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Assalamu’alaikumWr. Wb.,

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
karunia dan kekuatan yang diberikan, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 16  
ini dapat sampai ke tangan para pembaca.

Dewasa ini kita semua memberikan perhatian serius pada masalah 
perekonomian rakyat, pemanfaatn teknologi nuklir, peningkatan 
kesejahteraan, kerukunan hidup beragama, peranan Indonesia di kawasan 
Asean dan keamanan wilayah udara. Kompleksitas permasalahan tersebut 
membutuhkan kajian, kebijakan, solusi dan diseminasi pemahaman yang 
holistik untuk komponen bangsa.

Mencermati hal ini, Redaksi Jurnal Kajian Lemhannas RI pada edisi ini 
menyajikan berbagai kajian strategis tentang: Pengembangan Teknologi 
Nuklir, Implikasi Kerjasama Trans-Pacific Partnership, dan Optimalisasi 
Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal di Papua. Selain itu, jurnal 
kali ini juga memuat kajian tentang Pemanfaatan Sumber Daya Laut, 
Pemberdayaan Peran Tokoh Masyarakat dan Penguasaan, Pemanfaatan 
dan Pemajuan Teknologi dan Komunikasi. Tidak kalah pentingnya, kajian 
tentang Urgensi Pengaturan Lalu-Lintas Ruang Udara Indonesia dan Peran 
Indonesia dalam Asean Framework on Equitable Economic Development 
(EED) juga turut memperkaya edisi kali ini.

Besar harapan kami, kajian-kajian tersebut dapat menginspirasi segenap 
komponen bangsa untuk menyikapi dan mengaktualisasikan semua 
potensi yang dimiliki untuk bersinergi dengan program pemerintah, 
demi meningkatnya ketahanan nasional yang kita impikan bersama.

Pada kesempatan ini pula, kami sampaikan apresiasi yang begitu 
tinggi kepada seluruh pihak yang turut membantu terbitnya jurnal ini. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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1. Umum
Indonesia sebagai negara kepulauan ter-

besar di dunia, di mana laut berfungsi sebagai 
media penghubung pulau-pulau di dalamnya, 
merupakan salah satu negara yang memiliki 
Sumber Kekayaan Alam (SKA) laut yang sangat 

potensial untuk dapat diberdayakan dan 
dapat digunakan sebagai salah satu modal 
dasar pembangunan nasional. Pembangunan 
nasional merupakan amanat seluruh rakyat 
Indonesia yang harus dilaksanakan bersama-
sama, oleh pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah serta seluruh elemen bangsa. 
Pembangunan yang dilaksanakan oleh segenap 
bangsa Indonesia, di seluruh aspek kehidupan 
masyarakat selama ini, secara bertahap telah 
mampu meningkatkan kesejahteraan dan 
peningkatan rasa aman sebagian besar 
masyarakat. Pengelolaan SKA tersebut harus 
dilaksanakan dengan tetap memperhatikan 
kelestarian fungsi lingkungan hidupnya dan 
keberlanjutannya. Satu hal yang harus men-

jadi perhatian bersama adalah, bahwa tujuan 
pengelolaan SKA tidak boleh bertentangan 
dengan tujuan negara, sebagaimana tercantum 
dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD NRI 1945) serta pada Pasal 33 ayat (2) 
mengatur “cabang-cabang produksi yang 
penting bagi negara dan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan 
pada ayat (3) mengatur ”bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hanya 
satu planet bumi dan pembangunan harus 
memperhatikan “hak generasi mendatang”, 
jadi pengelolaan SKA harus dilaksanakan 
secara berkelanjutan dan dimanfaatkan guna 
percepatan pembangunan dalam rangka 
memperkokoh Ketahanan Nasional. 

Secara geografis, letak Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) pada posisi strategis 
dengan posisi silang di antara dua benua, 

Pemanfaatan Sumber Daya Laut  
guna Meningkatkan Perekonomian Rakyat

dalam rangka Meningkatkan 
Ketahanan Ekonomi Nasional
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Benua Australia dan Benua Asia serta berada 
diantara dua samudera, Samudera Hindia dan 
Samudera Pasifik. Keunggulan komparatif 
dalam posisi ini antara lain; land and marine 
bidoversities, international sea leanes, 
unclos implementation, dynamic oceano-
graphy & climate change, geotectonic position 
yang juga memberikan karunia dengan 
banyaknya sumber mineral serta basin-basin 
minyak dan gas maupun mineral. Berdasar-
kan sifat sumber kekayaan alam dapat dibagi 
menjadi potensi sumber daya terbarukan 
(Renewable Resources) dan potensi sumber 
daya tidak pulih atau tidak terbarukan (Non 
Renewable Resources). Apabila dari segi 
pemanfaatan, maka sumber kekayaan alam 
dapat dibagi menjadi sumber daya hayati dan 
nirhayati.

NKRI sebagai negara kepulauan terbesar 
di dunia, memiliki wilayah dengan panjang 
mencapai 5.200 km dan lebar mencapai 1.870 
km, lokasi geografisnya sangat strategis (me-
miliki akses langsung ke pasar terbesar di dunia) 
karena Indonesia dilewati oleh satu Sea Lane 
of Communication (SLoC), yaitu Selat Malaka, 
di mana jalur ini menempati peringkat pertama 
dalam jalur pelayaran kontainer global. Ber-
dasarkan United Nations Environmental 
Programme (UNEP, 2009) terdapat 64 wilayah 
perairan Large Marine Ecosystem (LME) 
di seluruh dunia yang disusun berdasarkan 
tingkat kesuburan, produktivitas dan pengaruh 
perubahan iklim terhadap masing-masing 
LME. Indonesia memiliki akses langsung 
kepada 6 (enam) wilayah LME yang mempunyai 
potensi kelautan dan perikanan yang cukup 
besar, yaitu: LME 34–Teluk Benggala; LME 36–
Laut Cina Selatan; LME 37–Sulu Celebes; LME 
38–Laut-laut Indonesia; LME 39 – Arafura–Gulf 
Carpentaria; LME 45 – Laut Australia Utara.

Karakteristik perairan Indonesia sangat 
spesifik dengan memiliki keaneka-ragaman 
hayati dengan berbagai jenis biota laut yang 
tinggi (ikan, coral, seaweed dan lain-lain serta 
berbagai vegetasi laut) serta potensi lainnya 
seperti kandungan bahan mineral, minyak dan 
gas. Potensi SKA sektor kelautan, berdasarkan 
manfaatnya dapat dibagi dalam tiga kelompok 
yaitu, sumber daya yang dapat pulih (renewable 
resources), sumber daya yang tak dapat pulih 
(non-renewable resources) dalam hal ini mineral 
dan tambang dan jasa-jasa lingkungan 

(environmental services). Berdasarkan sifat-
nya sumber daya laut dapat dibagi juga men-
jadi kelompok hayati dan nirhayati.

2. Pokok-Pokok Permasalahan
Permasalahan yang dapat diungkapkan 

dalam pemanfaatan sumber daya laut adalah 
bagaimana pemanfaatan sumber daya laut 
Indonesia guna meningkatkan perekonomian 
rakyat dalam rangka meningkatkan ketahanan 
ekonomi nasional. Dari permasalahan yang 
ada, ditemukan beberapa pokok-pokok per-
soalan sebagai berikut :

a. Bagaimanakah pola pengembangan 
ekonomi berbasis perekonomian rakyat 
berbasis sumber daya laut terkait 
dengan pengembangan perekonomian 
nasional?

b. Bagaimanakah kebijakan, strategi 
dan upaya untuk mendorong 
meningkatnya perekonomian rakyat 
berbasis sumber daya laut secara 
berkelanjutan dalam rangka mem-
perkokoh ketahanan nasional?

3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud pengkajian adalah:

1) Untuk mengenali kondisi saat 
ini dan  permasalahan pe-
manfaatan sumber daya laut, 
guna meningkatkan perekonomian 
rakyat. 

2) Untuk menentukan strategi  
pengembangan pengelolaan 
dan pemanfaatan sumber daya 
laut guna meningkatkan per-
ekonomian rakyat dalam rangka 
ketahanan ekonomi nasional.

b. Tujuan dari pengkajian ini adalah 
sebagai sumbang saran atau masukan 
kepada Pemerintah mengenai ke-
bijakan, strategi dan upaya yang 
perlu dilakukan dalam pemanfaatan 
sumber daya laut Indonesia guna 
peningkatan perekonomian rakyat 
dalam rangka meningkatkan ketahanan 
ekonomi nasional.

4. Analisa
Memahami akan pentingnya pe-

manfaatan sumber daya secara tepat dan 
benar, khususnya sumber daya laut untuk 
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meningkatkan perekonomian rakyat, maka 
analisa strategis perlu dilakukan dalam pe-
manfaatan sumber daya laut, agar sumber 
daya laut yang dianggap sebagai “engine of 
growth” (mesin pertumbuhan) dapat men-
transformasikan sumber daya ke dalam “man 
made capital“, yang pada akhirnya akan 
menghasilkan produktivitas lebih tinggi di-
masa yang akan datang, namun tetap mem-
perhatikan kelestarian lingkungan, keserasian 
dan keseimbangan antara pembangunan 
ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan, 
karena keduanya harus dilakukan secara 
seimbang dalam mencapai tujuan nasional 
terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Potensi pemanfaatan sumber daya kelautan 
Indonesia tidak akan berkelanjutan bila 
tidak ada upaya konservasi. Konservasi sumber 
daya kelautan merupakan rangkaian yang 
tidak bisa dipisahkan dari upaya perlindungan, 
pelestarian, dan pemanfaatan. Termasuk di 
dalamnya pengelolaan kawasan konservasi 
perairan, jenis ikan dan genetik ikan untuk 
menjamin ketersediaan dan keberlanjutan-
nya. Merujuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2004 tentang Perikanan beserta perubahan-
nya (UU No 45/2009) dan PP No 60/2007 
tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, paling 
tidak memuat dua hal penting paradigma 
baru dalam konteks konservasi.

Pertama, pengelolaan diatur dengan 
sistem zonasi. Ada empat pembagian zona 
dalam kawasan konservasi perairan. Yakni, 
zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona 
pemanfaatan serta zona lainnya. Perlu di-
ketahui, zona perikanan berkelanjutan tidak 
pernah diatur dalam regulasi pengelolaan 
kawasan konservasi, baik menurut Undang-
Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
maupun Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 
1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan 
Kawasan Pelestarian Alam. Kedua, dalam hal 
kewenangan, pengelolaan kawasan konservasi 
selama ini menjadi monopoli pemerintah 
pusat. Namun, sekarang sudah didesentra-
lisasikan kepada Pemerintah Daerah. Ini ber-
dasarkan Undang-Undang No 27 Tahun 2007 
tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Pemerintah 
No 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber 
Daya Ikan, serta Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan No Per.02/Men/2009 tentang 
Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi 
Perairan.

Pemda diberi kewenangan mengelola 
kawasan konservasi di wilayahnya. Ini selaras 
dengan mandat Undang-Undang No 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, khusus-
nya terkait pengaturan pengelolaan wilayah 
laut dan konservasi. Paradigma baru tersebut, 
kini telah menghapus kekhawatiran akan 
berkurangnya akses nelayan di kawasan 
konservasi perairan.

Sebagai kawasan khas yang memiliki 
akses terbuka (open access) bagi siapa saja, 
pengawasan kawasan perairan sangat mem-
butuhkan peran aktif berbagai pihak. Kementerian 
Kelautan dan Perikanan sendiri telah memiliki 
unit kerja pengawasan sumber daya kelautan 
dan perikanan, yang mendukung penuh 
pelaksanaan konservasi sumber daya ikan.

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi 
kunci keberhasilan konservasi, antara lain, 
melalui upaya pembentukan dan optimalisasi 
Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) 
di sekitar kawasan konservasi. Melalui upaya 
ini, banyak kasus pemboman ikan, pencurian 
telur penyu dan pelanggaran lainnya diproses 
sesuai hukum atas peran aktif dan partisipasi 
masyarakat. Panduan Praktis Tahun 2012, 
Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah 
berkontribusi dalam pengelolaan kawasan 
konservasi seluas 3,2 juta hektar dan 
penambahan luas kawasan konservasi perairan 
di Indonesia menjadi 15,78 juta hektar.

Di sisi lain, dalam tiga dasawarsa ter-
akhir stok berbagai jenis ikan di kebanyakan 
wilayah laut dunia terus menurun, bahkan 
beberapa jenis ikan telah punah. Pada awal 
2000-an, sekitar 75% dari seluruh stok ikan 
laut dunia telah mencapai status pemanfaatan 
jenuh (fully exploited), tangkap lebih (over-
fishing) atau terkuras. Kemudian pada 2008 
persentase stok ikan laut dunia yang status 
pemanfaatannya telah jenuh, tangkap lebih 
dan terkuras meningkat menjadi 84%. Dengan 
perincian, status sudah jenuh 53%, tangkap 
lebih 28%, terkuras 3% dan yang baru pulih 
dari kondisi terkuras 1% (FAO, 2010).

Sekarang, stok ikan pelagis besar (seperti 
tuna, marlin, bonito, setuhuk dan ikan pedang) 
di laut dunia diperkirakan tinggal 10–20%. Apabila 
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kita ingin membalikkan kondisi perikanan 
dunia yang kini cenderung tidak berkelanjutan 
ke arah yang berkelanjutan (sustainable), 
maka kita mesti mengurangi laju penangkapan 
ikan (jumlah kapal ikan dan nelayan) di laut. 
Kebijakan ini tentu memicu kontroversi dan 
dilema di tengah dunia yang masih menyisakan 
2 miliar warganya kekurangan pangan, bergizi 
buruk, menganggur atau miskin.

Dilema perikanan 
global di atas, dalam banyak 
hal juga sedang terjadi di 
Indonesia. Pada 2011 total 
ikan hasil tangkapan dari 
seluruh wilayah laut 
Indonesia mencapai 5,06 
juta ton, sekitar 78% dari 
total potensi lestari atau 
Maximum Sustainable 
Yield (MSY) sekitar 6,5 
juta  ton per  tahun. 
Padahal untuk menjamin 
kelestarian sumber daya 
ikan laut dan usaha per-
ikanan tangkap itu sendiri, 
laju penangkapan ikan 
maksimum yang diperboleh-
kan adalah 80% MSY (FAO, 
1995).

Artinya, ruang untuk 
mengembangkan usaha 
perikanan tangkap di 
Indonesia hanya tinggal 
2%. Lebih dari itu, banyak 
jenis stok ikan di wilayah-
wilayah perairan yang 
padat nelayan nasional, seperti selat Malaka, 
laut Jawa, pantai selatan Sulawesi dan selat Bali 
telah mengalami tangkap jenuh (overfishing). 
Demikian pula halnya dengan wilayah-wilayah 
perairan yang selama ini menjadi ajang pen-
jarahan ikan (illegal fishing) oleh kapal-kapal 
modern milik asing, seperti laut Natuna, laut 
Cina Selatan, laut Sulawesi, laut Arafura dan 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Banyaknya stok ikan di berbagai wilayah 
perairan yang sudah mengalami tangkap 
jenuh dan overfishing telah menyebabkan: 
(1) hasil tangkapan ikan per satuan upaya 
(kapal ikan atau nelayan) semakin menurun; 
(2) rata-rata ukuran ikan yang tertangkap 
semakin mengecil; (3) daerah penangkapan ikan 

(fishing grounds) semakin jauh dari pantai. Ini 
semua berdampak pada semakin berkurang-
nya pendapatan nelayan, dan membengkak-
nya biaya melaut.

Hasil penelitian tim ahli dari Bank Dunia 
dan FAO yang dipublikasikan pada tahun 
2009 dalam buku The Sunken Billions: The 
Economic Justification for Fisheries Reform 
menunjukkan, bahwa kebijakan dan cara-

cara penangkapan ikan di 
laut secara berlebihan di 
hampir seluruh wilayah 
peraian laut dunia selama 
tiga dasawarsa terakhir 
telah mengakibatkan raib-
nya keuntungan ekonomi 
usaha perikanan tangkap 
dunia USD50 miliar per 
tahun.

Kerugian ekonomi 
secara kumulatif selama 
kurun waktu itu diperkirakan 
melebihi USD 2 triliun. Tim 
ahli tersebut juga mewanti-
wanti, bahwa bila pola 
penangkapan ikan di laut 
secara berlebihan dan 
brutal seperti selama 
ini tidak segera dihenti-
kan, dalam dua atau tiga 
dekade mendatang usaha 
perikanan tangkap di sebagian 
besar wilayah perairan 
laut dunia bakal ambruk.

Sebaliknya, jika kita 
menerapkan rezim pe-

ngelolaan perikanan tangkap secara terkendali 
(managed-capture fisheries), maka diyakini 
usaha perikanan tangkap di Indonesia maupun 
dunia akan berkelanjutan serta memberikan 
keuntungan tambahan sebesar USD 50 miliar 
per tahun secara global dan sekitar USD 3,5 
miliar per tahun bagi Indonesia.

Untuk memelihara kelestarian sumber daya 
ikan dan menjamin usaha perikanan tangkap 
yang menguntungkan secara berkelanjutan, 
kita harus meninggalkan rezim pengelolaan 
perikanan tangkap berasaskan akses terbuka 
(open access) seperti sekarang dan meng-
gantinya dengan rezim pengelolaan yang ter-
kendali (managed-capture fisheries).
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Secara simultan, kita pun harus 
merehabilitasi sejumlah ekosistem pesisir 
yang telah rusak dan mengonservasi yang 
masih tersisa, melakukan restocking dan 
stock enhancement jenis-jenis ikan dan biota 
laut yang memiliki nilai ekonomis atau 
ekologis penting secara tepat dan benar, 
melarang pembuangan limbah Bahan Berbahaya 
dan Beracun (B3) dan mengurangi secara 
signifikan pembuangan limbah non-B3 ke 
lingkungan laut dan menyiapkan serta 
mengimplementasikan program adaptasi 
(adaptation measures) terhadap dampak 
perubahan iklim global yang terkait dengan 
usaha perikanan tangkap dan kehidupan nelayan.

Kalau pada rezim pengelolaan akses ter-
buka, berapa saja, kapan saja dan di mana 
saja para nelayan bisa sebebas-bebasnya 
menangkap ikan dan biota laut lain dari laut. 
Dalam rezim pengelolaan perikanan tangkap 
secara terkendali, kegiatan penangkapan ikan 
di laut diwajibkan mengikuti sejumlah aturan 
main, yang antara lain berupa:

a. Pembatasan kuota (berat atau jumlah) 
ikan atau biota laut lain yang boleh 
ditangkap setiap musim (tahun). 

b. Ukuran minimum ikan (biota laut 
lain) yang boleh ditangkap. 

c. Larangan penggunaan alat tangkap 
yang merusak lingkungan atau me-
ngancam kelestarian sumber daya 
ikan. 

d. Pembatasan jumlah izin kapal ikan 
yang boleh beroperasi di wilayah 
perairan laut tertentu. 

e. Larangan menangkap ikan (biota 
laut lain) pada musim atau waktu 
tertentu (closed seasons).

f. Larangan menangkap ikan (biota 
laut lain) di lokasi-lokasi tertentu 
(closed areas).

g. Pemberlakuan kawasan lindung laut 
(marine protected areas).

Selain itu, setiap unit usaha perikanan 
tangkap harus memenuhi skala ekonomi, 
menggunakan teknologi yang efisien dan 
ramah lingkungan, mengembangkan industri hilir 
(pengolahan), hulu dan menerapkan supply-
chain management secara terintegrasi dari 
produksi hingga ke pemasaran. Dengan 
reformasi manajemen perikanan tangkap di 
atas, kita tidak hanya akan dapat me-

nyelamatkan kerugian ekonomi yang jumlahnya 
puluhan miliar dolar, tetapi juga bisa menjamin 
kontinuitas suplai ikan dan seafood untuk 
ketahanan pangan. Pada saat yang sama, 
usaha perikanan tangkap diyakini bakal 
menyejahterakan nelayan serta memberi-
kan kontribusi yang lebih signifikan bagi 
pertumbuhan ekonomi nasional secara 
berkualitas dan berkelanjutan.

5. Upaya
Berdasarkan analisis awal dan strategis 

awal yang dirumuskan, maka diperlukan upaya-
upaya pemanfaatan sumber daya laut guna 
meningkatkan perekonomian rakyat dalam 
rangka memperkokoh ketahanan nasional, 
antara lain sebagai berikut:

a. Mengkonsolidasikan ketersediaan 
data dan informasi tentang sumber 
daya laut dan kelautan secara terpadu 
yang dapat diakses dengan mudah 
oleh setiap pemangku kepentingan.

b. Menyerasikan kebijakan-kebijakan 
lintas sektoral guna menjamin 
keharmonisan dan pembangunan 
antar sektor dalam kaitannya dengan 
eksplorasi dan eksploitasi guna pe-
manfaatan sumber daya laut secara 
berkelanjutan.

c. Mengembangkan riset-riset kelautan 
meliputi sumber daya laut hayati 
dan nirhayati, geologis dan sesismik 
serta lingkungan yang dapat mem-
bangun argumen keilmuan bagi 
upaya-upaya memanfaatkan sumber 
daya laut secara berkelanjutan.

d. Meningkatkan kemampuan sumber 
daya manusia Indonesia dalam hal 
pemanfaatan sumber daya laut dan 
pengembangan teknologi kelautan.

e. Upaya-upaya yang dilakukan harus 
dengan tujuan dalam meningkatkan 
kesejahteraan rakyat, agar pengelolaan 
sumber daya dapat dioptimalkan 
secara efektif dan efisien.

f. Meningkatkan pengembangan 
teknologi eksplorasi dan eksploitasi 
dalam  pendayagunaan sumber daya 
laut.

g. Menciptakan iklim yang kondusif bagi 
kelangsungan investasi eksplorasi 
dan eksploitasi dalam upaya  pe-
manfaatan sumber daya laut.
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h. Mendorong tumbuhnya partisipasi 
masyarakat luas dalam upaya-upaya 
pemanfaatan dan pelestarian 
sumber daya laut.

i. Meningkatkan pertumbuhan industri 
berbasis sumber daya laut yang kuat 
dan tangguh guna menciptakan nilai 
tumbuh bagi perekonomian rakyat 
dan perekonomian nasional.

j. Meningkatkan usaha dan kegiatan 
ekonomi pemanfatan sumber daya 
alam skala usaha kecil dan menengah 
untuk meningkatkan perekonomian 
rakyat serta mendorong keterkaitan-
nya dengan usaha besar.

k. Pemerintah harus mendorong swasta 
nasional yang kurang berani bermain 
di industri eksplorasi laut.

l. Meningkatkan peran Pemerintah untuk 
dapat membangun BUMN industri 
eksplorasi laut.

m. Pemantauan dan pengawasan bagi 
kegiatan-kegiatan eksplorasi dan 
produksi guna menjamin pemanfaatan 
sumber daya secara optimal dan 
berkelanjutan bagi kepentingan 
bangsa.

n. Memenuhi dan melengkapi per-
alatan dan SDM Perangkat Negara 
Kepulauan.

6.  Kesimpulan
Dari analisa strategik dapat dirumuskan 

kesimpulan langkah-langkah strategi yang 
harus dilaksanakan antara lain:

a. Sebagai Negara kepulauan Indonesia 
harus memiliki Kebijakan Kelautan 
(ocean policy) dengan Rencana Besar 
Strategi Maritim (Maritime Grand 
Strategy) di dalamnya dengan me-
miliki visi dan misi yang jelas dengan 
memperhatikan geopolitik dan geo-
strategi bangsa, sehingga kebijakan 
tentang pengelolaan sumber daya 
laut dan sumber daya ekonomi yang 
dihasilkan akan berwawasan lokal, 
nasional dan global.

b. Kebijakan kelautan adalah kebijakan 
negara kepulauan dengan variabel 
keruangan yang harus lengkap;

c. Kebijakan kelautan perlu berangkat 
dari keunggulan komparatif menuju 
keunggulan kompetitif;

d. Pemerintah perlu melengkapi 
seluruh kewajiban yang tercantum 
dalam UNCLOS, untuk kepentingan 
effektifitas kedaulatan Indonesia;

e. Sumber Daya Laut Indonesia merupakan 
sumber kehidupan dan penghidupan 
(source of food, energy and liveli-
hood) yang tiada putusnya, dari 
generasi ke generasi apabila pe-
manfaatannnya dilakukan dengan 
benar secara lestari;

f. Perekonomian rakyat berbasis sumber 
daya laut dapat terus ditingkatkan 
dalam upaya meningkatkan ke-
sejahteraan masyarakat; 

g. Pendidikan berperan penting dalam 
menghasilkan sumber daya manusia 
yang mampu memanfaatkan serta 
meningkatkan nilai tambah sumber 
daya tersebut melalui kegiatan 
penelitian dan pengembangan;

h. Sumber daya laut dapat dimanfaat-
kan secara optimal, dengan dukungan 
institusi pendidikan dan riset yang 
didorong terus agar berperan aktif 
dalam mengembangkan iptek dan 
rekayasa yang terkait dengan sumber 
daya laut.

