cara 
yang dilakukan untuk mengoptimalkan hasil 
keuntungan atau laba.5 Ketika dikorelasikan 
dengan strategi ekonomi di sebuah negara, 
maka tentu saja yang dituju adalah untuk 
keuntungan dan/atau kepentingan negara 
bersangkutan. Strategi ekonomi mutlak 
diperlukan guna menyikapi dinamika global 
dan melindungi kepentingan ekonomi 
nasional karena diperlukan langkah yang 
taktis, terukur, dan antisipatif. Adapun 
faktor yang mempengaruhi strategi ekonomi 
suatu negara antara lain adalah tingginya 
tingkat pengeluaran per kapita dengan 
meningkatnya produktivitas tenaga kerja 
yang cepat, tingginya tingkat penghasilan 
perkapita yang dapat mengubah tingginya 
tingkat konsumsi perkapita, dan teknologi 
yang maju guna merubah struktural 
skala produk dan karakteristik unit usaha 
ekonomi yang dicapai.6 

Merujuk pada faktor-faktor di atas, 
maka strategi ekonomi Indonesia di tengah 
dinamika global tentu harus memiliki arah 
dan pedoman yang jelas. Hal ini harus 
sejalan dengan kandungan Pasal 33 UUD 
NRI 1945 dan agenda Nawacita poin ke-
6, yakni tentang perlunya “Meningkatkan 
produktivitas rakyat dan daya saing di 
pasar internasional sehingga bangsa 
Indonesia bisa maju dan bangkit bersama 
bangsa-bangsa Asia lainnya”.7 Dengan 

demikian, diperlukan strategi yang tepat 
melalui peningkatan daya saing ekonomi 
nasional sebagai upaya untuk memperkuat 
kemampuan perekonomian nasional demi 
mencapai pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi dan stabil.8 Peningkatan daya saing 
ini dalam praktiknya akan turut dipengaruhi 
oleh faktor pertumbuhan ekonomi, 
dukungan pendidikan, dan lain sebagainya.9

Berdasarkan uraian di atas, maka 
strategi peningkatan daya saing ekonomi 
menjadi semakin penting di tengah 
banyaknya tantangan dan dinamika yang 
berasal dari luar. Daya saing ini bukan 
hanya meliputi kualitas produk barang 
dan jasa, namun juga menyentuh aspek 
SDM, ketenagakerjaan, efisiensi birokrasi, 
dan inovasi teknologi. Pemerintah 
sesungguhnya telah memperbaiki beberapa 
lini strategis terkait daya saing tenaga 
kerja di bidang industri, seperti:10 (1) 
pembangunan infrastruktur kompetensi, (2) 
pembangunan dan pengembangan lembaga 
pendidikan vokasi dan lembaga diklat 
berbasis kompetensi, (3) pembangunan 
SDM berbasis kompetensi, (4) fasilitasi 
sertifikasi kompetensi, dan (5) penyusunan 
kebijakan terkait SDM industri.

Namun demikian, langkah tersebut 
belum berdampak signifikan terhadap daya 
saing ekonomi nasional. Implikasinya adalah 
pertumbuhan ekonomi akan cenderung 
melemah dan investasi yang masuk 
menjadi semakin minim.11 Di samping itu, 
strategi peningkatan daya saing ekonomi 
di tengah dinamika global juga masih 
dihadapkan pada sejumlah tantangan. 
Pertama, keterbatasan infrastruktur dan 
konektivitas yang belum memadai. Hal ini 
dapat berimplikasi pada mahalnya biaya 
distribusi, lambatnya perputaran arus 
barang dan jasa, dan aktivitas ekonomi 
yang menjadi terganggu.12 Oleh karena itu, 
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percepatan pembangunan infrastruktur 
harus dioptimalkan dan harus ada terobosan 
untuk membuka akses dan mencegah high 
cost economy. 