7. Rekomendasi
Berdasarkan analisis data dan fakta serta 

analisis strategik, maka dapat direkomendasi-
kan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemerintah perlu segera menetapkan 
ocean policy yang ditindaklanjuti 
dengan perumusan Maritime Grand 
Srategy untuk mendorong pemanfaatan 
sumber daya laut menjadi salah satu 
penggerak utama (prime over) pem-
bangunan ekonomi, baik melalui 
pemanfaatan teknologi dan kerjasama 
riset serta industri untuk mem-
berdayakan sumber kekayaan laut 
yang berkelanjutan dalam rangka 
meningkatkan ketahanan ekonomi 
nasional. Mengingat posisi Indonesia 

 sebagai negara dengan wilayah di-
dominasi oleh laut dengan potensi 
sumber daya laut yang besar, maka 
sudah saatnya bagi pemerintah 
untuk menjadikan wilayah laut sebagai 
penggerak perekonomian nasional.
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b. Seiring dengan cepatnya pertumbuhan 
penduduk dan industri, maka 
kebutuhan akan pangan dan energi 
dari sumber daya laut akan semakin 
meningkat, dengan demikian pe-
manfaatan sumber daya laut untuk 
pemenuhan kebutuhan pangan 
maupun energi dapat dijadikan 
tumpuan, karenanya pemanfaatan 
sumber daya laut nasional harus 
dapat ditempatkan sebagai main-
stream dalam pembangunan ekonomi 
nasional untuk meningkatkan ke-
tahanan ekonomi nasional.

c. Pemerintah perlu segera merumus-
kan pemetaan sumber daya laut yang 
dapat dikembangkan melalui usaha 
perekonomian rakyat, baik usaha 
skala ekonomi kecil dan menengah 
serta yang dapat dikembangkan 
melalui industrialisasi dalam skala 

usaha besar, bedasarkan jenis-jenis 
sumber daya laut, baik hayati 
maupun nir-hayati.

d. Pemerintah perlu melakukan per-
cepatan dan pengembangan 
industrialisasi kelautan dan per-
ikanan melalui konsep pembangunan 
blue economy yang didukung oleh 
berbagai sektor dalam rangka men-
dukung ketahanan ekonomi nasional.

e. Merumuskan peraturan investasi 
yang kondusif bagi kegiatan eksplorasi 
dan ekspoitasi sumber daya laut.

f. Mentuntaskan perubahan pengaturan 
hak dan kewenangan serta kewajiban 
maupun perimbangan keuangan 
antara pemerintah dan pemerintahan 
daerah.

Focus Group Discussion Kajian Aktual pada 
Rabu, 6 Maret 2013
Pembicara :
1. Prof. Dr. Rizald Max Rompas, M.Agr, 

Kepala Badan Riset Kelautan dan Per-
ikanan Kementerian Kelautan dan Per-
ikanan RI

2. Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, Deputi Kepala 
BPPT Bidang Teknologi Pengembangan 
Sumber Daya Alam.

3. Prof. Dr. Indrajaya, Dekan Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.

Penanggap :
1. Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, 

Tenaga Profesional Bidang Strategi dan 
Hubungan Internasional Lemhannas RI.

2. Prof. Miyasto, SU, Tenaga Profesional 
Bidang Ekonomi Lemhannas RI.

3. Dr. Rosita S. Noor, MA, Tenaga Profesional 
Bidang Ekonomi Lemhannas RI.

4. Dr. Ir. Tiene Gunawan, M.Sc., Direktur 
Marine Conservation International 
Indonesia.

Roundtable  Discussion Kajian Aktual pada 
Selasa dan Rabu, 9 dan 10 April 2013
Pembicara :
1. Prof. Dr. Akhmad Fauzi, M.Sc., Dosen 

Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
2. Ir. Saut Parulian Hutagalung, M.Sc., 

Dirjen Pengadaan dan Pemasaran Hasil 
Perikanan.

3. Ir. A. Edy Hermanto.

Penanggap :
1. Mayjen Mar (Purn) Yusuf Solichien 

Martadiningrat, Ketua Himpunan Nelayan 
Seluruh Indonesia

2. Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, 
Tenaga Profesional Bidang Strategi dan 
Hubungan Internasional Lemhannas RI.

3. Dr. Panutan Sakti, Tenaga Profesional 
Bidang Ekonomi Lemhannas RI.

4. Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA, 
Tenaga Ahli Pengkaji Sumber Kekayaan 
Alam Lemhannas RI.

Pemanfaatan Sumber Daya Laut guna Meningkatkan Perekonomian Rakyat
dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional
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1.  Umum
Ketergantungan Indonesia terhadap 

bahan bakar minyak (BBM), atau energi fosil 
umumnya, telah menghadapi tantangan 
paling berat saat ini. Sekitar 65 persen kebutuhan 
energi final Indonesia masih tergantung pada 
BBM, yang sebagian besar digunakan di sektor 
transportasi. Di lain pihak, cadangan minyak 
bumi Indonesia hanya sembilan miliar barel 
(DESDM, 2013) yang diperkirakan habis 
selama 18 tahun dengan laju produksi rata-rata 
500 juta barel per tahun. Hal ini menyebabkan 
Indonesia harus beralih dari negara peng-
ekspor minyak menjadi pengimpor netto (net 
importer) sejak beberapa tahun terakhir.  

Konsumsi energi yang tinggi ini menimbulkan 
masalah dengan laju pengurangan sumber 
daya fosil, seperti minyak dan gas bumi serta 
batubara, yang lebih cepat jika dibandingkan 
dengan laju penemuan cadangan baru. Diper-

Pengembangan Teknologi Nuklir 
guna Pemanfaatan Energi Terbarukan 

dalam rangka  Meningkatkan 
Ketahanan Energi Nasional

kirakan dalam jangka waktu yang tidak lama 
lagi cadangan energi fosil Indonesia akan 
habis, sehingga kemudian kebutuhan energi 
dalam negeri akan sangat tergantung pada 
sumber energi impor. 

Guna mengatasi persoalan tersebut di-
perlukan upaya diversifikasi dan konservasi 
energi. Diversifikasi energi adalah peng-
anekaragaman pemakaian energi dengan 
meningkatkan pemanfaatan teknologi seperti; 
tenaga nuklir, surya, biomassa, angin, energi 
air dan panas bumi. Sedangkan konservasi 
energi adalah meliputi pemanfaatan energi 
yang efisien dan menerapkan management 
energi di semua sektor yaitu sektor industri, 
transportasi, rumah tangga dan komersial.

Kebijakan penting dalam rancangan 
Kebijakan Energi Nasional (KEN) adalah 
perubahan paradigma pengelolaan energi 
nasional, yang menempatkan sumber daya 
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energi sebagai modal pembangunan nasional, 
bukan hanya sebagai komoditi ekspor.

Rancangan KEN menetapkan sasaran 
sebagai berikut:  
a. Tercapainya elastisitas energi lebih kecil 

dari 1 (satu) pada tahun 2025 yang 
diselaraskan dengan target pertumbuhan 
ekonomi; 

b. Tercapainya penurunan intensitas energi 
final sebesar 1 (satu) persen per tahun 
pada tahun 2025;

c. Tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 
85% pada tahun 2015 dan mendekati 
sebesar 100% pada tahun 2020;

d. Tercapainya rasio penggunaan gas rumah 
tangga pada tahun 2015 sebesar 85%

e. Tercapainya bauran energi primer yang 
optimal, yaitu, pada tahun 2025 pangsa 
teknologi nuklir mencapai paling sedikit 
25%, dan pada tahun 2050 paling sedikit 
40%. Mengurangi penggunaan minyak 
bumi, menjadi lebih kecil dari 25% pada 
tahun 2025 dan lebih kecil dari 20% pada 
tahun 2050. Apabila ketersediaan energi 
bersih belum mencapai sasaran, maka 
Batubara masih menjadi andalan dalam 
penyediaan energi nasional, dengan 
pangsa yang relatif tetap, yaitu 
pada tahun 2025 minimal sebesar 30% 
dan pada tahun 2050 minimal sebesar 
25%. Penggunaan gas bumi didorong 
secara optimal, menjadi minimal 20% 
pada tahun 2025 dan minimal 15% pada 
tahun 2050, apabila ketersediaan energi 
bersih belum mencapai sasaran.

Dari rancangan KEN tersebut terlihat, 
bahwa terdapat keinginan untuk mendorong 
penggunaan EBT untuk mengimbangi 
penurunan penggunaan energi fosil. Salah 
satu jenis EBT yang kemungkinannya akan 
dikembangkan adalah energi nuklir. 
Pengembangan ini dilakukan mengingat 
beberapa kelebihan dari energi nuklir, 
diantaranya, adalah bahwa bahan bakarnya 
tidak mahal, mudah untuk dipindahkan 
(dengan sistem keamanan yang ketat), energi 
yang dihasilkan sangat besar dan tidak mem-
punyai efek gas rumah kaca serta hujan asam.

2.  Landasan Pemikiran
Sampai saat ini Indonesia belum berhasil 

membangun Pembangkit Listrik Tenaga 

Nuklir (PLTN), sehingga belum ada satupun 
PLTN yang dapat dioperasikan untuk me-
ngurangi beban kebutuhan energi listrik yang 
saat ini semakin meningkat di Indonesia. 
Padahal energi nuklir saat ini di dunia sudah 
cukup berkembang dengan menguasai pangsa 
sekitar 16% listrik dunia. Hal ini menunjuk-
kan, bahwa energi nuklir adalah sumber 
energi potensial, berteknologi tinggi, ber-
keselamatan handal, ekonomis dan ber-
wawasan lingkungan serta merupakan sumber 
energi alternatif yang layak untuk diper-
timbangkan dalam Perencanaan Energi Jangka 
Panjang bagi Indonesia guna mendukung 
pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu 
suatu studi perencanaan energi dan kelistrikan 
nasional jangka panjang “Comprehensive 
Assessment of Different Energy Resources 
for Electricity Generation in Indonesia” 
(CADES), telah diselesaikan pada tahun 2002 
oleh sebuah Tim Nasional di bawah koordinasi 
BATAN dan Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT) dengan dukungan IAEA untuk 
melakukan evaluasi kembali tentang kebutuhan 
(demand) dan penyediaan (supply) energi 
khususnya kelistrikan di Indonesia.

Namun demikian, terdapat beberapa 
pertimbangan lebih lanjut apabila Indonesia 
ingin melanjutkan pengembangan teknologi 
nuklir sebagai sumber energi alternatif. 
Beberapa pertimbangan tersebut mencakup: 
(1) kenyataan bahwa tidak semua negara di 
dunia ingin membangun PLTN, (2) kesesuaian 
dengan geostrategi Indonesia (3) keekonomian 
PLTN, (4) Indonesia mempunyai sumber daya 
energi lain yang aman, dan (5) ketergantungan 
kepada negara lain. Untuk hal tersebut, maka 
diperlukan kajian yang mendalam mengenai 
keuntungan dan kerugian pemanfataan energi 
nuklir sebagai energi alternatif.  

3.  Pokok Permasalahan
Berdasarkan uraian di atas, maka pokok 

permasalahan yang dapat dikemukakan dalam 
Pengembangan Teknologi Nuklir Guna Pemanfaatan 
Energi Terbarukan Dalam Rangka  Meningkatkan 
Ketahanan Energi Nasional adalah sebagai 
berikut:
a.  Bagaimanakah kondisi pengembangan 

teknologi nuklir di Indonesia saat ini?
b.  Faktor-faktor apakah yang menghambat 

dan mendorong pengembangan teknologi 
nuklir di Indonesia?
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c.  Bagaimanakah kebijakan, strategi, dan 
upaya untuk mendorong pengembangan 
teknologi nuklir di Indonesia?

4.  Dasar
a. Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 67 Tahun 2006  tanggal 13 Juni 
2006 tentang Lembaga Ketahanan 
Nasional Republik Indonesia.

b. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 
01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan 
Nasional Republik Indonesia.

c. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 
01 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Program 
Kerja dan Anggaran Lemhannas RI Tahun 
2013.

d. Surat Menteri Keuangan RI Nomor : DIPA-
064-01.1.632505/2013 tanggal 05 
Desember 2012 tentang Pengesahan 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
Lemhannas RI Tahun 2013.

e. Surat Perintah Gubernur Lemhannas 
RI Nomor : Sprin/95/I/2013 tanggal 17 
Januari 2013 tentang Pembentukan Tim 
Kajian Aktual I tentang “Pengembangan 
Teknologi Nuklir Guna Pemanfaatan 
Energi Terbarukan Dalam Rangka 
Meningkatkan Ketahanan Energi Nasional” 
T.A. 2013.
 

5.  Maksud dan Tujuan
Maksud pengkajian adalah untuk mem-

berikan gambaran mengenai kondisi saat ini, 
kondisi yang diharapkan, serta permasalahan 
yang dihadapi dalam pengembangan teknologi 
nuklir di Indonesia.

Tujuan dari pengkajian ini adalah mem-
berikan masukan mengenai kebijakan, strategi 
dan upaya yang perlu dilakukan dalam 
pengembangan teknologi nuklir di Indonesia 
bagi para pemangku kepentingan.

6.  Metode Pengkajian
Metode pengkajian yang digunakan 

adalah deskriptif analitis dalam pengertian 
data-data sekunder yang diperoleh dari pe-
nelusuran kepustakaan serta pendapat para 
ahli yang diperoleh melalui Focus Group 
Discussion (FGD) dan Round Table Discussion 

(RTD) di analisis untuk mendapatkan kesimpulan 
mengenai penyebab masalah tidak optimal-
nya pengembangan teknologi nuklir di Indonesia. 
Hasil analisis tersebut akan dijadikan dasar 
perumusan kebijakan, strategi dan upaya 
untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi 
nuklir guna pemanfaatan teknologi nuklir 
dalam rangka meningkatkan ketahanan energi 
nasional.

Kondisi Awal Dan Faktor-Faktor Yang 
Memengaruhi

Jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 
mencapai 237,6 juta jiwa (sensus BPS Tahun 
2010) atau meningkat rata-rata 1,48% per 
tahun sejak tahun 2000. Pada saat ini sekitar 
54% penduduk tinggal di wilayah perkotaan. 
Angka PDB tahun 2010 mencapai 2.310 triliun 
rupiah (angka konstan 2000), dengan laju 
pertumbuhan PDB rata-rata selama 10 tahun 
terakhir mencapai 3,68%, Konsumsi energi 
Indonesia meningkat secara historikal dengan 
pertumbuhan rata-rata 3,09% per tahun dari 
tahun 2000 sampai dengan 2010 dimana jumlah-
nya meningkat dari 737 juta SBM (2000) men-
jadi 1012 juta SBM (2010). Sejalan dengan 
konsumsi energi yang meningkat, maka pe-
nyediaan energi primer maupun final 
mengikuti kenaikan tersebut.  

7. Kondisi Awal Energi Nasional
a. Kondisi Umum Konsumsi Energi  

Total konsumsi energi final pada tahun 
2010 mencapai 1.012 juta SBM dengan laju 
pertumbuhan antara tahun 2000-2010 sebesar 
3,09% per tahun yang didominasi oleh peng-
gunaan BBM di tahun 2010 mencapai 31%, 
sedangkan konsumsi biomasa berupa kayu 
bakar dan arang mencapai 28% dan pemanfaatan 
gas dan batubara sekitar 13%. Beberapa per-
masalahan utama antara lain adalah produksi 
migas yang terus menurun namum kebutuhan 
terus bertambah. Renegosiasi kontrak migas 
dan pembatasan ekspor batubara mendapat-
kan kesulitan tersendiri. Sedangkan pemanfatan 
EBT masih relatif kecil karena kurang minat-
nya investor, masih tingginya biaya investasi, 
selain masalah birokrasi yang masih panjang. 
Demikian pula pengembangan energi nuklir 
sebagai bagian dari EBT masih banyak kendala, 
baik dalam perencanaan maupun implemen-
tasinya, berkenaan dengan aspek-aspek sosial 
yang muncul.
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Secara singkat, gambaran kondisi energi 
di Indonesia saat ini adalah: 
1) Akses masyarakat terhadap energi masih 

terbatas: 
a) Rasio Elektrifikasi pada tahun 2012 

sebesar 76% (24% rumah tangga 
masih belum memiliki akses akan 
listrik).

b) Pembangunan infrastruktur, ter-
utama daerah terpencil dan pulau-
pulau terluar Indonesia pada umum-
nya masih minim akses akan energi.

2) Setelah pulih dari krisis moneter pada 
tahun 1998, Indonesia mengalami lonjakan 
hebat dalam konsumsi energi. Dengan 
keadaan yang seperti ini, diperkirakan 
kebutuhan listrik indonesia akan terus 
bertambah sebesar 4.6% setiap tahun-
nya, hingga diperkirakan mencapai tiga 
kali lipat pada tahun 2030. 

3) Ketergantungan energi fosil masih tinggi, 
sementara cadangannya terbatas.    

4) Pada tahun 2012, sumber utama pasokan 
energi Indonesia adalah minyak bumi 
(54.78 %), disusul gas bumi (22,24 %), 
batubara (16.77 %), Air (3.72 %) dan 
geothermal (2.46 %).

5) Subsidi bahan bakar fosil semakin 
meningkat. 

6) Terkait isu-isu lingkungan: 
a) Mitigasi perubahan iklim.
b) Clean energy initiative: komitmen 

nasional untuk mengurangi emisi 
sebesar 26% pada tahun 2020.

7) Terbatasnya pendanaan akan pengembangan 
energi. 
Kondisi produksi dan cadangan energi 

Indonesia saat ini digambarkan dalam Tabel 1 
dan Tabel 2 di bawah ini:

NO ENERGI FOSSIL SUMBER 
DAYA

CADANGAN 
(CAD)

RASIO SD/
CAD (%)

PRODUKSI 
(PROD)

RASIO CAD/
PROD

(TAHUN)*)
1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 4/6
1 Minyak (juta barel) 56.6 7.99 **) 14 0.346 23 
2 Gas (TSCF) 334.5 159.64 51 2.9 55 
3 Batubara (juta ton) 104.8 20.98 18 0.254 83 

4 Coal Bed Methane/
CBM (TSCF) 453 - - - -

*) dengan asumsi tidak ada penemuan baru
**) termasuk Blok Cepu
Sumber: Kementerian ESDM

NO ENERGI NON FOSSIL SUMBER DAYA KAPASITAS 
TERPASANG 

RASIO KT/SD 
(%) 

1 2 3 4 5 = 4/3 
1 Hidro 75,670 MW 5,705.29 MW 7.54 
2 Panas Bumi 29,038 MW 1,189 MW 4.10 
3 Mini/Mikro Hidro 1,013.5 MW 462.0 MW 46.0 
4 Biomasa 49,810 MW 1,618.40 MW 3.25 
5 Energi Matahari 4.80 kWh/m2/day 13.5 MW -
6 Energi Angin 3 – 6 m/s 1.87 MW - 

*) Hanya di Kalan – Kalimantan Barat

Sumber : Kementerian ESDM

Tabel Cadangan Energi dan Produksi Energi
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Sedangkan gambaran bauran energi Indonesia di masa depan digambarkan dalam Tabel 3 
berikut ini:

 Tabel Proyeksi Bauran Energi Indonesia (Persentase) 

SKENARIO BAURAN ENERGI 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050
 Biomass – Biofuel 3,1 4,7 5,2 7,9 8,3 9,5 9,7
 Biomass sampah (untuk listrik) 0,0 0,5 1 2,4 4,2 5,4 5,6
 Panas Bumi 1,9 4,2 5,2 7,9 8,3 8,8 8,7
 Tenaga Hidro 0,6 0,9 1,7 2,9 3,1 2,7 2,4
 Tenaga Samudera 0 0 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6
 Tenaga Matahari 0 0,2 0,7 1,1 1,3 1,9 1,8
 Sumber Energi Terbarukan lainnya 0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5
 Minyak 49,7 38,6 29,3 23,7 19,4 16,9 16,5
 Gas 20,1 19,5 19 19,7 18,8 16,2 14,3
 Batubara 24,5 31,3 36,9 30,7 31 30 29,7
 Energi Baru (nuklir, dll) 0 0 0,7 3,2 5 8,1 10,2
 Bauran Non-EBT 94,30 89,40 85,00 74,10 69,10 62,70 60,50 
 Bauran EBT 5,7 10,6 15 25,9 30,9 37,3 39,5
Sumber: Kementerian ESDM 

Bila merujuk pada uraian terdahulu ter-
dapat beberapa permasalahan terkait kebijakan 
energi. Pertama, terus bertambahnya pen-
duduk dunia berimplikasi pada meningkatnya 
konsumsi energi. Perhitungan dari World 

Energy Council memperlihatkan, bahwa pada 
Tahun 2045 diperlukan tambahan 60-70 persen 
dari energi yang dihasilkan dunia saat ini, itu 
semua disebabkan karena ada raise and 
demand dari negara-negara di dunia. 

Gambar 1. Perubahan Sudut Pandang dalam Kebijakan Energi Nasional
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 Dengan melaksanakan kebijakan energi 
nasional yang dirancang secara matang dan 
terintegrasi dengan sektor-sektor lain dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara, 
pemerintah bukan saja akan mampu mengatasi 
permasalahan ketersediaan BBM untuk ke-
butuhan nasional, tetapi juga berperan dalam 
pembentukan perilaku dan budaya bangsa 
khususnya dalam hal perilaku konsumsi 
energi.

b. Ketenagalistrikan
Perkembangan penggunaan energi untuk 

pembangkit listrik di tahun 2010 masih di-
dominasi batubara sebesar 23,96 juta ton 
atau sebesar 96,32 juta SBM. Selama tahun 
2000-2010 pemakaian BBM meningkat sekitar 
6,38% per tahun, batubara meningkat 6,19% 
per tahun, sementara penggunaan gas meningkat 
sekitar 2,16% per tahun. Kapasitas pembangkit 
listrik di Indonesia (2010) mencapai 31,6 GW, 
terdiri dari kapasitas pembangkit listrik PLN 
dan IPP. Bauran kapasitas terpasang 
pembangkit PLN didominasi 35% oleh PLTU, 
26% oleh PLTGU, 12% oleh PLTA serta 9% oleh 
pembangkit EBT lainnya.

Terkait dengan rasio elektrifikasi, terlihat  
bahwa elektrifikasi nasional saat ini baru 
mencapai 66%. Masih terdapat 7.500 desa 
dari 72.000 desa yang belum bisa menikmati 
aliran listrik untuk kebutuhan pokok hidup 
sehari-hari. Selain itu, masih ada sekitar 19 
juta keluarga atau 75 juta orang yang tinggal 
di wilayah Indonesia yang belum merasakan 
listrik. PT PLN (Persero) dan Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah 
melakukan upaya meningkatkan rasio elek-
trifikasi dengan membangun pembangkit 
listrik tenaga uap berkapasitas 10.000 mega-
watt (MW). Program yang merupakan bagian 
dari proyek percepatan 10.000 MW itu 
diharapkan bisa tuntas pada 2013.

c. Potensi Sumber Daya Energi
Kebutuhan energi Indonesia saat ini masih 

tergantung pada energi fosil sementara pe-
manfaatan energi terbarukan masih jauh dari 
target. Hal ini dimana pada 2025 harus men-
capai 25 persen tapi sekarang masih sekitar 
lima persen. Upaya-upaya yang dilakukan 
pemerintah untuk pemanfaatan energi 
terbarukan hingga saat ini belum mampu 
mengejar ketertinggalan target tersebut.  

d. Sumber Daya Energi Tak Terbarukan
Potensi sumber daya minyak bumi ter-

catat produksi minyak bumi tahun 2010 men-
capai 344,89 juta Setara Barrel Minyak (SBM) 
dengan cadangan terbukti yang hanya dapat 
menyediakan minyak selama 11 tahun. Kuota 
BBM bersubsidi 2010 mencapai 38,228 juta 
kilo liter dan kuota BBM non subsidi mencapai 
27,041 juta kilo liter. Sementara impor BBM 
mencapai 26,02 juta kilo liter.

Sedangkan potensi sumber daya gas 
alam tercatat pada tahun 2010 menunjukkan 
cadangan gas bumi terbukti mencapai 104,71 
TSCF, dan cadangan potential sebesar 48,74 
TSCF. Produksi Liquefied Natural Gas (LNG) 
mencapai 24,18 juta ton dan dikapalkan ke-
seluruhan untuk kebutuhan ekspor. Produksi 
LPG di tahun 2010 sebesar 2,48 juta ton 
dengan tambahan impor mencapai 1,62 juta ton. 

Sumber daya batubara tahun 2010 men-
capai 105,19 miliar ton, sementara cadangan 
batubara sebesar 21 miliar ton. Produksi 
batubara tahun 2010 mencapai 275,16 juta 
ton dengan 76% diekspor.

e. Sumber Daya Energi Terbarukan
Pada tahun 2010 berdasarkan potensinya 

sumber daya panas bumi mencapai 29,038 
GW dengan cadangan terbukti sebesar 2,29 
GW, sementara pemanfaatan untuk pembangkit 
mencapai 1,16 GW. Potensi tenaga air sebesar 
75,6 GW dengan pemanfaatan mencapai 6,65 
GW, potensi mikrohidro sebesar 769,69 
MW dengan pemanfaatan 228,98 MW, potensi 
tenaga surya sebesar 22,45 MW dengan 
pemanfaatan sebesar 20 MWp, sementara 
potensi biomasa sebesar 49,81 GWe dengan 
pemanfaatan sebesar 1,6 GW.

Potensi nuklir untuk pembangkit mencapai 
3 GW, kapasitas terpasang fasilitas nuklir saat 
ini mencapai 30 MW dan terbatas untuk 
tujuan penelitian. Potensi sumber energi lain-
nya, yaitu energi laut, menurut data Asosiasi 
Energi Laut Indonesia (ASELI) potensi teoritisnya 
diperkirakan mencapai 727 GW, namun 
potensi praktisnya sekitar 48 GW.

8.   Indikator Ketahanan Energi
Perhitungan ketahanan energi menjadi 

rumit karena belum ada langkah perhitungan 
yang disepakati secara nasional maupun 
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internasional. Penelitian-penelitian yang ada 
sampai saat ini masih belum searah, walaupun 
keempat elemen yaitu ketersediaan (availability), 
kemampuan dalam memanfaatkan (affordability), 
kemampuan dalam menyiapkan (assessability) 
dan penerimaan masyarakat (aceptability) 
telah disepakati sebagai elemen pembentuk 
pada studi ketahanan energi.

a.   Ketersediaan atau availability
Ketersediaan terdiri dari beberapa 

komponen antara lain adalah:
1) Pemanfaatan energi baru dan ter-

barukan pada pembangkitan listrik. 
Hal ini menjadi penting karena 
penggunaan energi fosil relatif mahal, 
sementara EBT merupakan sumber 
daya energi lokal yang harus di-
manfaatkan secara lokal.

2) Pengaruh ekspor energi terhadap ke-
tahanan energi. Ekspor energi pada 
dasarnya adalah untuk mendapat-
kan devisa, sementara ekspor energi 
akan mengurangi potensi energi dan 
melemahkan ketahanan energi 
nasional.

3) Pengaruh impor terhadap ketahanan 
energi. Impor energi pada dasarnya 
untuk memenuhi kebutuhan energi, 
tetapi peningkatan impor atau 
dominasi energi impor pada konsumsi 
energi akan melemahkan ketahanan 
energi.

4) Peranan diversifikasi pada konsumsi 
energi. Diversifikasi dapat meningkat-
kan fleksibilitas penyediaan energi 
yang akan meningkatkan ketahanan 
energi.

b.   Keterjangkauan atau Affordability 
Keterjangkauan adalah kemampuan 

masyarakat dalam memanfaatkan energi. Ke-
terjangkauan yang dimaksud adalah bagaimana 
masyarakat atau pengguna energi sanggup 
dalam menyediakan dan memanfaatkan 
energinya. Pada keterjangkauan ada hal-hal 
yang berkaitan antara lain:

1) Konsumsi energi per kapita. Indikator 
ini menunjukkan bahwa menunjukkan 
pertumbuhan ekonomi dan kemampuan 
masyarakat dalam penyediaan 

energi. Konsumsi energi meliputi 
konsumsi listrik per kapita, konsumsi 
energi final per kapita dan pe-
manfaatan biomasa

2) Peningkatan ekonomi masyarakat, 
dipergunakan GDP (2000) per kapita.

c.   Kemampuan Pencapaian atau Access-
ability
Kemampuan pencapaian/accessability 

(kemudahan perolehan), diartikan sebagai 
kemudahan perolehan yang lebih ditekankan 
pada kemampuan menyediakan energi pada 
masyarakat antara lain :

1) Pengembangan teknologi, yang ter-
diri dari kapasitas kilang, LNG 
Receiving Terminal, kapasitas LNG 
plant, kapasitas pembangkit listrik, 
vessel batubara.

2) Peningkatan cadangan strategis di-
maksudkan untuk meningkatkan 
kualitas pasokan energi dan men-
jamin kelangsungan penyediaan 
energi.

d.   Penerimaan (penerimaan masyarakat) 
atau aceptability
Penerimaan masyarakat merupakan 

suatu faktor yang mendorong atau menghambat 
penerapan program maupun jenis energi ter-
tentu.

1) Lingkungan global, sesuai dengan 
program pemerintah, maka program 
yang didukung adalah kegiatan yang 
sedikit atau sama sekali tidak meng-
hasilkan gas rumah kaca, antara 
lain pemanfaatan EBT, adaptasi 
l ingkungan yang merupakan 
kegiatan yang mampu meningkatkan 
daya tahan atau mampu beradaptasi 
terhadap kerusakan lingkungan.

2) Lingkungan regional/lokal, kegiatan 
yang dapat diterima masyarakat 
ialah kegiatan yang tidak merusak 
lingkungan.

 Bila dikaitkan dengan pengembangan 
energi nuklir, maka ada benang 
merah yang dapat ditarik bahwa 
ketahanan nasional dan pegembangan 
energi nuklir harus memperhatikan 
berbagai aspek seperti terlihat pada 
Gambar 2 di samping ini.
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 Gambar 2.  Hubungan Pengaruh Ketahanan Energi Terhadap Ketahanan Nasional

9.   Pembangunan Pembangkit Listrik 
Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 

Nuklir (PLTN) merupakan salah satu pilihan 
dalam rangka memenuhi kebutuhan energi 
nasional yang terus meningkat. Sedangkan 
pilihan yang lain, yakni pemanfaatan energi 
baru terbarukan, seperti tenaga panas bumi, 
tenaga angin, tenaga surya, tenaga air, bio-
massa dan hydrokinetic energy (pemanfaatan 
air laut untuk energi), yang sampai saat ini 
belum dioptimalkan.

Permasalahan pembangunan PLTN masih 
menjadi perdebatan oleh para ahli. Wacana 
tersebut telah berubah tidak hanya menjadi 
masalah energi, tapi juga masalah sosial. 

 
a. Potensi Energi Nasional

Potensi energi nasional yang melimpah 
ruah memang tidak diragukan, terutama 
energi terbarukan yang sangat bervariatif. 
Namun, sejauh ini belum dimanfaatkan se-
cara optimal. Besaran energi terbarukan di 
Indonesia dipetakan sebagai berikut : (a). 
Tenaga air diperkirakan: 75,67 Giga Watt 
(GW);  (b). Panas bumi: 28,00 GW; (c). 
Biomassa: 49,81 GW; (d). Energi laut (Hydro-
kinetic Energi): 240,00GW dan (e). Matahari 
(6-8 jam/hari): 1200,00 GW. Disisi lain juga 
terdapat potensi energi fosil, seperti batubara 
(104 Miliar Ton) dan gas bumi (384,7 TSCF) 
yang cenderung produksinya saat ini diekspor 

sebagai sumber pendapatan negara. Disamping 
itu, Indonesia juga dikenal sebagai penghasil 
minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) 
terbesar di dunia, di mana CPO dapat dijadikan 
sebagai Biofuel. Meskipun besar potensi 
sumber daya energi baru dan terbarukan, 
akan tetapi yang terjadi sebaliknya, krisis 
energi listrik semakin menghantui Indonesia. 
Krisis energi listrik yang terjadi  bukan di-
sebabkan Indonesia tidak mempunyai sumber 
daya energi primer, namun lebih disebabkan 
karena belum melakukan tata kelola energi 
yang tepat, baik dan benar untuk memenuhi 
kebutuhan energi tersebut.

Sebagaimana diketahui, Indonesia telah 
memiliki Pusat Reaktor Atom pertama di 
Bandung, yang diresmikan oleh Presiden 
Soekarno pada 1965. Dengan fasilitas Reaktor 
Penelitian tersebut, maka berdasarkan UU 
No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran,  
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)  dapat 
menyelenggarakan penelitian dan pengembangan 
produksi bahan baku untuk pembuatan dan 
produksi bahan bakar nuklir. BATAN sudah 
mampu melakukan rekayasa isotop dan hasil-
nya telah diekspor ke berbagai negara untuk 
keperluan industri peralatan pencuci darah, 
pengembangan padi varietas unggul, dan lain-
lain. Saat ini Indonesia belum memproduksi 
uranium dan belum mendapat ijin untuk 
melakukan pengayaan uranium sebagai bahan 
bakar nuklir. Kebijakan Energi Nasional  2010-
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2050  yang  dikeluarkan Kementerian ESDM 
maupun Rencana Umum Pembangunan Tenaga 
Listrik sampai 2025 belum menyebutkan ad-
anya rencana pembangunan PLTN. Dalam UU 
No. 10 Tahun 1997, BATAN ditugaskan untuk 
menguasai teknologi produksi uranium 
sebagai bahan baku untuk bahan bakar nuklir. 
Namun ironisnya  apabila PLTN dibangun di 
Indonesia, maka uranium tersebut harus diimpor. 
Apabila tidak dipikirkan lebih jauh, maka hal 
ini menambah ketergantungan Indonesia 
dengan negara lain.

b. Keekonomian PLTN dan faktor lainnya
Apabila PLTN menjadi pilihan di tengah 

ancaman krisis energi, maka pemerintah perlu 
memperhatikan studi keekonomian energi 
listrik yang dihasilkan oleh PLTN. Studi 
keekonomian PLTN yang pernah dilakukan 
oleh Keystone Center 2007 di Amerika 
menunjukan bahwa biaya konstruksi pem-
bangunan PLTN bervariasi antara US$ 3600-
4000/KW dengan harga listrik antara US$ 
8-11 cents/KWH. Sementara, studi yang di-
lakukan oleh Standard & Poor’s and Moody’s, 
mendeskripsikan biaya konstruksi PLTN sebesar 
US$ 5000-6000/KW. Sedangkan berdasarkan 
beberapa kontrak PLTN di Amerika dengan 
menggunakan type Advanced Passive - AP 
1000 diperlukan investasi sebesar US$ 5000/
KW. Apabila biaya decommissioning dan biaya 
pengolahan limbah uranium dimasukan 
sebagai biaya investasi, maka harga listrik 
PLTN pada tahun 2008 adalah sebesar US$ 
7000/KW dan harga energi listriknya sebesar 
U$ 8-11cents/KWH. Sedangkan harga pada 
2020 diperkirakan akan meningkat dua kali 
lipatnya (Moody’s Corporate Finance).

Pembangunan PLTN di Indonesia harus 
memperhatikan kondisi geografis Indonesia 
yang beresiko tinggi, karena terletak di daerah 
gempa dan pada “Ring of Fire”. Disamping 
itu, instalasi PLTN juga menjadi titik terlemah 
dari serangan musuh dan kegiatan sabotase. 
Dalam konteks keamanan negara, instalasi 
PLTN perlu diinformasikan dengan rinci dan 
apa adanya tentang resiko apabila terjadi 
bencana nuklir (penguasaan teknologi, 
ketergantungan dengan negara lain, bahaya 
radiasi yang dapat meresahkan masyarakat, 
boikot negara lain, kondisi daerah bencana, 
SDM yang stabil secara emosional dan variabel 
lainnya).

Pembangunan PLTN merupakan pilihan, 
karena Indonesia mempunyai sumber energi 
lain yang lebih murah dan tidak beresiko 
tinggi dengan memanfaatkan sumber energi 
yang tersedia secara optimal. Dengan demikian, 
PLTN bukan menjadi pilihan utama dalam 
memenuhi kebutuhan energi Indonesia. 
Pandangan serta pendapat yang menyarankan 
PLTN bukan dijadikan sebagai pilihan utama, 
bukan semata-mata menyiratkan penolakan 
pembangunan PLTN. Namun, dalam hal ini 
yang perlu menjadi penekanan bagaimana 
pemerintah dan masyarakat perlu mendapatkan 
informasi yang benar sebagai bahan 
pertimbangan secara komprehensif untuk 
pengambilan keputusan tentang pembangunan 
PLTN.

c. Perbandingan Biaya Pembangkitan 
Listrik
Untuk saat ini batubara memiliki 

efisiensi tertinggi jika dibandingkan dengan 
bahan bakar lainnya. Harga 1 Kwh itu sekitar 
Rp 500 atau Rp 600. Posisi kedua tingkat 
efisiensi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air 
(PLTA) dengan investasi awal lebih mahal. 

Pada kenyataannya PLN harus membeli 
listrik dari Pembangkit Listrik Mikrohidro 
(PLTMH) yaitu Rp787 per Kwh. Selanjutnya, 
nomor tiga adalah gas dengan harga sekitar 
Rp 900 per Kwh dan posisi keempat adalah 
BBM dengan kisaran harga sekitar Rp 1.800 
per Kwh. Untuk Pembangkit Listrik Tenaga 
Matahari (PLTM), jika digunakan siang dan 
malam harganya Rp 2.500 hingga Rp 3.000 per 
Kwh, sama seperti Pembangkit Listrik Tenaga 
Surya (PLTS).   

Bagaimana dengna PLTN?  Data dari luar 
negeri memperlihatkan Korea, dengan pem-
bangkit  PLTN mempunyai harga jual listriknya 
hanya 4 sen per Kwh sekitar Rp 400.  Hal ini 
berarti Indonesia mempunyai harga lebih 
mahal berdasarkan harga hasil subsidi, harga 
jual listrik Rp 700.  Namun demikian perlu 
diperhatikan biaya awal dari pembangungan 
pembangkit tersebut.

d. PLTN Dukung Stabilitas Pasokan Listrik
Pada masa lalu penguasaan teknologi nuklir 

merupakan hal yang sensitif karena berkaitan 
erat dengan “senjata nuklir”, hal tersebut 
disebabkan oleh isu pengkayaan uranium dan 
olah ulang bahan bakar  uranium tersebut. 
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Sebagai contoh, dengan memiliki kemampuan 
pengkayaan uranium U235 di atas 20%, 
berarti negara tersebut kemungkinan mampu 
membuat “senjata nuklir”. Sedangkan kebutuhan 
uranium untuk PLTN hanya membutuhkan 
pengkayaan uranium sekitar 3 sampai dengan 
4 %. Pada era 1970 – 1990-an, BATAN melakukan 
penelitian terhadap teknologi pengkayaan 
dan olah ulang uranium, baik yang dilakukan 
di dalam maupun luar negeri, sehingga sumber 
daya manusia BATAN dapat menguasai IPTEK 
ketenaganukliran. Namun ketidakjelasan 
program pembangunan PLTN ke depan dan 
adanya inspeksi International Atomic Energy 
Agency (IAEA) secara berkala yang meminta 
rincian program nuklir di Indonesia, me-
nyebabkan program dan  kegiatan penelitian 
nuklir untuk PLTN menjadi surut.

Indonesia memiliki potensi mineral 
radioaktif seperti uranium, yaitu di Kalan 
dan Kawat (Kalimantan) dengan total potensi 
sebesar 34.863 ton U3O8 . Disamping itu, juga 
terdapat di 20 daerah sumber daya spekulatif 
berindikasi memilki potensi yang tersebar di 
beberapa pulau, siap ditingkatkan menjadi 
sumber daya potensial. Sedangkan sumber 
daya potensial  bahan baku nuklir  berupa 
thorium, terdapat di daerah Bangka-Belitung 
dan sekitarnya, dengan total potensi di Bangka 
Selatan sebesar 5.487 ton. Belum lagi ter-
dapat potensi lainnya yang berada di dasar 
laut. Adanya laju pertumbuhan ekonomi 
dan pertumbuhan penduduk yang sebanding 
dengan meningkatnya kebutuhan energi, 

maka pemerintah Indonesia bermaksud 
menerapkan bauran energi secara optimum 
dari berbagai sumber energi,  salah satunya 
yang memungkinkan dari PLTN. 

PLTN merupakan pembangkit paling 
cepat dan handal untuk memenuhi kebutuhan 
pasokan listrik berdaya besar dibandingkan 
pembangkit energi baru terbarukan lainnya, 
seperti tenaga surya, panas bumi atau angin. 
Paling tidak menurut Oktaufik; setidaknya 
pembangkit pertama sudah dimulai dengan 
pertimbangan teknis berkapasitas 2 GW dan 
ditambah sekitar 1 GW per tahun. 

e. Kebijakan
Kegiatan yang dilakukan oleh BATAN di 

daerah Bangka-Belitung merupakan studi 
kelayakan terhadap kemungkinan, bila suatu 
saat wilayah Bangka-Belitung dijadikan tapak 
PLTN. BATAN sendiri tidak memiliki wewenang 
membangun PLTN. Namun sebagai lembaga 
riset, BATAN mempunyai kewajiban melakukan 
penelitian pendahuluan untuk mempersiap-
kan bahan kebijakan pemerintah dalam 
memutuskan pembangunan PLTN. Dalam 
kegiatan studi tapak dan penelitian tersebut,  
BATAN menghadapi resistensi dari masyarakat 
di Bangka-Belitung.

Dilihat dari proses pengembangan energi 
nuklir, sebenarnya BATAN sudah menyiapkan 
peta jalan pengembangan PLTN seperti terlihat 
pada Gambar 3.

Berdasarkan Gambar 3 di samping ter-
lihat bahwa peta jalan pengembangan PLTN 
tidak serta merta dilakukan pada satu periode 

waktu saja, melainkan 
harus melalui beberapa 
fase hingga mencapai 
tahap yang betul-betul 
aman.

Analisa Dan Upaya
Berdasarkan data 

awal dan fakta awal yang 
diperoleh dari penelusuran 
literatur, hasil penelitian, 
publikasi dan hasil-hasil 
kajian, maka dilakukan 
analisis awal untuk 
memperoleh gambaran 
yang sesungguhnya baik 
secara faktual maupun 
potensial, sehingga dapat 

Ekonomi
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disusun beberapa langkah upaya awal 
dalam pengembangan teknologi nuklir dalam 
pemanfataannya untuk pemenuhan energi 
nasional. 

10. Analisa Strategik 
Analisa strategis dilakukan untuk melihat 

pentingnya peningkatan kemampuan energi 
nasional bagi tercapainya cita-cita nasional 
yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. 
Pentingnya melakukan analisa strategik nasional 
terhadap rencana pembangunan pembangkit 
listrik tenaga nuklir (PLTN) dalam upaya 
peningkatan ketahanan energi nasional dari 
berbagai aspek. Analisa strategik didasarkan 
pada aspek-aspek Astagatra yang  terdiri dari 
Aspek Demografi, Geografi, Sumber Kekayaan 
Alam, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial 
Budaya dan Hankam.

11. Upaya yang perlu dilakukan 
a. Studi Pengembangan Tapak dan Aspek 

Lingkungan
Jawa merupakan pulau yang paling padat 

penduduknya (59% dari populasi nasional) di-
mana aktivitas industri terkonsentrasi di 
Pulau Jawa dan terdapat dua calon tapak 
alternatif untuk PLTN di Pulau Jawa, yaitu; 
Semenanjung Muria (Ujung Lemahabang, 
Ujung Grenggengan dan Ujung Watu) serta 
Banten (Kramatwatu-Bojonegara). Lokasi 
lain, Bangka merupakan tapak alternatif yang 
potensial dan tidak jauh dari sistem JAMALI 
(Jawa-Madura-Bali). Secara Geodinamic, 
pulau Bangka terletak pada Intra Plate, karena 
itu: Jauh dari gunung api aktif (terdekat 
adalah gunung Lumut Balai di Lampung, ±303 
km dari Bangka), seismisitas (aktivitas seismik) 
rendah dan tidak ada potensi bahaya tsunami 
(kedalaman laut kurang dari 30m), populasinya 
rendah dengan total penduduk Bangka-Belitung 
sekitar 1.074.775. Berdasarkan prediksi, 
untuk menyelesaikan studi tapak Bangka 
diperlukan waktu paling tidak 3 tahun.

b. Studi Teknologi Reaktor dan Material 
serta Teknologi Pengolahan Limbah
 Studi pemilihan tipe reaktor nuklir 

yang sesuai untuk kepentingan Indonesia, 
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan 
pada PP No. 43 Tahun 2006 pasal 4 ayat 2 
bahwa PLTN hanya dibangun berdasarkan 

Ekonomi

teknologi teruji (proven technology) adalah 
teknologi yang digunakan dalam suatu desain 
yang telah terbukti melalui pengalaman 
operasi reaktor paling singkat 3 (tiga) tahun 
secara selamat dengan faktor kapasitas 
rerata minimal 75% (tujuh puluh lima persen).

c. Studi investasi dan Keekonomian PLTN
Faktor yang mempengaruhi perbedaan 

biaya investasi PLTN antara lain adalah: harga 
komponen lokal yang meliputi biaya material 
dan pekerja bervariasi di setiap negara dan 
akan mempengaruhi tingkat kandungan lokal; 
lokasi di mana besarnya percepatan tanah 
akibat gempa /Peak Ground Acceleration 
(PGA) serta  Insentif dan jaminan yang diberikan 
pemerintah terhadap proyek PLTN.

Tinjauan keekonomian PLTN tidak hanya 
ditinjau dari harga listrik yang dibangkitkan 
oleh PLTN, namun juga dari aspek eksternalitas 
(internalisasi biaya eksternal), yaitu biaya 
yang seharusnya dibayar bila memper-
timbangkan berbagai faktor lingkungan, 
misalnya aspek kesehatan penduduk di sekitar 
lokasi dan emisi karbon di mana PLTN harus 
sudah dilengkapi dengan sistem keselamatan 
yang sangat tinggi sehingga akhirnya ter-
golong sebagai pembangkit listrik teknologi 
yang bersih dan ramah lingkungan.

d. Studi Sosial Budaya
Studi sosial budaya harus dilaksanakan 

berkenaan dengan kesiapan sumber daya ma-
nusia Indonesia dalam mengelola PLTN dan 
kesiapan masyarakat bangsa Indonesia 
menerima PLTN. Secara garis besar, 
masyarakat yang kurang senang akan kehadi-
ran PLTN dapat digolongkan menjadi 
t iga kelompok, pertama adalah kelompok 
masyarakat awam, bagi mereka nuklir me-
nimbulkan rasa takut, karena kurang paham 
terhadap sifat-sifat atau karakter nuklir itu. 
Termasuk dalam kelompok ini adalah beberapa 
budayawan, politikus, tokoh keagamaan dan 
beberapa anggota masyarakat umum lain-
nya. Ke dua adalah masyarakat yang sedikit 
pahamnya tentang nuklir. Mereka menyang-
sikan kemampuan orang Indonesia dalam 
megoperasikan PLTN dengan aman, termasuk 
pengambilan limbah radioaktif yang timbul 
dari pengoperasian PLTN itu. Termasuk dalam 
kelompok ini adalah beberapa LSM dan 
kalangan akademis. Ke tiga adalah kelompok 
masyarakat yang cukup paham tentang nuklir, 
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tetapi mereka menolak kehadiran PLTN. Karena 
mereka melihat PLTN dari kacamata berbeda, 
sehingga keluar argumen-argumen yang ber-
beda pula. Termasuk dalam kelompok ini 
adalah beberapa pejabat dan mantan pejabat 
pemerintah yang pernah berhubungan dengan 
masalah keenergian, kelistrikan dan penukliran.

e. Studi Esensi Pembangunan PLTN
Kebutuhan akan listrik yang semakin 

meningkat sebagai konsekuensi dari pembangunan di 
Indonesia mengakibatkan pemerintah bekerja 
sama dengan banyak pihak, baik dari sesama 
lembaga pemerintah maupun pihak swasta, 
berusaha mencari solusi energi alternatif. 

tapak pembangunan). Karena mereka inilah 
yang paling merasakan secara langsung proses 
pembangunan, dimulai dari studi tapak, proses 
pembangunan, operasional sampai pembongkaran 
bangunan ketika dirasa perlu dan renovasi 
terhadap alam sekitar, sehingga memungkinkan 
untuk digunakan kembali.
f. Membangun PLTN Skala Laboratorium/

Pilot
Untuk mempersiapkan sumber daya 

manusia dalam menguasai teknologi PLTN, 
perlu dibangun PLTN skala laboratorium atau 
skala pilot, sehingga pada saatnya negeri ini 
membangun PLTN, maka tidak akan memiliki 
ketergantungan kepada pihak lain.

12. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian di atas terkait dengan 

pengembangan sumber energi terbarukan 
(renewable) berbasis teknologi nuklir dan 
dalam rangka ketahanan enegi nasional dapat 
disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a. Pembangunan PLTN, sesuai dengan UU 

No.17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional, 
tahun 2005 – 2025 pada Bab IV : Arah, 
Tahapan dan Prioritas Pembangunan 
Jangka Panjang telah mengamanatkan 
pada butir IV.2.3. RPJM ke 3 (2015 – 2019) 
: .... mulai dimanfaatkannya tenaga 
nuklir untuk pembangkit listrik dengan 
mempertimbangkan faktor keselamatan 
secara ketat

b. Selain hal di atas Pembangunan PLTN 
sejalan dengan amanat UU No. 30 Tahun 
2007 tentang Energi.

c. Kebijakan penganekaragaman pemanfaatan 
sumber energi primer non-fosil untuk 
memenuhi kebutuhan energi nasional 
memberikan peluang bagi energi nuklir 
sebagai pendamping energi fosil dan 
non-fosil yang dapat diandalkan dalam 
memenuhi kebutuhan energi.

d. Pemanfaatan energi nuklir harus ber-
tumpu pada perkembangan teknologinya 
dibanding terhadap sumber daya energi-
nya, sehingga dapat medukung terwujud-
nya keamanan pasokan energi (security 
of energy supply) yang stabil dan jangka 
panjang.

e. Energi nuklir senantiasa berkembang, 
sehingga di masa mendatang, dampak 
terhadap aspek keamanan dan risiko ter-
hadap lingkungan akan semakin kecil.

Ekonomi

Ditengah hiruk-pikuknya wacana akan kebu-
tuhan atas ketenaga listrikan, PLTN dipan-
dang menjadi salah satu solusi yang diperki-
rakan mampu menjawab permasalahan.  Dit-
ambah kebutuhan akan kesadaran lingkungan 
yang semakin menguat, sehingga beberapa 
kali diadakan konfrensi perubahan iklim, se-
hingga inovasi teknologi yang dipandang me-
miliki dampak lingkungan tingkat minimum 
dipertimbangkan menjadi prioritas. Tentunya 
sebuah program pembangunan apapun ben-
tuknya tidak sekedar berlandaskan kecanggi-
han Teknologi semata. Perlu diperhatikan dan 
bahkan dibutuhkan kajian secara menyelu-
ruh akibat-akibatnya bagi masyarakat secara 
umum ataupun khusus (masyarakat sekitar 

Pemanfaatan energi 
nuklir harus bertumpu 
pada perkembangan 

teknologinya dibanding 
terhadap sumber daya 

energinya, sehingga dapat 
medukung terwujudnya 

keamanan pasokan energi 
(security of energy supply) 

yang stabil dan jangka 
panjang
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13. Rekomendasi 
Berdasarkan analisis data dan fakta   

tersebut di atas, maka berbagai upaya 
disarankan untuk dilakukan hal-hal sebagai 
berikut:
a. Melaksanakan kajian ulang perencanaan 

pembangunan PLTN dari berbagai aspek 
antara lain meliputi keekonomiaan, ke-
amanan (safety) dan aspek sosial budaya;

b. Membentuk institusi yang bertanggung 
jawab terhadap program PLTN di Indonesia 
(NEPIO-Nuclear Energy Program 
Implementing Organization).

c. Mengembangkan kebijakan pendanaan 
yang tepat, misalnya dengan pola 
konsorsium dengan pihak swasta, mengingat 
kemampuan keuangan negara yang ter-
batas.

d. Mengembangkan kerjasama bilateral dan 
multilateral dalam pelaksanaan program 
alih teknologi, pelatihan, bantuan teknis, 
pertukaran informasi, dan keselamatan.

e. Melaksanakan sosialisasi manfaat pem-
bangunan PLTN dan aspek keamanannya  
dari pembangunan PLTN, untuk kesiapan 
masyarakat;

f. Mengkaji ulang aspek regulasi nasional 
dan regulasi internasional;

g. Melaksanaan pembinaan peningkatan ke-
mampuan sumberdaya manusia Indonesia 
dalam memanfaatkan teknologi nuklir 
untuk pembangunan PLTN.

h. Membangun PLTN skala laboratorium/
pilot, untuk mempersiapkan sumber daya 
manusia dalam menguasai teknologi PLTN, 
sehingga pada saatnya membangun PLTN 
maka tidak akan memiliki ketergantungan 
kepada pihak lain.

i. Bila memang PLTN akan dibangun di 
Indonesia, maka harus memperhatikan:

j. Pengembangan teknologi yang bersifat 
mandiri, tidak bergantung Negara lain, 
aman dan ramah lingkungan serta meng-
adopsi terknologi terkini.

k. Kajian aspek sosial dan budaya masyarakat 
serta lingkungan di calon lokasi yang 
bersifat komprehensif untuk memberikan 
pemahaman yang proporsional terhadap 
keberadaan PLTN.

l. Bahan baku PLTN harus dipastikan tersedia 
dan diolah di Indonesia tidak ke negara 
lain agar tidak menimbulkan ketergantungan.

Focus Group Discussion Kajian Aktual pada 
Selasa, 26 Februari  2013
Pembicara :
1. Prof. Dr. Djarot Sulistio Wisnubroto, 

Kepala BATAN
2. DR. Djadjang Sukarna, Staf Ahli Menteri 

Bidang Ekonomi dan Keuangan 
Kementerian ESDM RI

3. DR. Imam Fachruddin, Dosen Fisika 
Nuklir Universitas Indonesia

Penanggap :
1. Dr. Djoharis Lubis, M.Sc, Tenaga Profesional 

Bidang Geografi Lemhannas RI
2. Sutaryo Supardi, Masyarakat Peduli 

Energi dan Lingkungan.
3. Prof. Ir. Rinaldi Dalimi, Anggota Dewan 

Energi Nasional.
4. Ir. Kurdinanto Sarah, M.SP, Tenaga Ahli 

Pengkaji Bidang Iptek Lemhannas RI
 

Roundtable  Discussion Kajian Aktual pada 
Selasa, 26 Maret  2013
Pembicara :
1. Ir. Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri 

ESDM
2. Djoko Prasetyo, Kepala Divisi Perencanaan 

Sistem Perusahaan Listrik Negara
3. Prof. DR. Terry Mart, Guru Besar Fisika 

Universitas Indonesia

Penanggap :
1. Dr. Ir. AS Natio Lasman, Kepala Badan 

Pengawas Tenaga Nuklir
2. Longgena Ginting, Kepala Green Peace 

Indonesia
3. Ir. Timotius D. Harsono, M.Sc.
4. Dr. Drs. Harry Indradjit Soeharjono, 

SE, MM.

Pengembangan Teknologi Nuklir guna Pemanfaatan Energi Terbarukan 
dalam rangka  Meningkatkan Ketahanan Energi Nasional
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Indonesia merupakan negara dengan 
potensi nasional yang kuat ditinjau dari 

berbagai aspek astagatra, baik dari aspek 
geografis, demografis, sumber kekayaan alam 
maupun kondisi sosial ipoleksosbudhankam 
(ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya 
dan pertahanan keamanan). Kondisi yang 
sedemikian rupa membuat Indonesia 
mempunyai kesempatan untuk menjadi 
negara maju dengan salah satu indikator 
penting, yakni kesejahteraan rakyat, seperti 
yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
yakni terciptanya masyarakat yang merdeka, 
bersatu, adil dan makmur. Namun dalam 
kenyataannya untuk mencapai masyarakat 
yang dicita-citakan tersebut menghadapi 
berbagai tantangan yang berat, dalam 
pembangunan nasional Indonesia masih 
menghadapi besarnya angka kemiskinan 
nasional yang berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS) sampai tahun 2012 mencapai 
29,13 juta orang atau 11,96 % dari penduduk 
Indonesia keseluruhan. 

Di Indonesia masih terdapat 183 daerah 
tertinggal dengan 35 daerah tertinggal terdapat 
di Papua dan Papua Barat. Berbagai pendekatan 
kesejahteraan telah diimplementasikan guna 
mengurangi angka kemiskinan khususnya di 
daerah-daerah tertinggal, salah satunya 
adalah melalui kebijakan otonomi khusus 
kepada daerah Papua dan Papua Barat 
yang disertai dana otonomi khusus yang 
besar. Upaya yang telah dilakukan selama 
ini adalah dengan menempatkan prioritas 
pembangunan daerah tertinggal dalam program 
pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu 
II (KIB II), di samping itu Unit Percepatan 
Pembangunan Provinsi Papua dan Papua 
Barat (UP4B) melalui Peraturan Presiden RI 
Nomor 66 Tahun 2011 telah dibentuk. Namun 
berbagai tantangan, ancaman, hambatan dan 

Optimalisasi Percepatan Pembangunan 
Daerah Tertinggal di Papua

guna Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Sosial
dalam rangka Memperkokoh 

Negara Kesatuan Republik Indonesia
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gangguan masih menyertai khususnya 
dalam usaha pemerataan pembangunan 
dan mengkonkritkan hasil pembangunan 
yang berdaya guna dan berhasil guna, berupa 
peningkatan kesejahteraan rakyat Papua itu 
sendiri.

Implementasi Otonomi Khusus yang 
dipayungi dalam Undang-Undang RI Nomor 21 
Tahun 2001 tersebut sampai saat ini menemui 
berbagai hambatan. Banyaknya daerah 
tertinggal yang ada di Papua berdampak negatif 
bagi proses pencapaian tujuan nasional karena 
rendahnya tingkat kesejahteraan sosial 
berpotensi mengancam keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tingginya 
aktivitas separatisme di Papua melalui kelompok-
kelompok pro kemerdekaan Papua seperti 
Organisasi Papua Merdeka (OPM) menimbulkan 
aksi kekerasan dan teror yang memakan korban 
jiwa.  Di sisi lain, dana otsus yang telah 
digelontorkan sejak tahun 2002 sebanyak lebih 
dari 30 triliun rupiah belum berdampak signifikan 
kepada kesejahteraan masyarakat Papua, 
padahal secara filosofis Undang-Undang 
Otonomi Khusus dibuat sebagai langkah untuk 
mensejajarkan Papua dengan wilayah lainnya 
di Indonesia dalam kemakmuran dan 
kesejahteraan yang sebesar-besarnya dan 
perlindungan bagi hak-hak dasar masyarakat 
asli Papua yang merasa terabaikan dan  
termarginalkan.

Tantangan terhadap implementasi 
Otonomi Khusus dengan dana yang besar dan 
kewenangan yang luas serta kekhasan Otonomi 
Khusus Papua berada pada upaya-upaya 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
Papua, baik dari segi pendidikan, kesehatan 
maupun kesejahteraan. Keberhasilan Otonomi 
Khusus Papua hampir selalu hanya dikaitkan 
dengan pengucuran dana Otonomi Khusus 
yang melimpah, tanpa melihat bagaimana 
kesiapan sumber daya manusia pengelola 
dan waktu yang diperlukan dalam perubahan 
terkait dengan budaya masyarakat setempat.

Oleh karena itu, untuk mendorong 
peningkatan kesejahteraan sosial di daerah 
tertinggal khususnya di Papua, perlu upaya-
upaya strategis berupa terobosan-terobosan 
melalui optimalisasi percepatan pembangunan 
daerah tertinggal. Optimalisasi percepatan 
pembangunan daerah tertinggal di Papua 
guna mendorong peningkatan kesejahteraan 

rakyat dalam rangka memperkokoh Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dianalisis secara 
komprehensif ditinjau dari analisis Astagatra 
(Geografi, Demografi, Sumber Kekayaan Alam, 
Ideologi, Politik, Sosial Budaya, Pertahanan 
dan Keamanan), yang diharapkan dapat 
melihat permasalahan secara utuh.

1.  Geografi.
Posisi strategis Provinsi Papua karena 

berbatasan langsung dengan 3 (tiga) negara, 
yaitu Papua Nugini (darat dan laut), Australia 
dan Republik Palau (laut) di pasifik, menyebabkan 
Provinsi Papua sangat diperhitungkan 
dalam aspek Geopolitik dan Geostrategi 
Indonesia secara keseluruhan. Luasnya lahan 
potensial yang belum digarap sebagai modal 
dasar pembangunan guna meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.

Keadaan geografis alam yang berupa 
daratan yang sangat luas, pegunungan dan 
perbukitan yang diliputi hutan lebat merupakan 
ciri khas dan menjadi hambatan dalam 
pembangunan, khususnya pembangunan 
dalam bidang infrastruktur, lebih khusus lagi 
pembangunan transportasi darat. Belum 
ter-identifikasinya dengan baik potensi-
potensi kewilayahan yang mencakup batas 
wilayah, penggunaan lahan, resiko bencana 
dan lebih khusus lagi terkait dengan sarana dan 
prasarana. 

Untuk membuka keterisolasian daerah, 
khususnya antara distrik dengan ibu kota 
Kabupaten dan antara ibu kota Kabupaten, 
dengan ibu kota Provinsi, maka pembenahan 
infrastruktur merupakan suatu kebutuhan 
yang tidak terelakkan dengan prioritas pada 
pembangunan sistem transportasi darat, udara 
dan laut.

2. Demografi.
Postur dan jumlah penduduk tidak 

sebanding jika dilihat dari luasnya daratan 
Provinsi Papua, tingkat kepadatan penduduk 
adalah suatu kondisi yang tidak ideal. Selain 
itu, struktur penduduk yang heterogen akan 
menimbulkan kesenjangan yang berpotensi 
konflik, walaupun melalui pendekatan partisipatif 
dan kearifan lokal, hal ini seringkali berhasil 
diatasi oleh tokoh masyarakat adat setempat.

Kualitas sumber daya manusia masyarakat 
Provinsi Papua perlu ditingkatkan, baik dalam 
konteks menghadapi persaingan global maupun 
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nasional serta adanya tantangan ke depan, 
dimana Papua membutuhkan tenaga-tenaga 
profesional yang berpendidikan minimal 
diploma.

Kondisi penduduk yang diwarnai dengan 
jumlah penduduk yang tingkat populasi, tingkat 
rata-rata pendidikan dan tingkat kesehatan 
yang rendah dengan akar budaya yang kuat, 
maka relokasi patut dipertimbangkan 
untuk mempermudah memberikan pelayanan. 
Perencanaan kegiatan berbasis Sumber Daya 
Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), 
dengan Tata Ruang sebagai alat kendali dengan 
batas wilayah administrasi dijadikan dasar 
dalam pelaksanaan tugas, peran dan tanggung 
jawab merupakan tujuan dari kebijakan 
pembangunan Papua. 

3.    Sumber Kekayaan Alam.
Kondisi Wilayah Papua yang memiliki 

potensi kekayaan alam adalah modal utama 
pembangunan, sehingga memerlukan 
perhatian dari Pemerintah. Berbagai 
permasalahan dan kendala yang dihadapi 
dalam pembangunan Papua berkaitan dengan 
sumber kekayaan alam seperti masih adanya 
permasalahan batas desa dan fasilitas 
di wilayah perbatasan serta rendahnya 
infrastruktur yang dapat diakses penduduk 
di pedalaman, tingginya keragaman hayati 
dan tingginya potensi bencana alam di 
wilayah Papua.  Penjelasan bahwa terdapat 
permasalahan mendasar yang memerlukan 
penyelesaian antara pembuat kebijakan 
dengan masyarakat.

Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah 
untuk Pembangunan Papua dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2010-2014 dengan karakter daerah 
yang cukup luas namun memiliki potensi 
SDA yang melimpah dan bervariasi pada 
tiap kawasan, pengembangan tanah Papua 
membutuhkan pendekatan perwilayahan 
(regional development approach) yang 
bersifat lintas daerah (networking antar 
daerah).    

4. Ideologi.
Pemahaman ideologi Pancasila yang 

dipahami masyarakat merupakan alat 
pemersatu bangsa yang dapat dilihat 
dari wujud toleransi, solidaritas sosial, 

persatuan bangsa dan masyarakat yang 
religius. Pengamalan Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari masyarakat Papua 
belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut 
dapat dilihat dari hubungan antar etnis 
yang berjalan kurang toleran, dengan masih 
adanya perkelahian antar suku dan belum 
berasimilasinya antara masyarakat asli 
dengan masyarakat pendatang, sehingga 
menimbulkan kecemburuan sosial antara 
masyarakat asli terhadap masyarakat 
pendatang.

Kerukunan hidup antar umat beragama 
masih berjalan dengan baik, hal ini dapat 
dilihat dari umat yang saling hormat-
menghormati satu dengan lainnya dalam 
kegiatan keagamaan masing-masing. 
Pemahaman ideologi Pancasila perlu 
diwujudkan dalam aktualisasi nilai-nilai 
Pancasila yang tercermin kepada perilaku 
aparatur pemerintah dan tokoh masyarakat 
serta tercermin dalam setiap kebijakan.

5. Politik.
Kehidupan politik masyarakat Papua 

khususnya di kawasan perbatasan dan 
daerah pedalaman/pegunungan sangat 
terbatas, dimana kesadaran politik 
masyarakat masih rendah. Hal ini berdampak 
kebanyakan masyarakat belum menyadari 
fungsi organisasi pemerintah, hal tersebut 
merupakan pengaruh dari sikap dan tradisi 
hidup masyarakat yang tidak menetap di satu 
tempat (nomaden). Sistem pemerintahan yang 
ada di distrik (kecamatan) belum berjalan 
dengan baik dan masyarakat di pedalaman 
membutuhkan pembinaan aparat pemerintah 
secara rutin. Penyaluran dana otsus kepada 
kepala pemerintahan daerah, baik bupati 
maupun distrik, terkesan tidak merata serta 
lemah dalam mengelola kebijakan dana otsus 
dalam mensejahterakan masyarakat.

Kurangnya sosialisasi dan transparansi 
Pemerintah Daerah tentang Undang-Undang 
RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Papua kepada masyarakat, sebagian 
besar masyarakat Papua belum sepenuhnya 
mengerti dan memahami, sehingga mudah 
dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang 
menginginkan aspirasi “merdeka” terutama 
dari Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) 
Papua.
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Jika hal ini dibiarkan dapat mengancam 
pelaksanaan kehidupan politik yang 
berdasarkan demokrasi Pancasila yang telah 
dibangun di Papua. Untuk itu pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah perlu secara 
komprehensif dan terintegrasi mengevaluasi 
pelaksanaan otsus, yang kemudian 
dapat digunakan sebagai fondasi dalam 
penyempurnaan kerangka otonomi khusus 
yang lebih implementatif. 

6.    Ekonomi.
Alokasi anggaran yang besar dari 

pemerintah untuk Otonomi Khusus Papua 
menunjukkan komitmen pemerintah untuk 
memajukan Papua. Namun masih terdapat 
permasalahan kesenjangan sosial ekonomi 
masyarakat khususnya di daerah perbatasan 

dan daerah pedalaman/pegunungan yang 
berpengaruh terhadap cara berpikir dan 
cara bertindak masyarakat, sehingga roda 
perekonomian dalam konteks Otonomi Khusus 
Papua belum dapat berjalan optimal untuk 
menyejahterakan rakyat. Masyarakat Papua 
memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap 
alam, sehingga membutuhkan pendidikan yang 
tepat guna, dengan ditunjang infrastruktur 
yang memadai.

Sentra ekonomi dan produsen kebutuhan 
pokok perekonomian yang ada hanya di 
wilayah perkotaan dan didominasi oleh 
warga pendatang, akibatnya pelaksanaan 
otsus dengan pembangunan perekonomian 
berbasis kemasyarakatan dilaksanakan 
dengan memberi kesempatan yang luas 
kepada masyarakat adat tidak berjalan 
optimal. Masalah yang mendasar di Papua 
adalah masalah kemiskinan dan masalah 
infrastruktur. 

Oleh karena itu dibutuhkan keterbukaan 
akses serta melakukan terobosan melalui 
berbagai kemudahan peraturan dan perijinan 
maupun pendanaan untuk menarik investor, 
baik dalam negeri maupun luar negeri, 
sehingga mendorong terjadinya transformasi 
struktural di Papua.  Strategi pembangunan 
ekonomi tersebut adalah dalam rangka 
memperbaiki kesejahteraan warga, 
mempromosikan pengembangan ekonomi 
lokal, dengan ditopang peningkatan kinerja 
pemerintah daerah dalam menjalankan 
pelayanan publik.

 
7.   Sosial Budaya.

Terdapat perbedaan pelayanan 
di bidang pendidikan dan kesehatan 
antara daerah perkotaan dengan daerah 
perbatasan dan pedalaman/pegunungan, 
hal ini mengindikasikan bahwa setelah 
12 (dua belas) tahun Otonomi Khusus di 
Papua belum berjalan sebagaimana yang 
diharapkan. Strategi pengiriman mahasiswa 
Papua yang belajar keluar Papua, seperti 
ke Pulau Jawa, Bali, Kalimantan maupun 
Sulawesi, belum terarah, dimana saat ini 
peminat yang banyak pada fakultas/jurusan 
“politik” sementara pada bidang-bidang 
perekonomian, pertanian, perkebunan, 
perikanan, pertambangan, perindustrian 
serta bidang-bidang teknik sangatlah kurang. 
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Kondisi ini ikut mendinamisasi perpolitikan 
rakyat di Papua.

Terkait dengan akses layanan kesehatan 
dan pendidikan. Luasnya pedalaman, dan 
area-area yang sulit dijangkau serta tingkat 
kerapatan penduduk yang rendah dan 
terpencar dengan infrastruktur yang belum 
terbangun menjadi kendala, akses kesehatan 
dan pendidikan masyarakat di Papua dan 
Papua Barat.  Di samping kondisi geografi 
dan demografi sebagaimana tersebut di atas, 
infrastruktur jalan antar kabupaten, distrik, 
kecamatan dan kampung juga menjadi 
kendala lain, sehingga tingkat keterisolasian 
masyarakat menjadi tinggi. Selain kendala 
geografi, demografi dan infrastruktur jalan, 
tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga 
kebersihan lingkungan dan kebersihan sendiri 
masih sangat rendah, sehingga rentan terhadap 
berbagai macam penyakit. Juga ketersediaan 
tenaga pendidik yang berdedikasi tinggi untuk 
ditempatkan di daerah-daerah terpencil 
masih sangat kurang.

Pelayanan pendidikan dan kesehatan 
juga masih terkendala oleh regulasi dari pusat 
yang sudah menentukan program-program 
yang harus dijalankan, dan hal ini dianggap 
bertentangan dengan semangat Otomoni 
Khusus, dimana pemerintah daerah diberikan 
kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri 
sesuai dengan pendekatan pembangunan yang 
berbasis adat budaya masyarakat setempat.