Kedua, komitmen terhadap good 
governance di sektor ekonomi belum 
optimal, karena masih banyak kendala di 
perizinan, masalah birokrasi kompleks, 
potensi korupsi dan hambatan kultural 
lainnya. Padahal penerapan good 
governance ini (termasuk di sektor ekonomi) 
telah menjadi tuntutan dari komunitas 
global, untuk memastikan adanya daya 
saing di suatu negara. Kondisi ini dapat 
terjadi karena belum adanya kesadaran 
yang baik dari pelayanan publik di sektor 
ekonomi (khususnya di birokrasi), adanya 
pelanggaran hukum (rawan korupsi), 
termasuk di level perizinan yang terkesan 
bertele-tele.13 Walaupun sudah ada 
model Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 
berbagai Paket Kebijakan Ekonomi untuk 
merespon hal ini, namun masih banyak 
pekerjaan rumah yang harus diselesaikan 
untuk memastikan peningkatan daya saing 
ekonomi nasional. Oleh karena itu, perlu 
dilakukan inovasi kebijakan ekonomi yang 
dapat memangkas semua itu, termasuk 
memperkuat pengawasan dari dalam dan 
dari luar.14

Berbagai tantangan dan hambatan di 
atas akan dapat mempengaruhi ketahanan 
ekonomi nasional. Persoalan tersebut akan 
membuat daya saing ekonomi melemah, 
sehingga perekonomian nasional melambat 
dan akhirnya pembangunan sulit berjalan 
lancar. Padahal Ketahanan Ekonomi 
Nasional merupakan kondisi dinamis suatu 
negara yang terintegrasi, berisi keuletan 
dan ketangguhan yang mengandung 
kemampuan mengembangkan kekuatan 
nasional dalam menghadapi dan mengatasi 
segala hambatan, tantangan, ancaman,dan 

gangguan, baik yang berasal dari dalam 
maupun dari luar, untuk menjamin 
identitas, integrasi dan kelangsungan 
perekonomian bangsa dan negara.15 Oleh 
karena itu, melalui strategi peningkatan 
daya saing ekonomi nasional yang efektif 
dan terarah, diharapkan hal ini akan mampu 
meningkatkan ketangguhan Ketahanan 
Nasional bangsa Indonesia.

PENUTUP 
Kesimpulan 

Daya saing ekonomi harus 
ditingkatkan melalui strategi yang efektif, 
prediktif, terarah, dan terpadu. Strategi 
tersebut harus berangkat dari komitmen 
untuk memajukan perekonomian nasional, 
sehingga diperlukan akselerasi dan 
perbaikan terhadap aspek-aspek yang dapat 
menghambat daya saing bangsa, seperti: 
kualitas SDM, reformasi birokrasi dan 
penerapan teknologi. Dengan demikian, 
kondisi ini akan turut berkontribusi 
meningkatkan ketahanan nasional bangsa 
Indonesia.

Saran 
1) Perlu ada inovasi produk unggulan 

yang telah disusun skala prioritasnya, 
sehingga dapat bersaing di pasar 
internasional.

2) Perlu adanya penguasaan dan 
pemanfaatan teknologi di era 
kekinian (untuk e-commerce, 
revolusi industri 4.0 dan reformasi 
birokrasi), sehingga daya saing 
ekonomi nasional dapat diakselerasi 
peningkatannya.
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ABSTRAK

Dalam sistem elektoral, anggota/pekerja partai politik seringkali menjadi 
terpinggirkan, sedangkan pemilik modal yang tidak paham politik dan sangat 

pragmatis pada akhirnya menguasai partai politik. Sistem demokrasi, khususnya 
pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka, justru cenderung 

melanggengkan kondisi tersebut di atas. Ukuran masyarakat dalam memilih 
calon wakil rakyat bukan lagi didasarkan pada kemampuan kader/pekerja partai 

politik yang telah teruji di internal partai politik, melainkan lebih kepada 
popularitas. Memenuhi kebutuhan itu, banyak partai politik lebih memilih calon 

wakil rakyat dari luar partai politik yang popularitasnya tinggi namun belum 
teruji kemampuannya jika dibandingkan dengan kader/pekerja Partai politik yang 
telah teruji kemampuannya tetapi tidak populer. Tulisan ini membahas tentang 

sistem rekturmen dan kaderisasi partai politik yang sesuai dengan peraturan 
perundangan. 