8.    Pertahanan dan Keamanan.
Munculnya isu yang menguat di 

masyarakat Papua tentang kegagalan Otonomi 
Khusus, dimanfaatkan oleh kelompok Gerakan 
Pengacau Keamanan (GPK) Papua bersenjata 
maupun GPK Papua Politik yang terhubung 
dengan elemen adat, budaya, agama, LSM, 
advokasi Papua semakin nyaring untuk 
meneriakkan merdeka. Kondisi masyarakat 
Papua yang sebagian besar berada di pedesaan 
(68 s.d. 70% masyarakat ada di pedesaan) 
belum merasakan Otonomi Khusus sebagai 
solusi untuk mensejahterakan rakyat Papua 
akan lebih mudah dipengaruhi oleh kelompok-
kelompok GPK Papua yang nyata-nyata 
menolak Otonomi Khusus buatan pemerintah 
Indonesia, alasan ini tentunya berkaitan 
dengan rencana besar kelompok GPK dengan 
meminta pengusutan oleh Komnas HAM 

dan pengadilan HAM terhadap kasus-kasus 
pelanggaran HAM berat yang terjadi selama 
ini, dengan mengangkat pelanggaran HAM 
yang dilakukan oleh aparat keamanan serta 
tingginya kriminalitas yang terjadi di Papua.

Dalam mengatasi masalah keamanan dan 
ketertiban di Provinsi Papua, perlu dibangun 
kesadaran masyarakat akan pentingnya 
kecintaan pada tanah air, kesadaran akan 
berbangsa dan bernegara, keyakinan akan 
Pancasila sebagai ideologi bangsa dan 
kesadaran bela negara, serta penegakkan 
supremasi hukum. Oleh karena itu pembinaan 
teritorial di wilayah Papua perlu terus 
dilanjutkan.

Pengelolaan masalah keamanan Papua 
diorientasikan kepada terciptanya stabilitas 
dalam tatanan kehidupan demokratis, 
sebagai pra-syarat dan dukungan pelaksanaan 
pembangunan untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat.  

Semangat untuk membangun kehidupan 
demokrasi untuk mewujudkan kesejahteraan 
rakyat harus menjadi atensi dari seluruh 
komponen bangsa, melalui peran serta 
positif dalam tata kehidupan berbangsa dan 
bernegara, berdasarkan peraturan-peraturan 
yang disepakati, sesuai dengan kapasitas, 
peran dan fungsi masing-masing.

Optimalisasi Percepatan Pembangunan 
daerah tertinggal di Papua adalah kebutuhan 
yang perlu dilakukan karena sangat 
luas implikasinya terhadap peningkatan 
kesejahteraan sosial guna memperkokoh 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh 
semua pihak yang terlibat dan terkait serta 
berkepentingan dikemukakan menjadi arah 
kebijakan dan langkah-langkah strategis.

1. Arah Kebijakan.
a. Melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan Otonomi Khusus 
Papua secara komprehensif dan 
menyeluruh, sehingga dapat 
disempurnakannya kerangka 
Otonomi Khusus yang lebih 
implementatif dan akuntabel.

b. Meningkatkan peran pemerintah 
pusat untuk memberikan dorongan 
dan pendampingan ke pemerintah 
provins i  sampai  kabupaten/
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kota, dengan mengikutsertakan 
komponen-komponen masyarakat 
yang mewakili aspirasi masyarakat 
Papua dalam setiap proses politik 
maupun implementasi kebijakan 
yang menyangkut kesejahteraan 
rakyat.

c. Mendorong tersusunnya perdasus 
melalui penyusunan pedoman teknis 
kepada komponen dan perangkat 
daerah, sehingga dapat menjadi 
landasan hukum dan acuan kegiatan 
yang pasti dalam ruang lingkup 
otonomi khusus sejak perencanaan 
di tingkat provinsi sampai 
pelaksanaannya di lapangan, dengan 
mengedepankan pemberdayaan 
masyarakat asli Papua dalam proses 
pembangunan.

d. Mewujudkan perubahan nilai-nilai 
paradigma baru dalam pembangunan 
Papua yaitu pembangunan daerah 
menjadi daerah membangun, 
dengan perubahan karakteristik nilai 
sentralistik menjadi desentralistik, 
top down menjadi bottom up, 
keseragaman menjadi keberagaman, 
budaya petunjuk menjadi prakarsa/
inisiatif, instruktif menjadi pilihan/
fasilitatif, ketergantungan menjadi 
kemandirian, hirarki menjadi 
keterkaitan, kesenjangan menjadi 
perimbangan.

e .  Mena ta  kemba l i  p ro se s 
pembangunan Papua dengan 
memantapkan hubungan sistemik 
antara pemerintah dan Pemerintah 
daerah Provinsi Papua dalam 
mengimplementasikan Otonomi 
Khusus Papua Guna menunjang 
keberhasilan pembangunan daerah 
untuk mewujudkan Papua yang 
mandiri, maju dan sejahtera.

f. Meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia, membangun kemandirian 
masyarakat dan memperkuat daya 
saing perekonomian.

g. Mewujudkan pembangunan Papua 
secara  menyeluruh dengan 
menekankan pembangunan 
kompetitif perekonomian berbasis 
SDA yang tersedia, SDM yang 

berkualitas yang didukung dengan 
kemampuan Iptek.

h. Mewujudkan masyarakat Papua yang 
mandiri, maju, adil dan makmur 
melalui percepatan pembangunan 
di segala bidang dengan struktur 
perekonomian yang kokoh 
berdasarkan keunggulan kompetitif.

2. Langkah- Langkah Strategis.
a. Melaksanakan pembangunan dengan 

memperhatikan karakter daerah 
yang cukup luas namun memiliki 
potensi SDA yang melimpah dan 
bervariasi pada tiap kawasan, 
pendekatan perwilayahan atau 
pengembangan wilayah (regional 
development approach) yang 
bersifat lintas daerah (networking 
antar daerah).    Hal tersebut 
dilaksanakan dengan pengembangan 
wilayah  guna memadukan 
peningkatan kesejahteraan dan 
keamanan, penguatan ekonomi 
daerah, peningkatan kesejahteraan 
rumah tangga miskin khususnya di 
perdesaan, peningkatan kualitas 
sumber daya manusia, pengendalian 
HIV/AIDS, peningkatan kesadaran 
dan penghormatan terhadap 
hak asasi manusia, peningkatan 
ketahanan pangan di tingkat wilayah, 
pelestarian dan pemanfaatan 
keragaman hayati di wilayah Papua 
dan peningkatan kewaspadaan dini. 
terhadap potensi bencana.

b. Melihat realitas daerah Papua 
yang sebenarnya memiliki potensi 
sumber daya alam, namun dengan 
SDM yang belum memadai, maka 
untuk membangkitkan Papua agar 
menjadi daerah cepat tumbuh 
diperlukan : organisasi birokrasi 
dengan pendekatan dan struktur 
sesuai kebutuhan pelayanan (miskin 
struktur kaya fungsi), kepastian 
regulasi/peraturan daerah, 
penyederhanaan dan keterbukaan 
prosedur administrasi terutama 
dalam menarik investor, birokrasi 
menerapkan pendekatan demokratis 
melalui peran pemberdayaan 
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dalam pengambilan keputusan 
dan mendorong masyarakat untuk 
berkarya dan berkreatifitas, 
birokrasi harus dapat bertindak 
profesional, responsif, dan inovatif 
terhadap kebutuhan publik dan 
pengelolaan potensi, kapasitas 
kelembagaan yang memadai untuk 
pelayanan investasi.

c. Melaksanakan pembangunan 
ekonomi, dengan memperbaiki 
kesejahteraan masyarakat, 
mempromosikan pengembangan 
ekonomi lokal, meningkatkan 
kinerja pemerintah daerah dalam 
menjalankan pelayanan publik. 
Strategi melalui :
1) Pendekatan sektoral pada 

intinya memperhatikan dan 
memprioritaskan subsektor 
kunci.   Papua harus sedini 
mungkin mempersiapkan 
“lokomotif ekonomi” baru yang 
berbasis pada sumberdaya 
terbaharui (renewable 
resources)  yang potensial yakni 
agrobisnis (dalam arti luas). 

2) Pendekatan spasial di Papua 
perlu menitikberatkan pada 
strategi pengembangan 
perkotaan, pengembangan 
perdesaan, dan pengembangan 
wilayah.  Pada gilirannya, 
ketiga strategi ini bermuara 
pada strategi pengembangan 
kawasan berbasis kluster. 

3) Pendekatan investasi pada 
manusia diyakini merupakan 
basis dalam meningkatkan 
produktivitas faktor produksi 
secara total. Peningkatan 
mutu SDM Papua mencakup 
dalam 5 (lima) aspek yakni 
peningkatan mutu pendidikan, 
peningkatan kualitas pelayanan 
kesehatan, peningkatan akhlak 
dan agama, peningkatan 
kualitas ketenagakerjaan dan 
aparatur pemerintah, dan 
kependudukan. 

 Berdasarkan analisis, arah kebijakan 

dan langkah-langkah strategis terkait, maka 
Optimalisasi Percepatan Pembangunan 
Daerah Tertinggal di Papua Guna Mendorong 
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Dalam 
Rangka Memperkokoh Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dalam kajian ini, dapat 
diambil beberapa kesimpulan serta saran  
sebagai berikut:

1. Kesimpulan.
a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
alinea keempat, mengamanatkan 
tentang tujuan nasional, bahwa 
Pemerintah berkewajiban melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Guna mewujudkan cita-cita dan tujuan 
nasional, maka pemerintah senantiasa 
menyelenggarakan pembangunan 
nasional secara berkelanjutan.  Hakikat 
pembangunan nasional pasca reformasi 
di era otonomi daerah yang adil, 
demokratis, partisipatif dan terintegrasi 
telah memberikan dampak positif bagi 
kesejahteraan rakyat, namun masih 
terdapat kesenjangan pembangunan 
daerah yang tercermin dari adanya 183 
daerah tertinggal di Indonesia. Daerah 
tertinggal yang perlu mendapat perhatian 
khusus dalam kajian ini adalah di Provinsi 
Papua dan Papua Barat. 

b. Pemerintah telah memberikan perhatian 
yang lebih serius, dengan berbagai upaya 
antara lain, kebijakan Otonomi Khusus 
melalui Undang-Undang RI Nomor 21 
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 
Provinsi Papua dan kebijakan percepatan 
pembangunan di Papua melalui Instruksi 
Presiden RI Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Percepatan Pembangunan Provinsi Papua 
dan Papua Barat, Peraturan Presiden RI 
Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan 
Pembangunan Provinsi Papua dan Papua 
Barat dan Peraturan Presiden RI Nomor 
66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan 
Pembangunan Provinsi Papua dan Papua 
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Barat. Namun dalam pelaksanaannya, 
terdapat beberapa akar masalah yang 
berpengaruh dalam upaya peningkatan 
kesejahteraan rakyat di Papua yang 
berdampak pada belum optimalnya 
serangkaian kebijakan tersebut di atas, 
hal ini disebabkan oleh berbagai hal 
antara lain: 
1) Secara geografis, wilayah Papua 

sangat luas yang terdiri dari 
pegunungan dan pesisir sehingga sulit 
untuk dijangkau tanpa infrastruktur 
yang memadai. Kondisi tersebut 
dirasakan sangat mempengaruhi 
pembangunan.

2) Dari perspektif demografi. Jumlah 
dan persebaran penduduk di Papua 
tidak seimbang dengan ruang hidup 
yang tersedia, sehingga belum dapat 
digunakan untuk pembangunan, baik 
untuk kepentingan kesejahteraan 
maupun kepentingan keamanan.

3) Potensi sumber kekayaan alam yang 
cukup besar belum dapat dikelola 
secara optimal, hal ini disebabkan 
oleh faktor geografis, sumber daya 
manusia dan membutuhkan modal 
yang cukup besar.

4) Pancasila sebagai ideologi dan 
sistem nilai nasional, belum 
dipahami masyarakat Papua secara 
baik terutama yang hidup di daerah 
pedalaman, sehingga mempengaruhi 
pola pikir, pola sikap dan pola 
tindak masyarakat dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara.

5) Dalam kehidupan berpolitik, 
demokrasi di Papua cenderung 
bersifat prosedural dan belum 
substansial, sehingga pembangunan 
di Papua belum menyentuh 
kepentingan masyarakat secara 
maksimal. Kondisi  tersebut 
sering memunculkan berbagai 
permasalahan yang dikaitkan dengan 
isu Papua merdeka.

6) Potensi ekonomi Papua belum dapat 
dikelola secara optimal, sehingga 
kehidupan ekonomi di Papua masih 
sangat tergantung dengan daerah 
lain/luar Papua.

7) Dari gatra sosial budaya. 
Kehidupan masyarakat di Papua 
masih diwarnai oleh kepentingan 
suku dengan kearifan lokal yang 
berlaku di masing-masing daerah. 
Kondisi tersebut dirasakan cukup 
menghambat proses integrasi di 
kalangan masyarakat Papua maupun 

nasional. Di samping itu, masalah 
kualitas sumber daya manusia yang 
masih rendah sangat mempengaruhi 
peran serta masyarakat dalam 
pembangunan nasional.

8)  Di bidang  pertahanan dan keamanan. 
Kelompok masyarakat tertentu yang 
masih terpengaruh dengan ide Papua 
merdeka masih terus menunjukkan 
eksistensinya terutama pada 
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moment-moment tertentu. Mereka 
berusaha menggalang masyarakat 
tertentu dengan memanfaatkan isu-
isu pembangunan.

Guna lebih mengoptimalkan hasil 
pembangunan di Papua di masa yang 
akan datang, perlu dilaporkan beberapa 
rekomendasi dari perspektif ketahanan 
nasional antara lain:
a. Mendorong investasi industri strategis 

untuk mempercepat pembangunan 
infrastruktur, terutama yang terkait 
dengan sistem transportasi dan 
komunikasi di daerah Papua yang 
ditopang oleh penataan kewilayahan 
serta peraturan yang memadai.

b. Melakukan penataan persebaran 
penduduk sesuai dengan geografis 
atau ruang yang tersedia, sehingga 
masyarakat dapat lebih dioptimalkan 
dalam pembangunan, pelestarian 
lingkungan hidup serta pemanfaatan 
sumber daya alam baik untuk 
kepentingan kesejahteraan maupun 
untuk kepentingan keamanan.

c. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila 
di kalangan pemerintahan daerah dan 
masyarakat Papua di dalam negeri 
maupun di luar negeri, sehingga dapat 
lebih berperan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara.

d. Membangun kehidupan politik yang 
berwawasan kebangsaan yang didasarkan 
pada empat konsensus dasar bangsa yaitu 
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan Sesanti 
Bhinneka Tunggal Ika.

e. Memberdayakan masyarakat Papua 
melalui pengembangan ekonomi 
kerakyatan yang berbasis pada potensi 
ekonomi daerah, sehingga kehidupan 
ekonomi Papua mandiri dan dapat 
mendorong masyarakat Papua untuk 
berpartisipasi aktif dalam membangun 
daerahnya.

f. Meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia Papua melalui revitalisasi 
pendidikan dan kesehatan di Papua, yang 
diarahkan pada pendidikan kejuruan 

(Politeknik), didukung oleh instansi 
terkait khususnya di sektor pendidikan 
dan sistem jaminan kesehatan.

g. Meningkatkan supremasi hukum secara 
berkeadilan dan sesuai peraturan yang 
berlaku, sehingga program pembangunan 
di Papua dapat lebih efektif dan berdaya 
guna.

h. Melakukan evaluasi  terhadap 
pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan 
mengoptimalkan peran UP4B, sehingga 
dapat disempurnakannya kerangka 
Otonomi Khusus yang implementatif dan 
selaras dengan tujuan nasional.

2. Saran.
a. Perlu mengintensifkan sosialisasi 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus Papua maupun 
peraturan perundang-undangan lainnya 
yang terkait kepada masyarakat Papua, 
khususnya masyarakat yang berada 
di kawasan perbatasan dan daerah 
pedalaman/pegunungan.

b. Memperkuat politik luar negeri Indonesia 
dengan meningkatkan peran diplomat 
dalam mengumpulkan informasi terhadap 
isu-isu yang berkembang tentang Papua 
di luar negeri. 

c. Mendorong penerapan teknologi tepat 
guna dalam kehidupan bermasyarakat 
di Papua yang sesuai dengan 
karakteristik geografis dan demografis 
serta memperhatikan keseimbangan 
ekosistem.

d. Penyempurnaan kerangka Otonomi 
Khusus Papua sudah seharusnya bertumpu 
pada empat strategi pokok yakni:
1) Strategi penataan pembangunan 

yang lebih berpihak ke Papua serta 
berorientasi meningkatkan taraf 
kesejahteraan penduduk Papua.

2) Strategi penataan kewenangan 
daerah dan hubungan pusat-daerah 
yang lebih adil.

3) Strategi penataan kelembagaan 
MRP, DPRP, eksekutif, penertiban 
aparatur.

4) Strategi penataan politik, hukum 
dan HAM.
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Focus Group Discussion Kajian Aktual pada 
Rabu, 11 September 2013 
Pembicara :
1. Brigjen Pol Drs. Endaryoko, SH, Direktur 

Pengkajian Bidang Politik Lemhannas RI 
2. Kuskridho Ambardi, Ph.D, Direktur 

Lembaga Survey Indnonesia (LSI)
3. Prof. Dr. H. Didin S Damanhuri, SE, 

MS, DEA, Tenaga Ahli Pengajar Bidang 
Ekonomi Lemhannas RI.

4. Dr. Lili Romli, M.Si, Peneliti Bidang 
Politik LIPI

Penanggap :
1. Mayjen TNI M Nasir Majid, 
2. Marsda  TNI (Purn) Sumarman, SE
3. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc
4. Syafran, SH, Sp.N, M.Hum.
 

Roundtable  Discussion Kajian Aktual pada 
Rabu, 9 Oktober  2013
Pembicara :
1. Drs. Lutfi TMA, M.Si, Direktur Politik 

Dalam Negeri Ditjen Kesatuan Bangsa 
dan Politik Kemendagri RI.

2. Husni Kamil Malik, S.P, Ketua Komisi 
Pemilihan Umum RI

3. Mayjen TNI (Purn) TB. Hasanuddin, SE, 
MM Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

Penanggap :
1. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng, Juru 

Bicara Partai Keadilan Sejahtera
2. Mohammad Saiful Hadi, Dirut Perum 

LKBN ANTARA. 
3. Brigjen Pol Drs. Setyo Wasisto SH, 

Direktur Keamanan Negara Baintelkam 
Mabes Polri.

4. Kombes Pol Drs. Suroso Hadi Siswoyo, 
M.Si, Wadir Politik Baintelkam Mabes 
Polri.

e. Mengembangkan pembangunan non-fisik 
di Papua melalui revitalisasi sejarah 
Papua, wawasan kebangsaan dan 
pemahaman akan pentingnya toleransi 
yang ditumbuhkembangkan tidak hanya di 
tataran kehidupan bermasyarakat, tetapi 
juga di tataran perilaku elite yang pada 
akhirnya diharapkan tercermin dalam 
setiap kebijakan maupun peraturan 

perundang-undangan di daerah yang 
berpihak pada kesejahteraan rakyat.

f. Membangun rasa saling percaya (mutual 
trust) di Papua melalui komunikasi 
politik yang efektif sebagai satu bangsa 
Indonesia, demi kokohnya integrasi 
nasional dalam bingkai Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.
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1. Tokoh-tokoh masyarakat (tokoh agama, 
tokoh masyarakat dan tokoh adat) 
mempunyai kedudukan dan pengaruh 
besar di tengah-tengah masyarakatnya, 
karena mereka memiliki keunggulan, 
baik dalam ilmu pengetahuan, jabatan, 
keturunan dan lain sebagainya. Tokoh 
masyarakat informal adalah pemimpin 
informal dalam masyarakatnya yang 
diangkat dan ditunjuk atas kehendak dan 
persetujuan dari masyarakatnya. Tokoh 
masyarakat informal yang dimaksud 
adalah tokoh-tokoh masyarakat yang 
mempunyai integritas tinggi, memegang 
teguh pendapat dan keyakinannya, 
tetapi terbuka untuk bisa menerima 
perbedaan secara bijaksana. Selain 
diharapkan memiliki pengaruh terhadap 
masyarakatnya, secara kultural mereka 
juga diharapkan memiliki kekuatan nyata 
yang bisa menggerakkan orang untuk 
sebuah tujuan mulia, yakni: membangun 
saling pengertian, kebersamaan, 
kerjasama dan solidaritas intern dan 

 Pemberdayaan Peran Tokoh Masyarakat 
guna Meningkatkan Kerukunan Hidup Beragama  

dalam rangka Ketahanan Nasional
antarumat beragama. Peranan tokoh 
masyarakat informal harus dapat 
mendorong, agar fungsi sosial agama 
secara nyata diimplementasikan 
dalam kehidupan sehari-hari, guna 
meningkatkan kerukunan hidup beragama 
dalam rangka ketahanan nasional.

2. Masih adanya konflik sosial yang berlatar 
belakang agama menunjukkan belum 
terwujudnya kerukunan hidup beragama 
di Indonesia. Beberapa konflik sosial yang 
berlatar belakang agama di Indonesia 
justru dipicu oleh perilaku tokoh agama 
yang bersangkutan. Beberapa kasus 
konflik sosial menyangkut peran tokoh 
masyarakat informal adalah sebagai 
berikut:

 a. Kerusuhan Situbondo pada tahun 
1997 dipicu oleh ulah Sholeh pemuda 
yang dituduh melakukan penghinaan 
agama Islam. Karena tidak puas 
terhadap vonis yang dijatuhkan 
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kepada Sholeh dan adanya berita 
bahwa Sholeh diamankan di gereja, 
maka gereja menjadi sasaran amuk 
massa. Tujuh belas rumah ibadah 
(gereja dan kelenteng) dibakar 
massa. 

 b. Kasus Ahmadiyah Cikeusik berawal 
dari keresahan masyarakat terhadap 
Imam Jayadi, pengikut Ahmadiyah 
yang menjadi imam kedua masjid 
Jami’ Nurul Dhulami. Sebelum 
kerusuhan terjadi, Kepala Desa dan 
Kapolsek setempat serta KH Amir 
(tokoh agama setempat) membujuk 
Suparman (tokoh warga Ahmadiyah) 
untuk meninggalkan desanya.  Namun 
yang  bersangkutan dan kawan-
kawannya tidak mau meninggalkan 
desanya dan oleh warga desa  
sikap ini dianggap sebagai sikap yang 
menantang dan akhirnya memicu 
timbulnya kerusuhan.

 c. Kasus Syiah di Sampang berawal dari 
Tajul Muluk yang merupakan tokoh 
Syi’ah dianggap telah menyebarkan 
ajaran yang menyimpang dari ajaran 
Islam. Karena Tajul Muluk dan 
pengikutnya tidak mau meninggalkan 
ajaran agama yang dianutnya, 
maka terjadilah kerusuhan yang 
mengakibatkan beberapa rumah 
dibakar dan 2 orang penganut Syiah 
meninggal dunia.  

 Beberapa hal tersebut di atas, 
menunjukkan adanya tokoh masyarakat 
informal dalam hal ini tokoh agama, yang 
justru menjadi pemicu konflik sosial yang 
berlatar belakang agama di Indonesia. 
Seandainya para tokoh agama tersebut 
tidak mementingkan kepentingannya sendiri 
dan mau menerima kehendak masyarakat 
umumnya, maka kerusuhan tidak harus 
terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya 
pemberdayaan tokoh masyarakat informal 
guna meningkatkan kerukunan hidup 
beragama  dalam rangka ketahanan nasional.