Kata kunci: partai politik, rekrutmen, wawasan nusantara
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PENDAHULUAN
Sistem rekrutmen dan kaderisasi partai 

politik sejak era reformasi hingga kini 
dinilai belum berjalan dengan baik, bahkan 
dapat dikatakan mengalami stagnasi. Partai 
politik kerap melalaikan kaderisasi sehingga 
terkesan tidak memiliki kader berkualitas. 
Krisis kader tersebut ditandai dengan 
munculnya calon wakil rakyat yang diusung 
oleh partai politik, tetapi bukan berasal 
dari kader/pekerja partai politik itu sendiri, 
namun kebanyakan berasal dari golongan 
pengusaha/pebisnis. “Keberpihakan” partai 
politik terhadap kader yang berasal dari 
pengusaha/pebisnis itu tidak terlepas dari 
kebutuhan partai politik agar mesin partai 
politiknya tetap berjalan dan memenangi 
kontestasi pemilu. Dalam sistem elektoral 
yang mahal itu, anggota/pekerja partai 
politik seringkali menjadi terpinggirkan, 
sedangkan pemilik modal yang tidak paham 
politik dan sangat pragmatis pada akhirnya 

menguasai partai politik.
Sistem demokrasi, khususnya pemilu 

legislatif dengan sistem proporsional 
terbuka, justru cenderung melanggengkan 
kondisi tersebut di atas. Ukuran masyarakat 
dalam memilih calon wakil rakyat bukan lagi 
didasarkan pada kemampuan kader/pekerja 
partai politik yang telah teruji di internal 
partai politik, melainkan lebih kepada 
popularitas. Memenuhi kebutuhan itu, 
banyak partai politik lebih memilih calon 
wakil rakyat dari luar partai politik yang 
popularitasnya tinggi namun belum teruji 
kemampuannya jika dibandingkan dengan 
kader/pekerja partai politik yang telah 
teruji kemampuannya tetapi tidak populer. 
Padahal calon wakil rakyat yang hanya 
mengedepankan popularitas diragukan 
kemampuannya untuk dapat mengemban 
amanah kedaulatan rakyat.

Calon wakil rakyat yang diusung oleh 
partai politik hanya dengan mengedepankan 

Foto: tribunews.com
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kekuatan modal dan popularitas akan 
melahirkan wakil-wakil rakyat yang 
sangat pragmatis, tidak paham politik, 
tidak paham akan fungsi, wewenang, dan 
tugasnya sebagai wakil rakyat. Tidak jarang 
pula melahirkan pemimpin politik ber-
mindset pedagang yang motivasi utamanya 
berpolitik ditujukan untuk mempertahankan 
kepentingan bisnisnya, bukan untuk 
mengabdi pada kepentingan rakyat sebagai 
pemilik kedaulatan.1 Fenomena ini dinilai 
sebagai kegagalan partai politik dalam 
rekrutmen dan pengaderan.

Timbul pertanyaan mendasar, apakah 
calon wakil rakyat yang diusung oleh partai 
politik tanpa melalui proses pengaderan 
dan rekrutmen yang berkualitas akan 
mampu mengemban amanah kedaulatan 
rakyat dalam rangka mewujudkan cita-
cita nasional dan tujuan nasional, yang 
dijabarkan dalam fungsi legislasi, anggaran, 
dan pengawasan serta wewenang dan tugas 
DPR dan DPRD (vide UU No. 42 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 
2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD)?

PEMBAHASAN
Konsepsi Wawasan Nusantara (Wasantara) 

menganut filosofi dasar geopolitik 
Indonesia dan wawasan kebangsaan yang 
mengandung tiga unsur kebangsaan, yaitu 
rasa kebangsaan, paham kebangsaan, 
dan semangat kebangsaan. Ketiga unsur 
tersebut menyatu secara utuh dan 
mengkristal dalam Pancasila dan Wasantara 
serta menjadi jiwa bangsa Indonesia, 
sekaligus pendorong tercapainya cita-cita 
proklamasi sebagaimana diamanatkan 
dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Wasantara 
merupakan prasyarat terwujudnya cita-cita 
nasional dan tujuan nasional.2

Tujuan Wasantara, yaitu mewujudkan 
rasa dan semangat nasional yang tinggi 

pada segenap dimensi kehidupan. Nilai-
nilai yang terkandung dalam Wasantara 
yang diamalkan secara tepat akan menjadi 
prasyarat terjaminnya kepentingan 
nasional, baik kepentingan keamanan 
maupun kepentingan kesejahteraan, yang 
sekaligus akan menciptakan iklim kondusif 
bagi tercapainya tujuan nasional dalam 
rangka menciptakan cita-cita nasional.