3. Pemberdayaan sebagai suatu konsep 
alternatif pembangunan pada intinya 
memberikan tekanan otonomi 
pengambilan keputusan dari suatu 
kelompok masyarakat yang berlandas 

pada sumber daya pribadi, langsung 
(melalui partisipasi), demokratis dan 
pembelajaran sosial melalui pengalaman 
langsung. Dalam hal ini sangat tidak 
realistis apabila kekuatan-kekuatan 
ekonomi dan struktur-struktur di luar 
“civil society” diabaikan. Oleh karena 
itu, pemberdayaan masyarakat tidak 
hanya sebatas ekonomi saja, namun 
juga secara politis, sosial dan kultural, 
sehingga pada akhirnya masyarakat 
akan memiliki posisi tawar, baik secara 
nasional maupun international. Konsep 
pemberdayaan merupakan hasil kerja 
dari proses interaktif, baik di tingkat 
ideologis maupun praksis. Di tingkat 
ideologis, konsep pemberdayaan 
merupakan hasil interaksi antara konsep 
top down dan bottom up antara growth 
strategy dan people centered strategy. 
Sedangkan di tingkat praksis, interaksi  
akan terjadi lewat pertarungan antar-
otonomi. Konsep pemberdayaan sekaligus 
mengandung konteks pemihakan kepada 
lapisan masyarakat yang berada di bawah 
garis kemiskinan.

 Permasalahan yang dihadapi oleh 
masyarakat sebagian besar diakibatkan 
oleh kesenjangan terhadap akses 
moda l ,  p ra sa rana ,  i n fo rmas i 
pengetahuan, teknologi, ketrampilan, 
ditambah oleh kemampuan sumber 
daya manusia serta kegiatan ekonomi 
lokal yang tidak kompetitif menunjang 
pendapatan masyarakat, serta 
masalah akumulasi modal. Selain itu 
kelembagaan pembangunan yang ada 
pada masyarakat lokal secara umum 
belum dioptimalkan untuk menyalurkan 
dan mengakomodasikan kepentingan, 
kebutuhan dan pelayanan masyarakat 
dalam rangka meningkatkan produktivitas 
yang mampu memberi nilai tambah 
usaha. Kelembagaan aparat pemerintah 
di tingkat lokal terlalu terbebani 
pelaksanaan program dari pemerintahan 
di tingkat atasnya, sehingga tidak 
dapat memfokuskan pada pelayanan 
pengembangan peran serta masyarakat 
dalam proses perwujudan masyarakat 
maju dan mandiri. Sementara itu 
partisipasi masyarakat, khususnya para 
tokohnya, dalam pembangunan nasional 
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masih terbatas karena masyarakat lebih 
diperankan sebagai objek dan belum 
menjadi subjek pembangunan nasional.

4. Kondisi obyektif tokoh masyarakat 
informal yang ditandai oleh belum 
optimalnya peran para tokoh tersebut 
dalam membangun kerukunan hidup 
beragama di Indonesia, dapat dikaji dari 
aspek asta gatra yang terkait langsung 
dengan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara, sebagai 
berikut:

a. Gatra Geografi
  Indonesia merupakan Negara 

kepulauan yang memiliki banyak 
pulau dan perairan yang cukup 
luas dengan perbandingan daratan 
berbanding lautan adalah satu 
berbanding empat. Di samping itu 
Indonesia terletak pada posisi silang 
yang memberikan arti dan nilai 
strategis bagi kepentingan politik, 
ekonomi dan pertahanan serta 
keamanan negara-negara tertentu di 
dunia. Kondisi di atas menimbulkan 
berbagai masalah bila Indonesia 
tidak dapat mengelolanya untuk 
kepentingan nasional, termasuk 
para pemimpinnya. Dalam kaitan 
ini pemimpin  informal termasuk 
sasarannya dan karena itu para 
pemimpin  informal di Indonesia 
harus mendapat perhatian khusus, 
agar tidak mudah disusupi oleh 
kepentingan-kepentingan asing 
tersebut.

b. Gatra Demografi
  Jumlah penduduk Indonesia yang 

saat ini lebih dari 220 juta jiwa 
merupakan modal dasar untuk 
melaksanakan pembangunan 
nasional. Namun karena penyebaran 
penduduk tidak merata,  jumlah 
penduduk miskin masih sangat besar, 
tingkat pengangguran masih tinggi 
dan pendidikan masyarakat yang 
relatif masih rendah, maka kondisi 
ini akan menjadi potensi dan daya 
dukung terjadinya konflik sosial 
yang berlatar belakang agama. 
Sementara itu,  pemimpin  informal 

dalam kondisi seperti ini juga akan 
mengalami banyak hambatan dalam 
melaksanakan perannya.

c. Gatra Sumber Kekayaan Alam
  Indonesia memiliki kekayaan alam 

yang cukup banyak, sehingga 
bila dikelola secara baik akan 
menghasilkan devisa negara yang 
cukup besar untuk membiayai 
pembangunan nasional. Salah satu 
kendala yang dihadapi oleh bangsa 
Indonesia adalah letak sumber 
kekayaan alam tidak merata, 
sehingga ada sejumlah daerah 
otonom yang surplus akan sumber 
kekayaan alam, tetapi sebaliknya 
ada sejumlah daerah otonom yang 
kurang memiliki sumber kekayaan 
alam. Kondisi ini perlu dikelola 
secara tepat, sehingga tidak 
menimbulkan kesenjangan antar 
daerah (kesenjangan spasial). Dalam 
hal ini pengelolaan sumber kekayaan 
alam sebaiknya berkoordinasi 
dengan para tokoh masyarakat, 
karena tokoh masyarakat secara 
turun temurun telah menguasai 
daerahnya, oleh karena itu mereka 
mengetahui betul hal ikwal yang 
berkaitan dengan kondisi sumber 
kekayaan alam yang ada di 
daerahnya.

d. Gatra Ideologi
 Pancasila merupakan suatu sistem 

nilai nasional dan juga merupakan 
ideologi nasional, dasar negara dan 
falsafah bangsa sejalan dengan 
perkembangan globalisasi yang juga 
membawa sistem nilai baru yang 
berasal dari negara-negara barat. 
Ideologi Pancasila juga dipengaruhi 
oleh sistem nilai baru terutama 
yang bersumber dari paham 
liberal, sosial dan fundamental  
yang juga sedang berkembang di 
dunia. Oleh sebab itu, pandangan 
masyarakat Indonesia dipengaruhi 
oleh paham-paham dunia yang terus 
berkembang, termasuk para tokoh 
masyarakat informal. 
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e. Gatra Politik
  Reformasi yang cenderung kebablasan 

telah menimbulkan konflik di 
tingkat elite politik maupun dalam 
kelompok masyarakat menimbulkan 
kerawanan politik di masyarakat. 
Selain itu tuntutan masyarakat 
yang ingin segera menikmati hasil 
reformasi mendorong munculnya 
sikap ketidakpercayaan dan saling 
menyalahkan. Salah satu dampak 
negatif reformasi ialah munculnya 
ketidakpercayaan kepada pemimpin 
formal dan juga  informal. Kondisi ini 
mendorong perlunya memantapkan 
peran pemimpin  informal di 
Indonesia.

f.  Gatra Ekonomi
  Tingginya tingkat pengangguran 

dan pertumbuhan ekonomi yang 
masih rendah serta lapangan kerja 
yang sempit akan memperparah 
kemiskinan di Indonesia. Padahal 
kemiskinan dan ketidakadilan adalah 

faktor utama yang mengkondisikan 
masyarakat untuk melaksanakan 
tindakan-tindakan yang melawan 
hukum, termasuk konflik sosial. 
Sementara itu, dampak dari kondisi 
politik Indonesia yang memperlemah 
kepercayaan masyarakat kepada 
para pemimpinnya, baik formal 
maupun  informal, akan mempersulit 
pemberdayaan peran pemimpin  
informal di Indonesia.

g. Gatra Sosial Budaya
  Kondisi masyarakat Indonesia 

yang sangat majemuk di semua 
segi kehidupan sangat rawan akan 
konflik sosial yang mengancam 
kemajemukan di bidang suku, 
agama, ras dan adat istiadat.  Kondisi 
ini juga menimbulkan fenomena 
baru berupa konflik-konflik yang 
berdimensi “menyatukan” (dalam 
bentuk ikatan kesukuan, keagamaan 
yang bercirikan primordial) dan 
sekaligus “memisahkan” (dalam 
bentuk merenggangnya hubungan 
batin antar golongan, antar suku, 
antar agama, bahkan terhadap 
pemerintah). Kondisi seperti ini 
berpengaruh pada peran pemimpin  
informal, karena para pemimpin 
informal akan cenderung berpikir 
primordial dan mengutamakan 
kepentingan kelompoknya.

h. Gatra Pertahanan dan Keamanan
  Saat ini ada gerakan yang berusaha 

untuk memisahkan diri dari NKRI. 
Demikian juga kerusuhan demi 
kerusuhan yang terjadi, bila tidak 
segera ditangani akan menyebabkan 
disintegrasi bangsa yang akan 
mengganggu stabilitas nasional 
di bidang hankam. Kesadaran 
bela negara pemimpin  informal 
belum sesuai dengan amanat 
Undang-undang Pokok Pertahanan 
Keamanan Negara. Perwujudan 
kelembagaan hukum negara 
berdasar Sishankamrata sebagian 
besar masih dalam tingkat konsepsi. 
Akibat krisis multidimensinal, 
kepercayaan terhadap pemerintah 
menjadi berkurang yang selanjutnya 

fenomena baru beru pa konflik-
konflik yang berdimensi 
“menyatukan” (dalam 

bentuk ikatan kesukuan, 
keagamaan yang bercirikan 
primordial) dan sekaligus 

“memisahkan” (dalam bentuk 
me renggangnya hubungan 

batin antar golongan, antar 
suku, antar agama, bahkan 

terhadap pemerintah) 
akan mempengaruhi pe ran 
pemimpin informal, karena 

para pemimpin informal 
akan cenderung berpikir 

primordial dan mengutama kan 
kepentingan kelompoknya.
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berdampak pada kondisi keamanan 
nasional yang belum mantap. 
Kondisi ini harus menjadi dasar 
bagi pemimpin formal dan  informal 
untuk bekerja keras membangun 
bangsa dan menjamin rasa aman 
bagi seluruh masyarakat Indonesia.

5. Dari pembahasan di atas, disampaikan 
rekomendasi yang berisi kebijakan, 
strategi dan upaya pemberdayaan 
peran tokoh masyarakat informal 
guna meningkatkan kerukunan hidup 
beragama dalam rangka Ketahanan 
Nasional, sebagai berikut:
a. Kebijakan: Pemberdayaan peran 

tokoh masyarakat informal guna 
meningkatkan kerukunan hidup 
beragama dalam rangka ketahanan 
nasional dilakukan melalui:
1) Optimalisasi Kemenko 

Kesra sebagai lembaga 
yang melakukan koordinasi 
dalam pemberdayaan tokoh 
masyarakat informal guna 
meningkatkan kerukunan 
hidup beragama dalam rangka 
ketahanan nasional.

2) Memperkuat Dirjenkesbangpol 
Kementerian Dalam Negeri 
dan Dirjen Bimbingan 
Masyarakat (Islam, Kristen, 
Katolik, Hindu dan Budha) 
Kementerian Agama, sebagai 
instansi yang dikedepankan 
dalam pemberdayaan tokoh 
masyarakat informal guna 
meningkatkan kerukunan 
hidup beragama dalam rangka 
ketahanan nasional. 

3) Meningkatkan kerjasama 
dengan negara-negara yang 
memiliki permasalahan yang 
sama  be rka i t an  dengan 
pemberdayaan  tokoh 
masyarakat informal guna 
meningkatkan kerukunan 
hidup beragama dalam 
rangka ketahanan nasional.

b. Strategi pemberdayaan peran 
tokoh masyarakat informal guna 
meningkatkan kerukunan hidup 

beragama dalam rangka ketahanan 
nasional:
3). Penguatan kapasitas/kualitas 

tokoh masyarakat informal.
4). Penyediaan saluran partisipasi 

tokoh masyarakat informal.
5). Peningkatkan keterwakilan 

kelompok tokoh masyarakat 
informal untuk menghindari 
dominasi kelompok tertentu.

6). Peningkatan pendekatan dan 
komunikasi untuk membangun 
kemitraan yang fungsional.

g. Upaya pemberdayaan peran 
tokoh masyarakat informal guna 
meningkatkan kerukunan hidup 
beragama dalam rangka ketahanan 
nasional, sebagai berikut:

1). Penguatan kapasitas/kualitas tokoh 
masyarakat informal dilakukan 
melalui upaya-upaya, sebagai berikut:

a). Pemerintah menyediakan 
fasilitas melalui kementerian 
yang terkait untuk 
meningkatkan kualitas, 
seperti pendidikan formal/
info rma l ,  pena ta ran , 
sarasehan dan kegiatan 
lain yang berkaitan dengan 
peningkatan kualitas sumber 
daya manusia, khususnya 
kepada generasi muda yang 
potensial menjadi pemimpin 
informal di masa depan.

b). Pemerintah melalui 
kementerian yang terkait 
m e n y e l e n g g a r a k a n 
pendidikan dan pelatihan 
wawasan kebangsaan bagi 
pemimpin informal khususnya 
tokoh masyarakat informal 
di tingkat bawah (grass root) 
dan di daerah.

c). Pemerintah melalui kementerian 
  yang terkait memberikan 

informasi yang transparan 
dan mengembangan institusi 
lokal untuk menjamin adanya 
partisipasi yang efektif dan 
berkelanjutan bagi tokoh 
masyarakat informal guna 
meningkatkan kerukunan 
hidup beragama dalam rangka 
ketahanan nasional.
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d). Pemerintah melalui instansi 
yang terkait membangun 
kerjasama dan komitmen 
nasional yang terbuka, jujur 
dan konsisten di antara 
pemerintah, swasta dan 
individu untuk meningkatkan 
kapasitas/kualitas tokoh 
masyarakat informal di semua 
lapisan.

e). Pemerintah melalui instansi 
yang terkait memberikan 
kesempatan dan kebebasan 
mengorganisasikan diri secara 
bebas dan merdeka sebagai 
wahana untuk meningkatkan 
kapasitas/kualitas bagi tokoh 
masyarakat informal guna 
meningkatkan kerukunan 
hidup beragama dalam rangka 
ketahanan nasional.

f). Pemerintah melalui instansi 
yang terkait meningkatkan 
kualitas kepemimpinan 
tokoh masyarakat informal 
terutama pemahaman 
wawasan multikultural dan 
wawasan kebangsaan dalam 
mewujudkan dan memelihara 
kerukunan umat beragama di 
daerah.

2). Penyediaan saluran partisipasi 
pemimpin informal dilakukan 
melalui upaya:
a.   Pemerintah melalui instansi 

yang terkait melibatkan tokoh 
masyarakat informal dalam 
berbagai level pengambilan 
keputusan, baik secara langsung 
atau tidak langsung.

b.  Pemerintah melalui instansi 
yang terkait membuka ruang-
ruang formal untuk silaturahim 
atau pertemuan berkala 
antara tokoh formal dan 
tokoh masyarakat informal 
guna meningkatkan partisipasi 
tokoh masyarakat informal 
dalam mewujudkan kerukunan 
hidup beragama dalam rangka 
ketahanan nasional.

c.  Pemerintah melalui instansi 
yang terkait membentuk 
institusi formal yang bersifat 
sektoral seperti Forum Umat 

Islam (FUI) dan lintas sektoral 
seperti Forum Kerukunan 
Umat Beragama (FKUB), 
Forum Kewaspadaan Dini 
Masyarakat (FKDM), Komunitas 
Intelejen Derah (KOMINDA), 
Forum Pembauran Kebangsaan 
(FPK) dan Forum Komunikasi 
Paguyuban Etnis Nusantara 
(FKPEN).  

d.  Pemerintah melalui instansi 
yang terkait mendorong 
peningkatkan fungsi dan peran 
institusi sektoral dan lintas 
sektoral (FKUB, KOMINDA, 
FPK dan FKPEN) di provinsi 
dan kabupaten/kota guna 
meningkatkan kerukunan 
hidup beragama dalam rangka 
ketahanan nasional.

e.  Pemerintah melalui instansi 
yang terkait meningkatkan 
intensitas komunikasi, jalinan 
kemitraan dan fasilitasi antara 
pemerintah daerah/dinas-
dinas, tokoh agama dan ormas 
keagamaan dalam rangka 
mengantisipasi munculnya 
permasalahan sosial.

f.  Pemerintah melalui instansi 
yang terkait meningkatkan 
dukungan anggaran (APBN 
dan APBD) untuk pelaksanaan 
kegiatan dan optimalisasi    
peran  serta   fungsi  organisasi  
sektoral  (FUI)  maupun    
lintas sektoral (FKUB, KOMINDA, 
FPK dan FKPEN) dalam menjaga 
serta meningkatkan kualitas 
kerukunan umat beragama di 
pusat dan di daerah.

3). Peningkatkan keterwakilan 
kelompok tokoh masyarakat 
informal dilakukan melalui upaya:
a). Pemerintah melalui instansi 

yang terkait memberi peluang 
dan kesempatan yang sama 
bagi para tokoh masyarakat 
informal untuk berpartisipasi 
dalam pembangunan nasional.

b). Pemerintah melalui instansi 
yang terkait membangun 
jaringan kerjasama dan 
sinergitas di antara tokoh 
masyarakat informal di semua 
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tingkatan, agar bersama-
sama berkontribusi dalam 
mewujudkan kerukunan hidup 
beragama dalam rangka 
ketahanan nasional.

c). Pemerintah melalui instansi 
yang terkait menghindari 
dominasi kelompok dan aliran/
faham tertentu dengan cara 
menjaga keseimbangan/
harmoni antar kelompok, aliran 
dan daerah. 

d). Pemerintah melalui instansi 
yang terkait menciptakan 
mekanisme kelembagaan yang 
mampu mengakomodasikan 
kepentingan masyarakat dan 
pemerintah, baik yang bersifat 
aturan main (rule of the game) 
maupun organisasi, sehingga 
keputusan yang dihasilkan 
merupakan partisipasi dan 
inisiatif dari seluruh komponen 
masyarakat. 

4). Peningkatan pendekatan dan 
komunikasi untuk membangun 
kemitraan yang fungsional dilakukan 
melalui upaya:
a). Pemerintah melalui instansi 

yang terkait melakukan 
pendekatan sosiologis dan 
mempertimbangkan kearifan 
lokal melalui pranata adat 
atau pranata sosial dalam 
mewujudkan kerukunan hidup 
beragama dalam rangka 
ketahanan nasional.

b). Pemerintah melalui instansi 
yang terkait membangun 
komitmen bersama (collective 
conscience), kesamaan 
pemahaman (a common word), 
dan memupuk rasa saling 
percaya (mutual trust), saling 
menghormati dan hubungan 
yang sinergis antara Pemerintah 
dengan tokoh-tokoh agama 
dan ormas keagamaan dalam 
mewujudkan kerukunan hidup 
beragama dalam rangka 
ketahanan nasional.

c). Pemerintah melalui instansi 
yang terkait membangun 
suasana/iklim yang 
kondusif, agar para tokoh 

masyarakat informal dapat 
mengaktualisasikan segenap 
potensi, bakat dan minat untuk 
membangun kemitraan yang 
setara dan saling menghargai.

d). Pemerintah melalui instansi 
yang terkait meningkatkan 
kapasitas dan profesionalitas 
pejabat pemerintahan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan 
bersinergi dengan tokoh 
masyarakat informal di berbagai 
tingkatan di seluruh Indonesia.

5). Kajian ini juga merekomendasikan 
beberapa hal berikut:
a). Dalam rangka implementasi 

pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945 
yang menyebutkan “ setiap 
warga negara berhak dan 
wajib ikut serta dalam upaya 
pembelaan negara”, terjalinnya 
hubungan yang harmonis 
dan kerjasama yang padu 
antara pemimpin formal dan 
pemimpin  informal bersama-
sama komponen bangsa lainnya 
membangun kerukunan hidup 
beragama di Indonesia perlu 
ditingkatkan, agar tidak muncul 
anggapan “saat negara aman/
kuat para pemimpin  informal 
diacuhkan/ditinggalkan, tetapi 
saat negara lemah/banyak 

Formalisasi pemimpin 
informal (tokoh masyarakat) 

dalam arti pengangkatan 
pemimpin infor mal 

sebagai pejabat pemerin-
tah hendaknya dihindari 
untuk menjaga integritas 

dan netralitas para 
pemimpin informal dalam 
melaksanakan peran dan 

fungsinya sebagai pemimpin 
masyarakat membangun 

kejayaan bangsa dan 
menjaga keu tuhan NKRI. 
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masalah, mereka dicari-cari, 
dimintai bantuan, bahkan 
ditekan”.

b). Pola penanganan konflik yang 
berlatar belakang agama 
di Indonesia hendaknya 
mengutakan dialog dan 
mediasi. Dalam melaksanakan 
dialog atau mediasi para 
tokoh masyarakat hendaknya 
dimaksimalkan peran dan 
fungsinya.

c). Penegakan hukum terhadap 
pelaku konflik berlatar 
belakang agama di Indonesia 
harus dilakukan secara tegas, 
konsisten, sungguh-sungguh 
dan adil, agar tidak muncul 
anggapan adanya pilih kasih 
dalam penanganan konflik 

berlatar belakang agama di 
Indonesia, termasuk penegakan 
hukum terhadap para tokoh 
masyarakat yang terlibat dalam 
konflik sosial yang berlatar 
belakang agama di Indonesia.

d). Formalisasi pemimpin  informal 
(tokoh masyarakat) dalam 
arti pengangkatan pemimpin  
informal  sebagai  pejabat 
pemer intah hendaknya 
dihindari untuk menjaga 
integritas dan netralitas para 
pemimpin  informal dalam 
melaksanakan peran dan 
fungsinya sebagai pemimpin 
masyarakat  membangun 
kejayaan bangsa dan menjaga 
keutuhan NKRI.

 “Pemberdayaan Peran Tokoh Masyarakat guna Meningkatkan 
Kerukunan Hidup Beragama  dalam rangka Ketahanan Nasional”

Focus Group Discussion Kajian Aktual pada 
Rabu, 27 Maret 2013
Pembicara :
1. Budi Prasetyo, SH, MM, Direktur 

Ketahanan Seni Budaya, Agama dan 
Kemasyarakatan Kementerian Dalam 
Negeri RI

2. Prof. Dr. Achmad Gunaryo Kepala Pusat 
Kerukunan Umat Beragama Sekretariat 
Jenderal Kementerian Agama.

3. Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA, Wakil 
Sekretaris Jenderal DPP MUI

Penanggap :
1. H. A. Aziz Rifa’i Makudi, SH, MM, 

Ketua Umum Fokkus Babinrohis Nasional
2.  Pastor Antonius Benny Susetyo, 

Sekretaris Eksekutif Komisi Hak 
Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI).

3. Mayjen TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra 
Wingarta, M.Sc Tenaga Profesional 
Bidang Kewaspadaan Nasional 
Lemhannas RI.

Roundtable  Discussion Kajian Aktual pada 
Selasa,25 Juni  2013
Pembicara :
1. Prof. Dr. Abdul Jamil, Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian 
Agama RI

2. Budi Prasetyo, SH, MM  Direktur Ketahanan 
Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan 
Ditjen Kesbangpol Kemendagri RI.

3. Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc, Sosiolog 
Universitas Indonesia.

4. Dr. KH Marsudi Syuhud, Sekretaris 
Jenderal PBNU

Penanggap :
1. Prof. Dr.H. Ali Maschan Moesa, M.Si, 

Anggota Komisi VIII DPR RI
2. Mgr. Martinus Dogma Situmorang, OFM,    

Uskup Keuskupan Padang, Sumatera 
Barat (Mantan Ketua Konferensi Wali 
Gereja Indonesia/KWI)

3. Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA, Wakil 
Sekretaris Jenderal DPP MUI.

4. Mayjen TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra 
Wingarta, M.Sc, Tenaga Profesional 
Bidang Kewaspadaan Nasional 
Lemhannas RI
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1. Latar Belakang
Laju perkembangan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi (IPTEK) semakin hari semakin 
pesat perkembangannya dewasa ini, hal ini 
disebabkan adanya tuntutan dan kebutuhan 
manusia yang juga semakin berkembang di 
berbagai bidang. Seorang pakar, Anton S Philip 
(2001) dari RAND Corporation (Research and 
Development), lembaga think thank non profit 
berkelas dunia, menyatakan hal tersebut di 
dalam papernya yang berjudul “The Global 
Technology Revolution: Bio/Nano/Materials 
Trends and Theirs Synergies With Information 
Technology”.

Paper tersebut menyatakan, bahwa di 
tahun-tahun mendatang akan terjadi integrasi 
/ fusi revolusi yang berkesinambungan 
pada laju perkembangan IPTEK, yaitu: Bio 
Teknologi, Nano Teknologi dan Material 
Teknologi yang bersinergi dengan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) / Information, 

Comunication and Technology (ICT). Sinergitas 
ke-4 karakter teknologi tersebut mendukung 
perkembangan TIK yang pada kenyataannya 
berhubungan langsung dengan kehidupan 
dan penghidupan manusia. Pada saat ini, 
kemajuan di bidang TIK telah merubah wajah 
dunia serta sekaligus menggeser pemahaman 
terhadap suatu kekuatan (power) atau  
kedaulatan dari suatu negara.

Kekuatan atau kedaulatan suatu negara 
saat ini tidak hanya semata-mata dinilai 
dari seberapa besar kekuatan militer atau 
ekonomi yang dimilikinya, tetapi juga 
tergantung dari penguasaan dan pemanfaatan 
TIK nya. Hal ini disebabkan, karena di abad 
ke-21 atau sering disebut abad informasi, 
hampir seluruh aktivitas mulai dari aktivitas 
personal hingga pemerintahan tidak terlepas 
dari pemanfaatan, pemberdayaan dan 
pengimplementasian TIK. 

Penguasaan, Pemanfaatan dan Pemajuan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

guna Kejayaan Bangsa dalam rangka 
Ketahanan Nasional
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Tidak dapat dipungkiri, perkembangan 
TIK di suatu negara memberikan manfaat 
besar bagi kemajuan, kemakmuran 
dan kejayaan suatu bangsa. Di dalam 
perkembangannya, kemajuan TIK juga 
berdampak pada perubahan hubungan 
antarbangsa, baik pada masa damai maupun 
pada masa perang. Melalui pemanfaatan TIK 
yang konstruktif, hubungan sosial antarbangsa 
dapat terselenggara secara langsung dalam 
waktu relatif singkat dan tanpa hambatan 
apapun. Melalui TIK pula, kemajuan ilmu 
pengetahuan dapat terdistribusi dan tersebar 
luas di tengah-tengah masyarakat.

Adanya pergeseran paradigma strategi 
pembangunan bangsa dari era pembangunan 
industri menuju ke era informasi, memberikan 
implikasi terhadap terjadinya proses transisi 
perekonomian dunia yang semula berbasiskan 
pada sumber daya (Resource Based Economy) 
menjadi perekonomian yang berbasis 
pengetahuan (Knowledge Based Economy).

Untuk mewujudkan terjadinya Knowledge 
Based Economy di Indonesia, dibutuhkan 
penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan TIK 
yang berperan sebagai pendukung sekaligus 
muatan utama produk nasional. Beberapa 
manfaat yang dapat diberikan TIK bagi satu 
bangsa, antara lain:  

a. Meningkatkan kualitas hidup dan 
kesejahteraan masyarakat. 

b. Meningkatkan daya saing bangsa. 
c. Memperkuat kesatuan dan persatuan 

nasional. 
d. Mewujudkan pemerintahan yang 

transparan. 
e. Meningkatkan jati diri bangsa di 

tingkat internasional.   
Namun, tidak dapat dihindari laju 

perkembangan TIK juga banyak digunakan 
untuk berbagai tujuan yang kontra produktif, 
bahkan destruktif, baik oleh perorangan 
(individuals), kelompok (non-state actors) 
atau bahkan oleh satu negara (state actors). 
Mereka mengeksploitasi informasi guna 
menyebarluaskan pengaruh dan dominasinya 
di dalam peperangan informasi (Information 
Warfare / Cyber Warfare). Di era cyber saat 
ini, penguasaan dan pemanfaatan TIK yang 
destruktif pada dasarnya juga merupakan 
ancaman bagi Ketahanan Nasional suatu 
bangsa. Ketidakmampuan menghadapi era 

cyber dapat menjadi ancaman apabila suatu 
bangsa dan negara tidak memiliki kapasitas 
atau kemampuan untuk memanfaatkan TIK 
secara baik, benar dan tepat guna. Salah satu 
bentuk potensi ancaman di abad informasi 
sekarang ini adalah dampak pengaruh sosial 
media via internet pada sendi-sendi kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 

 D i s a d a r i ,  m e r u p a k a n  s u a t u 
kemustahilan untuk membendung derasnya 
arus informasi melalui beragam sosial media, 
seperti: facebook, twitter dan sebagainya, 
yang sudah merupakan suatu kebutuhan 
mutlak bagi masyarakat yang hidup di abad 
informasi saat ini. Oleh sebab itu, dalam 
rangka pemenuhan serta terpenuhinya 
kebutuhan masyarakat terhadap informasi 
melalui sarana prasarana TIK, harus dapat 
dikelola secara bijak dalam koridor Ketahanan 
Nasional demi kepentingan bangsa yang lebih 
besar. 

 Pada kajian ini akan lebih memfokuskan 
pada bagaimana menyusun kebijakan, 
strategi dan upaya penguasaan, pemanfaatan 
dan pemajuan TIK demi kejayaan bangsa 
dalam rangka Ketahanan Nasional, melalui 
aspek peningkatan sumber daya manusia 
(SDM) TIK yang berkualitas dan memiliki daya 
saing, pembangunan sarana prasarana dan 
infrastruktur TIK nasional serta penyusunan 
peraturan perundang-undangan yang 
mendukungnya.  

2. Permasalahan
Melihat pada gambaran umum 

sebagaimana dikemukakan di atas, dalam 
kajian ini akan dibahas 3 pokok bahasan 
utama yaitu: 

a. Seberapa jauh tingkat pencapaian 
SDM TIK nasional yang berkualitas 
dan memiliki daya saing, guna 
meningkatkan penguasaan, 
pemanfaatan dan pemajuan TIK di 
Indonesia? 

b. Seberapa jauh tingkat pembangunan 
infrastruktur TIK secara merata 
diseluruh wilayah NKRI, agar 
dapat meningkatkan penguasaan, 
pemanfaatan dan pemajuan TIK di 
Indonesia?

c.  Berbagai upaya apakah yang perlu 
dilakukan di bidang aturan, regulasi 
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dan perundang-undangan dalam 
rangka meningkatkan penguasaan, 
pemanfaatan dan pemajuan TIK di 
Indonesia? 

3. Maksud dan Tujuan
Mengacu pada latar belakang dan berbagai 

permasalahan sebagaimana diuraikan di 
atas, maka maksud dari kajian aktual ini 
adalah untuk melakukan identifikasi secara 
cermat dan mendalam mengenai berbagai 
kendala, hambatan dan persoalan yang 
dihadapi dalam mengembangkan kebijakan 
yang perlu dirumuskan untuk meningkatkan 
penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan TIK 
di Indonesia demi kejayaan bangsa dalam 
rangka ketahanan nasional.

Adapun tujuan dari kajian aktual ini, 
adalah menghasilkan rumusan kebijakan 
yang perlu dirumuskan untuk meningkatkan 
penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan TIK 
di Indonesia demi kejayaan bangsa dalam 
rangka ketahanan nasional.

4. Kondisi Awal dan Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi
Indonesia sebagai negara kepulauan 

dengan potensi wilayah geografinya yang 
sangat luas serta demografi penduduknya 
yang terbesar ke-4 di dunia, ternyata masih 
belum mampu mengoptimalkan penguasaan, 
pemanfaatan dan pemajuan TIK demi 
kejayaan bangsa dalam rangka meningkatkan 
Ketahanan Nasional. Menurut data statistik 
Global Competitiveness Report 2010-2011 
dari World Economic Forum (WEF), terkait  
kondisi penguasaan TIK di Indonesia, ternyata 
Indonesia dinilai masih rendah kesiapan 
teknologinya (technological readiness), yaitu 
baru menduduki ranking ke-91 dunia. Di mana 
salah satu penyebab utamanya adalah karena 
masih rendahnya pemanfaatan TIK secara 
nasional. 

a. Kondisi Global
Perkembangan lingkungan global 

merupakan suatu proses menuju integritas 
berbagai keterkaitan antar bangsa mengalami 
percepatan dalam perkembangannya. 
Globalisasi sebagai sebuah interaksi 
masyarakat bangsa / dunia mampu 
melampaui batas-batas konvensional sebuah 
negara, sehingga sulit untuk dibendung 
dalam memenuhi kebutuhan hidup. Di 

era globalisasi informasi perkembangan 
infrastruktur pendukung seperti bandwidth 
dinilai cukup menentukan kemajuan suatu 
negara mengingat pengaruh kebutuhan 
informasi pada produktivitas dan cara kerja 
masyarakat. Ibarat jalan raya untuk mobil, 
semakin besar jalan raya (information 
highway) yang disediakan berupa jaringan 
informasi berpita lebar (broadband), maka 
semakin besar pula fasilitas untuk mengakses 
dan memberikan informasi.

Berdasarkan pegukuran perkembangan 
ekonomi global, Bank Dunia (The World Bank) 
menyimpulkan, bahwa setiap peningkatan 10% 
penetrasi broadband di negara berkembang, 
akan meningkatkan Gross Domestic Product 
(GDP) negara tersebut sebesar 1,38% point. 
Bandwidth berpita lebar (broadband) 
merupakan infrastruktur teknologi TIK 
multiguna yang sangat besar pengaruhnya 
pada kemajuan perekonomian suatu bangsa 
dalam meningkatkan daya saing bangsa dan 
negara.

Pengukuran kemajuan TIK yang 
digunakan suatu bangsa, mengacu  kepada 
International Telecommunication Union (ITU) 
melalui buku Manual for Measuring ICT Access 
and Use, by Households and Individuals yang 
dimaksudkan untuk membantu negara-negara 
anggota membuat statistik guna mengukur 
kemajuan TIK-nya dibandingkan negara lain. 
Pengukuran dan evaluasi diri yang terus 
menerus sangat vital untuk digunakan sebagai 
dasar perencanaan implementasi TIK dalam 
berbagai sektor pendukung peningkatan 
kesejahteraan dan kejayaan bangsa Indonesia.

b. Kondisi Regional
Situasi regional yang terus berkembang 

pada dasarnya tidak terlepas dari 
permasalahan global, termasuk meningkatnya 
kebutuhan informasi dan TIK pada lingkup 
global, baik akibat peningkatan jumlah 
penduduk, perubahan geografi maupun 
akibat kebijaksanaan pemerintah negara-
negara di Asia Tenggara. Pengaruh di 
lingkungan regional kawasan Asia Timur, 
ASEAN dan Asia Pasifik telah melahirkan 
harapan dan keterkaitan negara-negara di 
kawasan tersebut dalam rangka mewujudkan 
gagasan berupa stabilitas, kesejahteraan dan 
keamanan bersama. 
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Kecenderungan regional memperlihatkan 
bahwa pemanfaatan TIK semakin meluas. 
Tidak ada satu wilayah pun yang dapat 
menghindar dari perubahan yang bersifat 
global dengan segala tantangan yang 
menyertainya. Perubahan global yang begitu 
cepat menuntut kepekaan dalam merespon 
perubahan yang terjadi, agar tetap muncul 
dalam kancah persaingan global. Dunia 
pendidikan juga harus mengantisipasi 
kecenderungan global yang terjadi dengan 
penyiapan SDM yang berdaya saing. 

Di kawasan ASEAN, Indonesia merupakan 
negara dengan jumlah penduduk terbesar 
dan wilayah terluas. Negara-negara anggota 
ASEAN telah menyepakati untuk membentuk 
satu komunitas, ASEAN Community yang 
berbasis pada ASEAN Connectivity pada 
tahun 2015. Para pejabat setingkat menteri 
se-ASEAN pun sudah mempersiapkan ASEAN 
Information Communication Technology (ICT) 
Masterplan. Dengan adanya Komunitas ASEAN 
2015 tersebut diharapkan terbentuknya 
konektivitas dari Komunitas ASEAN akan dapat 
menjadi pendukung terjadinya transformasi 
ekonomi dan sosial di seluruh wilayah ASEAN. 

c. Kondisi Nasional
Kepentingan nasional Indonesia adalah 

kepentingan bangsa Indonesia dalam 
mewujudkan cita-cita nasional dan mencapai 
tujuan nasionalnya. Cita-cita nasional 
merupakan karya nasional pada strata paling 
atas yang berdimensi waktu tidak terbatas. 
Tujuan nasional merupakan usaha-usaha yang 
terus menerus selama bangsa dan negara itu 
ada. Dengan demikian persepsi kepentingan 
nasional Indonesia adalah kepentingan 
seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkan 
cita-cita nasional sebagai never ending goals 
yang didasarkan pada kepentingan untuk 
terus menerus berusaha dalam mencapai 
tujuan nasional yang dipengaruhi oleh 
perkembangan lingkungan nasional ditinjau 
dari aspek astagatra. 

Mengacu pada amandemen ke-4, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pasal 31 
ayat (3) mengamanatkan, bahwa pemerintah 
mengusahakan dan menyelenggarakan 
satu sistem pendidikan nasional, yang 
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta 
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, yang diatur dengan 
undang-undang. Sedangkan pada ayat (5) 
menegaskan, bahwa pemerintah memajukan 
ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) 
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama 
dan persatuan bangsa untuk kemajuan 
peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 

Selanjutnya, Undang-Undang No. 
18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional 
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), pasal 7 
ayat (1) menyatakan, bahwa Perguruan Tinggi 
sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam 
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, 
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi berfungsi membentuk sumber daya 
manusia ilmu pengetahuan dan teknologi 
(SDM Iptek). Sedangkan, pasal 15 ayat 1, 
menyatakan bahwa Jaringan Sistem Nasional 
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berfungsi 
membentuk jalinan hubungan interaktif 
yang memadukan unsur-unsur kelembagaan 
ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 
menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih 
besar dari keseluruhan yang dapat dihasilkan 
oleh masing-masing unsur kelembagaan 
secara sendiri-sendiri, sehingga penguasaan, 
pemanfaatan dan pemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi (Iptek) termasuk teknologi TIK, 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara di Indonesia merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari pencapaian tujuan 
negara sesuai dengan amanat Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

Pada level nasional, kondisi 
perkembangan TIK sebenarnya cukup 
menggembirakan dan berhasil menciptakan 
momentum, semangat dan keyakinan yang 
tinggi untuk mengembangkan ekonomi 
Indonesia. Indonesia merupakan salah satu 
negara dengan pengguna jaringan sosial, 
seperti: facebook dan twitter terbesar di 
dunia. World Economic Forum menilai, 
bahwa perkembangan dan implementasi TIK 
telah mengalami transisi menuju kearah yang 
lebih baik, yang penuh dengan kreasi dan 
inovasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
dalam Rapat kerja di Istana Bogor pada bulan 
April 2011 bersama para Menteri Kabinet 
Indonesia Bersatu Jilid II, Gubernur, Pimpinan 
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BUMN dan para pengusaha swasta nasional 
telah menyampaikan betapa pentingnya 
konektivitas nasional, agar Indonesia menjadi 
terintegrasi secara domestik dan terkoneksi 
secara global (domestically integrated and 
globally connected). 

Untuk mempercepat pembangunan 
sarana dan prasarana serta penguasaan 
TIK nasional, Master Plan Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 
2011-2015, telah menetapkan strategi 
roadmap pembangunan ekonomi Indonesia, 
yaitu: pengembangan koridor ekonomi 
Indonesia, guna memperkuat konektivitas 
nasional serta mempercepat penguasaan TIK 
nasional. 

5. Analisa Strategik (Astagatra)
Beberapa permasalahan terkait dengan 

peningkatan penguasaan, pemanfaatan dan 
pemajuan TIK di Indonesia demi kejayaan 
bangsa dalam rangka ketahanan nasional dari 
perspektif ketahanan nasional, antara lain:

a. Gatra Geografi. Indonesia merupakan 
negara kepulauan yang dihubungkan 
oleh luasnya lautan dan ruang udara, 
sehingga peningkatan pemberdayaan 
sistem satelit komunikasi melalui ruang 
udara dan sistem fiber optik melalui jalur 
bawah laut dianggap paling tepat.  

b. Gatra Demografi. Dengan laju 
pertumbuhan penduduk yang mencapai  
1,49% sebagaimana dilaporkan pada 
tahun 2012 (menurut BPS), merupakan 
tantangan tersendiri terkait peningkatan 
SDM TIK yang berkuaitas dan memiliki 
daya saing di dunia internasional. 
Apalagi kondisi geografis Indonesia 
yang merupakan negara kepulauan dan 
tidak meratanya jumlah penduduk pada 
berbagai wilayah menjadi persoalan yang 
unik dan berbeda dengan negara-negara 
lainnya.

c. Gatra Sumber Kekayaan Alam (SKA). 
Sumber kekayaan alam Indonesia yang 
melimpah belum sepenuhnya dinikmati 
oleh rakyat. Hal ini disebabkan oleh 
masalah tata kelola dan pemanfaatan 
TIK yang belum optimal dilakukan selama 
ini. Pemberdayaan, pemanfaatan dan 
pengimplementasian TIK masih perlu 
dioptimalkan dalam rangka menggali 

potensi serta mengelola sumber kekayaan 
alam yang melimpah demi pembangunan 
ekonomi dan kesejahteraan rakyat.  

d. Gatra Ideologi. Pancasila sebagai ideologi 
bangsa Indonesia, pada dasarnya sudah 
tidak diragukan lagi kebenarannya. 
Ideologi Pancasila perlu lebih diperkuat 
dan disosialisasikan kepada masyarakat 
dalam rangka menghadapi derasnya 
pengaruh sosial media melalui sarana 
prasarana TIK via Internet di mana 
paham liberalisasi berkembang dengan 
pesat dan sudah masuk hampir ke 
semua negara di dunia. Oleh sebab itu, 
penghayatan dan pengamalan terhadap 
Pancasila diharapkan dapat menangkal 
potensi ancaman di era sosial media 
dewasa ini.  

e. Gatra Politik. Secara politik posisi 
strategis kepulauan Indonesia harus 
dijadikan modal yang dikelola dengan 

kebijakan penguasaan, 
pemanfaatan dan 

pemajuan TIK demi 
kejayaan bangsa dalam 

rangka ketahanan 
nasional, mutlak 

dibutuhkan melalui aspek 
peningkatan SDM TIK 

berkualitas dan berdaya 
saing, pem bangunan 
merata infrastruktur 
TIK secara na sional, 
penguatan aturan 

perundang-undan gan dan 
difusi TIK 
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baik melalui pemanfaatan TIK secara 
nasional, agar lebih percaya diri dan 
berperan aktif di dunia internasional. 
Peran pemanfaatan TIK sangat strategis 
dalam upaya pencapaian kepentingan 
nasional Indonesia di dunia internasional 
yang dilaksanakan melalui jalur diplomasi 
sebagai terjemahan politik luar negeri 
Indonesia yang bebas aktif.   

f. Gatra Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 
nasional, pengurangan  pengangguran 
dan pengurangan kemiskinan adalah hal 
yang diharapkan dapat dicapai melalui 
pemanfaatan dan pengelolaan TIK. TIK 
dapat dimanfaatkan di bidang pertanian, 
perkebunan, peternakan dan perikanan, 
dan lainnya, di mana aspek makro 
ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh 
keberhasilan peningkatan produktivitas 
bidang pertanian dan perikanan. Jika 
pemanfaatan dan pengelolaan TIK 
nasional dapat berdampak meningkatkan 
kesejahteraan para petani dan nelayan, 
maka secara umum Indonesia akan 
meningkat pendapatan perkapitanya dan 
siap masuk menjadi salah satu kekuatan 
ekonomi terbesar di dunia.   

g. Gatra Sosial Budaya. Pada aspek sosial 
budaya, perkembangan TIK yang sangat 
pesat memberikan kesempatan pada 
nilai-nilai dan budaya asing masuk 
ke Indonesia secara leluasa tanpa 
dapat disaring (filter) terlebih dahulu, 
sehingga dapat menimbulkan terjadinya 
pergeseran nilai-nilai sosial budaya dan 
adat istiadat yang sudah lama dimiliki 
bangsa Indonesia. Pengaruh sosial 
media melalui sarana prasarana TIK via 
Internet tidak dapat dipungkiri turut 
mempengaruhi terhadap kondisi sosial 
budaya di masyarakat luas dalam konteks 
sendi-sendi kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Berbagai masalah sosial 
budaya termasuk rendahnya kualitas dan 
kuantitas penyelenggaraan pendidikan 
nasional, pelayanan kesehatan, 
rendahnya kualitas penguasaan Iptek 
terutama TIK memerlukan perhatian dari 
pemerintah. 

h. Gatra Pertahanan dan Keamanan. 
Di dalam aspek Pertahanan dan 
Keamanan, isu separatisme yang 

mengarah ke disintegrasi bangsa serta 
konflik horizontal yang bernuansa Suku, 
Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) 
masih merupakan masalah yang perlu 
mendapat prioritas penanganan dari 
unsur pertahanan keamanan secara serius 
dan terpadu. Hal ini sangat berpengaruh 
terhadap stabilitas nasional, keutuhan 
serta eksistensi NKRI. Penggunaan 
TIK juga dapat digunakan oleh pihak-
pihak yang tidak bertanggung jawab, 
seperti teroris, hackers dan lainnya. 
Terdapatnya Warga Negara Indonesia 
yang terlibat jaringan terorisme 
internasional merupakan tugas berat bagi 
aparat keamanan untuk dapat bergerak 
cepat menumpasnya. Pemanfaatan TIK 
terbukti akan sangat membantu tugas 
aparat keamanan, apalagi informasi yang 
salah dan menyesatkan yang disebarkan 
melalui media elektronik atau jejaring 
sosial media dapat menjadi potensi 
ancaman terhadap pertahanan dan 
keamanan nasional.

6.	 Arah Kebijakan Strategis dan Upaya
Mengacu pada data, fakta dan hasil 

analisis sebagaimana dikemukakan pada 
uraian di atas, maka kebijakan penguasaan, 
pemanfaatan dan pemajuan TIK demi 
kejayaan bangsa dalam rangka ketahanan 
nasional, mutlak dibutuhkan melalui aspek 
peningkatan SDM TIK berkualitas dan berdaya 
saing, pembangunan merata infrastruktur TIK 
secara nasional, penguatan aturan perundang-
undangan dan difusi TIK, melalui 4 (empat) 
strategi utama yaitu:

a. Strategi 1. Meningkatkan kemampuan 
SDM bidang TIK yang berkualitas 
dan berdaya saing guna mendukung 
penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan 
TIK demi kejayaan Indonesia dalam 
rangka ketahanan nasional. Strategi 1 ini 
dapat dicapai melalui berbagai upaya, 
diantaranya:
1) Pemerintah melalui Kemdikbud RI, 

Kemkominfo RI, Kemen PAN/RB RI 
dan Lemhannas RI merumuskan 
kebijakan nasional di bidang TIK 
yang bersifat jangka panjang (long 
term) dengan menyusun rencana 
pendidikan dan pelatihan bidang TIK 
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bagi SDM aparatur pemerintah, agar 
memiliki SDM TIK berkompetensi 
yang memiliki daya saing, termasuk 
peningkatan alokasi dana untuk 
beasiswa bidang TIK terutama bagi 
putra-putri bangsa yang kurang 
mampu namun memiliki bakat dan 
kemampuan TIK. 

2) Pemerintah melalui Kemdikbud RI, 
terus menggiatkan serta mendukung 
program pendidikan dan pelatihan 
TIK yang berkelanjutan termasuk 
dukungan anggarannya, terutama 
untuk SDM TIK yang telah dimiliki 
oleh masing-masing instansi 
pemerintah di pusat maupun 
daerah, termasuk SDM TIK secara 
nasional.  Permasalahan belum 
optimalnya SDM TIK ini merupakan 
salah satu kendala yang ada dalam 
mengantisipasi potensi bentuk 
ancaman terhadap ketahanan 
nasional dan kredibilitas bangsa, 
di mana pada tahun 2015 akan 
ada persaingan bebas di wilayah 
komunitas ekonomi ASEAN (AFTA dan 
AEC), termasuk persaingan lapangan 
pekerjaan bagi SDM bidang TIK. 