Implementasi konsepsi Wasantara dalam 
pembangunan nasional merupakan syarat 
dan prasyarat utama dalam pencapaian 
tujuan nasional melalui penerapannya 
di segala bidang, termasuk kehidupan 
politik nasional. Kesediaan dan kesadaran 
para pemimpin bangsa untuk selalu 
mengedepankan keadilan, kepentingan 
bersama, dan kesetiaan kepada NKRI serta 
menjamin terselenggaranya kepentingan 
nasional merupakan bentuk implementasi 
konsepsi Wasantara. Dibutuhkan 
pemimpin-pemimpin bangsa yang mampu 
mengimplementasikan konsepsi Wasantara 
guna mewujudkan cita-cita nasional, dan 
tujuan nasional.

Pemilu merupakan sarana bagi 
masyarakat untuk menentukan figur dan arah 
kepemimpinan negara atau daerah dalam 
periode tertentu. Pemilu sebagai salah 
satu legitimasi kekuasaan memiliki fungsi 
utama untuk menghasilkan kepemimpinan 
yang benar-benar sesuai dengan kehendak 
rakyat dan memiliki kompetensi untuk 
mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan 
nasional. Untuk itu, partai politik, dalam 
kedudukannya sebagai pilar demokrasi, 
telah ditetapkan untuk menjadi wadah 
seleksi kepemimpinan nasional, dan daerah 
untuk melahirkan pemimpin bangsa dan 
wakil rakyat yang memiliki kompetensi 
dalam politik dan kepemimpinan, serta 
berwawasan kebangsaan. Kompetensi 
merupakan kualifikasi-kualifikasi individu 
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dalam melakukan pekerjaannya. Kompetensi 
mengkombinasikan tingkat pengetahuan 
dan pengalaman. Orang yang berkompeten 
ialah yang ahli di bidangnya. Ada tiga unsur 
pembentuk senyawa kompeten: cerdas 
intelektual (intelectual quotient), cerdas 
aplikasi (application quotient), dan cerdas 
perilaku (emotional quotient). 

Guna menentukan kualifikasi individu 
yang memiliki kompetensi dalam 
politik, partai politik difungsikan untuk 
menyelenggarakan pendidikan politik, dan 
pengkaderan, serta rekrutmen politik yang 
berkualitas. Kader/pekerja partai yang 
diusung oleh partai politik sebagai wakil 
rakyat seyogianya harus melalui proses 
pendidikan politik, dan pengkaderan, serta 
rekrutmen politik yang berkualitas agar 
mampu melaksanakan fungsinya sebagai 
wakil rakyat dalam hal legislasi, anggaran, 
dan pengawasan, serta wewenang, dan 
tugas lainnya dengan rasa dan semangat 
nasional yang tinggi.

Rekrutmen politik adalah proses 
seleksi anggota-anggota kelompok untuk 
mewakili kelompoknya dalam jabatan-
jabatan administratif ataupun politik. 
Tujuan rekrutmen politik adalah terpilihnya 
penyelenggara politik (pemimpin 
pemerintahan negara) dari tingkat pusat 
hingga tingkat terbawah (lurah/desa) 
yang sesuai dengan kriteria (persyaratan) 
yang telah ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Sedangkan objek rekrutmen politik adalah 
seluruh masyarakat Indonesia yang sah 
sebagai warga negara Indonesia berdasarkan 
UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-
undangan lainnya.3 Setiap partai politik di 
Indonesia memiliki mekanisme rekrutmen 
dan keanggotaan partai politik dan jabatan 
politik serta sistem kaderisasi yang 
tertuang di dalam AD Partai politik. Namun 

demikian, mekanisme rekrutmen dan sistem 
kaderisasi tidak boleh dilakukan seenaknya, 
melainkan harus mengacu kepada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Penjelasan UU No. 2 Tahun 2011 
tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik disebutkan bahwa 
penataan dan penyempurnaan partai 
politik untuk mewujudkan sistem politik 
yang demokratis diarahkan pada dua hal 
utama, yaitu pertama, membentuk sikap 
dan perilaku partai politik yang terpola atau 
sistemik sehingga terbentuk budaya politik 
yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem 
demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap 
dan perilaku partai politik yang memiliki 
sistem pengkaderan dan kepemimpinan 
politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan 
fungsi partai politik baik fungsi partai politik 
terhadap negara maupun fungsi partai 
politik terhadap rakyat melalui pendidikan 
politik dan pengkaderan serta rekrutmen 
politik yang efektif untuk menghasilkan 
kader-kader calon pemimpin yang memiliki 
kemampuan di bidang politik. 

Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) 
huruf b dan ayat (1a), rekrutmen terhadap 
warga negara Indonesia untuk menjadi 
bakal calon anggota DPR dan DPRD 
dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi 
secara demokratis sesuai dengan AD dan 
ART dengan mempertimbangkan paling 
sedikit 30% keterwakilan perempuan. 

Ketentuan UU No. 2 Tahun 2011 tersebut 
di atas sebenarnya sudah mengatur fungsi 
partai politik untuk menyelenggarakan 
pendidikan politik dan pengkaderan 
serta rekrutmen politik yang efektif 
untuk menghasilkan kader-kader calon 
pemimpin yang memiliki kemampuan di 
bidang politik. Pendidikan politik berkaitan 
dengan kegiatan: (a) Pendalaman mengenai 
empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu 
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Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, 
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
(b) Pemahaman mengenai hak dan 
kewajiban warga negara Indonesia dalam 
membangun etika dan budaya politik; dan 
(c) Pengkaderan anggota partai politik 
secara berjenjang dan berkelanjutan. 
Sedangkan rekrutmen terhadap warga 
negara Indonesia untuk menjadi bakal 
calon wakil rakyat dilaksanakan melalui 
seleksi kaderisasi secara demokratis dengan 
tetap mengedepankan syarat kompetensi, 
kesetiaan pada ideologi negara, dan 
memiliki wawasan kebangsaan calon wakil 
rakyat. 

Sikap pragmatis partai politik dalam 
menentukan calon wakil rakyat yang 
akan diusungnya tanpa mengindahkan 
ketentuan mengenai mekanisme rekrutmen 
dan seleksi kaderisasi secara demokratis 
merupakan bentuk pengabaian partai 
politik terhadap tujuan dibentuknya 
partai politik, yaitu: mewujudkan cita-cita 
nasional bangsa Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI 1945, 
menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, 
mengembangkan kehidupan demokratis 
berdasarkan Pancasila dengan menjunjung 
tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI, 
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh 
rakyat Indonesia, meningkatkan partisipasi 
politik anggota dan masyarakat dalam 
penyelenggaraan kegiatan politik dan 
pemerintahan, serta memperjuangkan 
cita-cita partai politik, membangun etika 
dan budaya politik dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Oleh karena itu, menjelang pemilu 
legislatif tahun 2019, sudah sepatutnya partai 
politik membuang sikap pragmatisnya dalam 
menentukan calon wakil rakyat yang akan 
diusungnya dan selanjutnya mengefektifkan 
mekanisme rekrutmen dan seleksi kaderisasi 

secara demokratis dengan  mengedepankan 
syarat kompetensi, kesetiaan pada ideologi 
negara, dan wawasan kebangsaan calon 
wakil rakyat.

PENUTUP
Kesimpulan
1. Sikap pragmatis partai politik 

melahirkan calon wakil rakyat yang 
sangat pragmatis, tidak kompeten 
melaksanakan wewenang, tugas, dan 
fungsinya sebagai wakil rakyat.

2. Pendidikan politik, mekanisme 
rekrutmen, dan seleksi kaderisasi yang 
berkualitas akan melahirkan calon 
wakil rakyat yang kompeten, setia 
pada ideologi negara, dan berwawasan 
kebangsaan. 

Saran
Partai politik perlu sesegera mungkin 

memperbaiki sistem rekrutmen, dan 
seleksi kaderisasi dengan mengedepankan 
syarat kompetensi, kesetiaan pada ideologi 
negara, dan wawasan kebangsaan calon 
wakil rakyat guna mewujudkan calon wakil 
rakyat berkualitas.
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