3) Pemerintah melalui Kemkominfo RI 
bekerjasama dengan Pemerintah 
Daerah (Pemda) dan instansi 
terkait, segera menyusun rencana 
program pelatihan teknis TIK 
terpadu secara nasional untuk 
meningkatkan kemampuan SDM TIK 
Indonesia. Hal ini mengingat jumlah 
penduduk Indonesia yang mencapai 
237,6 juta jiwa dengan angka 
pertumbuhan sekitar 1,49% per 
tahun, mengindikasikan besarnya 
potensi SDM TIK nasional yang harus 
mendapatkan pendidikan TIK yang 
merata di seluruh wilayah Indonesia.

4) Pemerintah melalui Kemdikbud RI 
bekerjasama dengan Kemkominfo 
RI, Kemenristek RI dan Lemhannas 
RI merumuskan kebijakan strategis 
dalam rangka mengedukasi 
lebih banyak SDM TIK Indonesia, 
dengan memperbaharui kurikulum 
pendidikan TIK secara nasional, 
sekaligus mendorong dan 

memfasilitasi SDM TIK generasi muda 
bangsa untuk dapat melakukan 
beragam wirausaha mandiri di 
bidang TIK (ICT Technopreneurship) 
demi kemandirian bangsa.

5) Pemerintah melalui Kemdikbud RI, 
Kemkomifo RI dan Kemenristek RI 
serta Lemhannas RI merumuskan 
kebijakan dalam rangka merangkul 
pihak industri swasta nasional 
untuk turut serta berperan aktif 
meningkatkan kegiatan Penelitian 
dan Pengembangan (Research and 
Development / R&D) di bidang TIK. 
Dukungan dari pemerintah terhadap 
perkembangan dunia industri di 
bidang TIK sangat dibutuhkan, 
seperti: pemberian berbagai 
insentif, pengurangan pajak terkait 
bahan dasar produk TIK, dukungan 
hak royalti (HAKI) bagi para inventor 
TIK  akan dapat  menstimulasi 
kegiatan R&D serta penemuan 
produk baru TIK di dalam negeri. 

6) Pemerintah melalui Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan RI, 
mendukung serta mendorong 
terbentuknya universitas-universitas 
berbasis riset (research universities) 
di seluruh Indonesia termasuk 
dukungan anggarannya. Pembangun 
banyak science and technology 
park, dalam rangka mensinergikan 
pihak Pemerintah, Universitas dan 
kalangan industri swasta nasional 
akan membutuhkan banyak biaya. 
Namun, hal tersebut pada akhirnya 
akan dapat memunculkan industri-
industri TIK baru yang dapat 
meningkatkan kemandirian TIK 
bangsa Indonesia.  

7) Pemerintah melalui Kemdikbud RI, 
Kemkomifo RI dan Kemenristek RI 
serta Lemhannas RI merumuskan 
kebijakan nasional tentang  
penyelenggaraan dan pengelolaan 
sertifikasi TIK nasional. Sertifikasi 
TIK dibutuhkan guna mencetak 
SDM di bidang TIK yang berkualitas 
dan memiliki daya saing. Sertifikasi 
TIK juga memberikan keunggulan 
SDM bangsa Indonesia di era 
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globalisasi, karena kemampuan dan 
pengetahuannya yang telah diuji 
dan didokumentasikan.

b. Strategi 2. Membangun Infrastruktur 
TIK yang merata di seluruh wilayah 
NKRI untuk mendukung penguasaan, 
pemanfaatan dan pemajuan TIK demi 
kejayaan Indonesia dalam rangka 
ketahanan nasional, melalui beberapa 
upaya, yaitu: 
1) Pemerintah melalui Kemenristek 

RI, Kemkominfo RI, Lemhannas RI 
dan pihak terkait, termasuk instansi 
Dewan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi Nasional (DeTIKNas) 
dan Komunitas Keamanan Informasi 
(KKI), merumuskan kebijakan, agar 
seluruh instansi pemerintah di pusat 
dan daerah dapat meningkatkan 
sarana dan prasarana TIK termasuk 
sistem keamanan informasinya, 
untuk perangkat komputer, jaringan 
komputer dan bandwidth nya 
yang sangat mungkin terbatas 
dan tidak merata jumlahnya 
di berbagai wilayah Indonesia. 
Pemerintah melalui kementerian 
teknis terkait berkewajiban 
memberikan bimbingan teknis 
tentang pengembangan secara 
fisik infrastruktur TIK dan sistem 
keamananya (information security), 
guna menunjang terintegrasinya 
data antar instansi pemerintah 
(e-governance).

2) Pemerintah melalui Kemkominfo RI 
meningkatkan kerjasama dengan 
para provider telekomunikasi yang 
menjadi tulang punggung akses 
informasi dan infrastruktur TIK 
nasional. Sarana dan prasarana 
TIK nasional harus diperbaharui 
terus menerus mengikuti laju 
perkembangan TIK terkini di 
dunia. Provider telekomunikasi 
perlu didorong untuk terus 
meningkatkan kapasitas bandwidth 
yang mencukupi demi terciptanya 
kelancaran komunikasi dan akses 
Internet antar instansi pemerintah 
di pusat dan daerah. Pengembangan 

sarana dan prasarana TIK juga 
perlu mengikuti standar-standar 
internasional yang berlaku dan harus 
dievaluasi secara berkala performa 
dan pemanfaatannya.

3) Pemerintah melalui Kemkominfo 
RI, Kemenristek RI dan instansi 
terkait perlu secara terus menerus 
melakukan pengukuran terhadap 
performa insfrastruktur TIK di 
seluruh Indonesia, diantaranya 
dengan menggunakan indikator 
yang dikeluarkan oleh badan 
International Telecommunication 
Union (ITU), yaitu: peringkat Digital 
Readiness. 

4) Pemerintah melalui Kemkominfo, 
Kemenristek RI dan LAPAN RI perlu 
mengembangkan strategi kompetisi 
untuk penyediaan layanan jasa TIK 
khususnya layanan komunikasi data 
dan suara, agar dapat melayani 
lebih banyak lagi masyarakat 
di seluruh Indonesia. Proyek 
infrastruktur TIK nasional seperti 
Palapa Ring perlu dipercepat dan 
diperluas, diimplementasikan dan 
dipantau secara terus menerus 
oleh seluruh operator penyedia 
layanan komunikasi. Pengaturan 
alokasi frekuensi yang merupakan 
pendukung TIK untuk beragam 
teknologi komunikasi, seperti Third 
Generation Technology (3G) dan 
Fourth Generation Technology 
(4G), merupakan sumber daya 
tidak terbarukan (non-renewable), 
sehingga perlu diatur dengan sebaik-
baiknya. Teknologi satelit juga 
perlu segera dikuasai sepenuhnya 
untuk mendukung infrastruktur TIK 
nasional, apalagi LAPAN RI telah 
berhasil membuat satelit Low 
Earth Orbit (LEO), Satelit LAPAN 
A-2, buatan anak-anak bangsa yang 
sangat membanggakan. 

5) Pemerintah melalui Kemkominfo 
RI, Kemenkeu RI dan Lemhannas 
RI merumuskan kebijakan untuk 
menentukan dan meningkatkan 
alokasi anggaran yang dibutuhkan 
sesuai sarana dan prasarana TIK yang 
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akan dibangun guna mempercepat 
penyerapan pemanfaatan 
penguasaan TIK oleh aparatur 
pemerintah dan masyarakat dalam 
rangka meningkatkan Ketahanan 
Nasional.

6) Pemerintah melalui Kemkominfo 
RI, Kemenperindag RI, Lemhannas 
RI dan Lembaga terkait, seperti 
DeTIKNas, merumuskan kebijakan 
terkait penetapan segmen-segmen 
pengguna TIK sekaligus menyusun 
rencana pembangunan sarana dan 
prasarana TIK bagi masyarakat 
berdasarkan kondisi geografi, 
demografi, pekerjaan, sosial 
budaya, penggunaan frekuensi dan 
sebagainya.

7) Pemerintah melalui Kemkominfo 
RI dan Lembaga terkait, seperti 
DeTIKNas, Asosiasi Penyelenggara 
Jasa Internet Indonesia (APJII) 
dan para provider penyedia 
layanan sistem komunikasi segera 
mengupayakan penyetaraan 
ketersediaan akses jaringan 
infrastruktur TIK hingga ke seluruh 
pelosok Indonesia, sekaligus 
meningkatkan koneksi akses ke 
Internet, sehingga bisa secepat 
koneksi akses di luar negeri. Perlu 
diantisipasi kendala-kendala yang 
menyebabkan koneksi akses yang 
tidak lancar (putus-nyambung), 
contohnya: secara geografi 
memang ada wilayah-wilayah yang 
terhalang gunung atau gedung yang 
menyebabkan sinyal menjadi kurang 
bagus.  

c. Strategi 3. Melakukan penguatan 
regulasi dan peraturan perundang-
undangan untuk mendukung penguasaan, 
pemanfaatan dan pemajuan TIK demi 
kejayaan Indonesia dalam rangka 
ketahanan nasional, melalui beberapa 
upaya, yaitu: 
1) Pemerintah melalui Kemenristek RI, 

Kemkominfo RI, Lemhannas RI dan 
instansi terkait, DeTIKNas, bersama 
DPR RI merumuskan dan menetapkan 
Undang-undang TIK nasional berisi 

kebijakan jangka panjang (long 
term) yang mengatur berbagai aspek 
TIK, seperti kebijakan investasi TIK, 
peningkatan SDM TIK, pembangunan 
infrastruktur TIK nasional termasuk 
perubahan struktur alokasi anggaran 
belanja negara yang kurang 
efisien untuk dialihkan ke alokasi 
pengembangan dan pemanfaatan 
TIK nasional. Kebijakan  mandiri 
atau berdikari di bidang TIK, agar 
dicanangkan sebagai satu gerakan 
nasional (national movement), 
sehingga masyarakat memiliki 
kebanggaan membeli produk TIK 
dalam negeri. 

2) Pemerintah melalui Kemenkumham 
RI, Kemkominfo RI, Lemhannas 
RI dan instansi terkait, bersama 
DPR RI merumuskan kebijakan 
yang tegas dan berpihak kepada 
masyarakat terhadap pemanfaatan 
TIK.  Perlunya regulasi yang kongkrit 
didukung penegakan hukum (law 
enforcement) yang tegas terhadap 
terjadinya penyelewengan 
penyelenggaraan di bidang TIK serta 
adanya praktik KKN dan monopoli di 
bidang TIK yang terjadi saat ini, agar 
dapat memberikan rasa keadilan di 
masyarakat. Perlu terobosan dengan 
mengamandemen atau merevisi 
peraturan perundang-undangan yang 
tidak sesuai dalam rangka menutupi 
kekurangan yang ada, seperti 
celah praktik korupsi, kolusi dan 
nepotisme yang berkaitan dengan 
penggunaan atau pemanfaatan TIK.

3) Pemerintah melalui Kemendikbud 
RI dan Kemenristek RI, bersama 
DPR RI merumuskan kebijakan 
serta menetapkan Undang-undang  
yang mendorong terjadinya 
integrasi kegiatan Penelitian 
dan Pengembangan (R&D) yang 
dilakukan Kemendikbud RI dan 
Kemenristek RI. Perlu terobosan 
peraturan perundang-undangan 
yang dapat menyatukan kegiatan 
R&D di Kemenristek RI dan Dirjen 
Dikti Kemdikbud RI, agar tidak 
terjadi over lapping atau tumpang 
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tindih kegiatan R&D, terutama di 
bidang TIK. 

4) Pemerintah melalui Kemenkumham 
RI, Kemenristek RI, Kemkominfo RI, 
Lemhannas RI dan instansi terkait 
lainnya bersama DPR RI, mendorong 
implementasi dan optimalisasi 
Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 
2002 tentang Sistem Nasional 
Penelitian, Pengembangan, dan 
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi yang menjelaskan, bahwa 
untuk menumbuhkembangkan 
penguasaan, pemanfaatan dan 
pemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, diperlukan sistem 
nasional penelitian, pengembangan 
dan penerapan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang mengandung 
dan membentuk keterkaitan yang 
tidak terpisahkan serta saling 
memperkuat antara unsur-unsur 

kelembagaan, sumber daya maupun 
jaringan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dalam satu keseluruhan 
yang utuh di lingkungan Negara 
Republik Indonesia. Di dalam 
Undang-undang RI Nomor 18 diatur 
juga mengenai kelembagaan IPTEK 
dan investasi di bidang penelitian 
dan pengembangan (R&D) termasuk 
di bidang TIK. 

5) Pemerintah melalui Kemenkumham 
RI, Kemenristek RI, Kemkominfo RI, 
Lemhannas RI dan instansi terkait 
lainnya bersama DPR RI, mendorong 
implementasi dan optimalisasi 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 
Tahun 2005 tentang Alih Teknologi 
Kekayaan Intelektual serta Hasil 
Penelitian dan Pengembangan oleh 
Perguruan Tinggi dan Lembaga 
Penelitian dan Pengembangan, yang 
di dalam Pasal 2 nya, menyebutkan 
bahwa Perguruan tinggi dan lembaga 
litbang wajib mengusahakan alih 
teknologi kekayaan intelektual 
serta hasil kegiatan penelitian dan 
pengembangan yang dihasilkan 
melalui kegiatan penelitian dan 
pengembangan yang dibiayai 
sepenuhnya atau sebagian oleh 
pemerintah dan / atau pemerintah 
daerah sejauh tidak bertentangan 
dengan ketertiban umum dan 
peraturan perundang-undangan. 
Di dalam Peraturan Pemerintah 
RI Nomor 20 Tahun 2005 ini diatur 
juga tentang masalah alih teknologi 
IPTEK, termasuk TIK dan hak royalti 
bagi para inventors nya. 

6) Pemerintah melalui Kemenkumham 
RI, Kemenristek RI, Kemkominfo RI, 
Lemhannas RI dan instansi terkait 
lainnya bersama DPR RI, mendorong 
implementasi dan optimalisasi 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 
Tahun 2007 tentang pengalokasian 
sebagian pendapatan Badan Usaha 
untuk peningkatan kemampuan 
perekayasaan, inovasi dan difusi 
teknologi, termasuk TIK. PP RI 
No.35 tahun 2007 ini melaksanakan 
ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-

untuk menumbuhkembangkan 
pengua saan, pemanfaatan dan 
pemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, diperlukan 
sistem nasional peneli tian, 

pengembangan dan penerapan 
ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang mengandung 
dan membentuk keterkaitan 
yang tidak terpisahkan serta 
saling memperkuat antara 
unsur-unsur kelembagaan, 

sumber daya maupun 
jaringan ilmu penge tahuan 
dan teknologi dalam satu 
keseluruhan yang utuh di 

lingkungan Negara Republik 
Indonesia. 
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Undang Nomor 18 Tahun 2002 
tentang Sistem Nasional Penelitian, 
Pengembangan, dan Penerapan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 
perlu menetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Pengalokasian 
Sebagian Pendapatan Badan Usaha 
Untuk Peningkatan Kemampuan 
Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi 
Teknologi. Di dalam PP RI No.35 
tahun 2007 ini diatur pengalokasian 
sebagian pendapatan sebagai 
insentif oleh Pemerintah kepada 
perusahaan-perusahaan inventor di 
bidang IPTEK, termasuk di bidang 
TIK.

d. Strategi 4. Meningkatkan Proses Difusi 
Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK). 
Strategi ini dipilih karena proses difusi 
TIK melalui pemanfaatan jaringan TIK 
sangat penting untuk diketahui seluruh 
lapisan masyarakat guna mendukung 
penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan 
TIK demi kejayaan bangsa Indonesia 
dalam rangka ketahanan nasional, 
melalui beberapa upaya, yaitu: 
1) Pemerintah melalui Kemenristek 

RI, Kemkominfo RI,  Kemendikbud 
RI, Lemhannas RI dan instansi 
terkait seperti DeTIKNas, segera 
menyempurnakan mekanisme 
proses difusi dan adopsi hasil-hasil 
riset penelitian dan pengembangan 
(R&D) bidang TIK, agar hasilnya 
dapat segera diketahui oleh para 
peneliti, industri dan masyarakat 
akademisi. Termasuk mempercepat 
pelaksanaan keputusan strategis 
yang telah dibuat pemerintah 
Republik Indonesia di bidang TIK, 
yaitu Indonesia Go Open Source 
(IGOS) yang telah dideklarasikan 
tanggal 30 Juni 2004 sebagai 
gerakan nasional. DeTIKNas sebagai 
penasihat presiden dalam urusan 
dan keputusan terkait TIK di 
Indonesia dapat merekomendasikan 
percepatan implementasi IGOS 
melalui lembaga-lembaga terkait 
dalam rangka kemandirian bangsa 
dan meningkatkan ketahanan 
nasional.

2) Pemerintah melalui Kemenristek 
RI, Kemdikbud RI, Kemkominfo 
RI, Kemenperindag RI dan instansi 
terkait, dapat mensinergikan sistim 
industri nasional dengan sistim 
penelitian nasional, sehingga hasil 
penelitian di  bidang TIK dapat 
secara langsung dimanfaatkan 
oleh kalangan pengusaha, industri, 
peneliti, masyarakat akademis dan 
universitas, termasuk dengan cara 
memperkuat kerjasama penelitian 
dengan pihak masyarakat peneliti 
internasional (international peer 
research group).

3) Pemerintah dengan persetujuan DPR 
dapat menaikkan anggaran di bidang 
TIK guna mendukung penguasaan, 
pemanfaatan dan pemajuan TIK 
demi kejayaan bangsa Indonesia 
dalam rangka ketahanan nasional, 
termasuk pemanfaatan TIK untuk 
memperkuat teknologi Pertahanan 
dan Keamanan (TNI dan Polri) dalam 
rangka mengantisipasi potensi 
bentuk ancaman peperangan 
informasi melalui dunia maya (cyber 
warfare). 

4) Pemerintah melalui Kemdikbud RI, 
Kemenristek RI, Kemkominfo RI,  
dan instansi terkait, mendukung 
proses inovasi difusi TIK di bidang 
teknologi pembelajaran dalam 
sistem pendidikan nasional. Inovasi 
merupakan salah satu bentuk 
perubahan yang dikehendaki 
atau ke arah perbaikan dalam 
sistem pendidikan, karena inovasi 
merupakan syarat terjadinya 
proses difusi. Difusi inovasi TIK 
diaplikasikan dalam bentuk 
pemanfatan teknologi aplikasi 
Sistem Informasi Berbasis Komputer 
di bidang pelajaran, seperti aplikasi 
e-Learning, e-Library, e-Evaluation 
dan lainnya, dalam rangka 
menghasilkan berbagai sistem 
dan strategi pembelajaran yang 
efektif dan inovatif, seperti: cara 
belajar siswa aktif; pembelajaran 
atraktif dan inovatif; dan proses 
pembelajaran yang mengarah pada 

SOSBUD



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 16 | November 2013 53

pemecahan masalah (problem 
solving bases learning). 

5) Pemerintah melalui DeTIKNas 
dan Kemenristek RI, Kemkominfo 
RI, Lemhannas RI dan instansi 
terkait seperti, mendorong 
terimplementasikannya difusi 
TIK bersifat nasional. Sistem 
National Single Window (NSW), 
yang merupakan satu jendela 
dalam teknologi TIK, yang mampu 
melakukan pengajuan data dan 
informasi, single submission, single 
processing data dan informasi 
dan lainnya. Penerapan NSW 
dilatarbelakangi kesepakatan RI 
dengan pihak internasional atau 
kawasan regional ASEAN, terkait 
kondisi kinerja pelayanan lalu-
lintas barang ekspor-impor seperti 
lead time (release-time) atau 
waktu penanganan barang impor 
yang dirasakan masih terlalu lama, 
termasuk masih banyaknya Point 
of Services (titik-titik layanan) 
dalam kegiatan ekspor-impor 
mengakibatkan adanya biaya-biaya 
atau high cost economy. Difusi 
TIK melalui sistem NSW  mampu 
mewadahi kepentingan nasional 
guna mengontrol lalu-lintas 
barang negara, terkait dengan isu 
terorisme, trans-national crime, 
drug trafficking, illegal activity, 
intellectual property right dan 
perlindungan konsumen.

6) Pemerintah melalui Kementerian 
Dalam Negeri RI dan instansi 
terkait, terus melanjutkan dan 
mengembangkan difusi TIK 
nasional, e-KTP  (KTP Elektronik) 
sebagai dokumen kependudukan 
nasional yang telah memuat sistem 
keamanan / pengendalian baik 
dari sisi administrasi dan teknologi 
TIK berbasis sistim database 
kependudukan nasional. Difusi TIK 
ini akan mendorong terbentuknya 
National Single Identity Number, 
di mana penduduk hanya 
diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP 
dengan Nomor Induk Kependudukan 

(NIK) tunggal dan berlaku seumur 
hidup. NIK yang disimpan dalam chip 
e-KTP dijadikan dasar penerbitan 
Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 
Polis Asuransi dan sebagainya. 
Dengan e-KTP yang berlaku 
nasional, didukung sistim database 
yang proses up-date datanya 
dilakukan secara terus menerus, 
diharapkan dapat menciptakan 
informasi tingkat keakurasian data 
jumlah penduduk yang tinggi, 
contohnya tingkat akurasi data 
jumlah penduduk miskin di seluruh 
Indonesia guna mendukung berbagai 
program bantuan dari pemerintah 
untuk masyarakat, seperti: Program 
Bantuan Langsung dari Pemerintah, 
Program Pendidikan dan Kesehatan 
Gratis bagi warga kurang mampu 
dan program-program lainnya. 

7) Pemerintah melalui Lemhannas 
RI agar terus meningkatkan, 
mengembangkan serta 
memanfaatkan sistem Laboratorium 
Pengukuran Ketahanan Nasional 
(Labkurtannas) milik Lemhannas RI 
yang telah dilengkapi dengan sistem 
TIK yang canggih, sebagai sistem 
early warning pengukuran tingkat 
ketahanan nasional di daerah, di 
bidang Tri Gatra (geografi, demografi 
dan sumber kekayaan alam) dan 
di bidang Panca Gatra (ideologi, 
politik, ekonomi, sosial budaya dan 
pertahanan keamanan).

7. Kesimpulan 
Dari hasil analisis terhadap kondisi masa 

kini dan kebutuhan di masa mendatang terkait 
penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan 
TIK demi kejayaan bangsa dalam rangka 
meningkatkan ketahanan nasional dapat 
disimpulkan beberapa hal :
a. Ketahanan nasional yang berorientasi 

pada peningkatan kualitas SDM TIK 
berdaya saing akan berdampak terhadap 
peningkatan daya saing secara nasional. 
Di abad informasi saat ini, tuntutan 
SDM berkualitas yang berdaya saing di 
bidang TIK harus segera diantisipasi 
oleh pemerintah demi kejayaan bangsa 

SOSBUD
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Indonesia di kancah dunia internasional. 
Apabila SDM TIK Indonesia yang berkualitas 
dan berdaya saing tidak segera disiapkan 
di era globalisasi informasi saat ini, 
dapat menjadi weakness bagi ketahanan 
nasional bangsa Indonesia. Oleh karena 
itu, upaya peningkatan kemampuan dan 
kompetensi SDM TIK secara nasional 
menjadi satu hal yang tidak bisa ditawar 
lagi.

b. Ketahanan nasional yang berorientasi 
pada ketersediaan Infrastruktur TIK  
nasional dapat menstimulasi pergerakan 
sektor perekonomian di Indonesia yang 
pada akhirnya berdampak terhadap 
peningkatan daya saing secara nasional. 
Oleh sebab itu, ketersediaan pelayanan 
universal dan akses pada informasi dan 
komunikasi perlu mendapat perhatian 
utama dalam  pembangunan nasional 
di Indonesia. Percepatan pembangunan 
infrastruktur TIK secara nasional, 
melalui proyek Palapa Ring yang mampu 
membuat terjadinya konektivitas 
informasi antar wilayah di seluruh 
Indonesia akan dapat mempercepat dan 
memperluas pembangunan ekonomi 
secara nasional, termasuk meningkatkan 
daya saing produk TIK dalam negeri.

c. Ketahanan nasional yang berorientasi 
pada adanya peraturan perundang-
undangan bidang TIK yang berisi kebijakan 
pemerintah yang bersifat jangka panjang 
(long term policy) memang sangat 
diperlukan dalam rangka mendukung 
sekaligus menstimulasi penguasaan, 
pemanfaatan dan pemajuan TIK secara 
nasional. Peraturan dan perundang-
undangan harus mampu mewadahi 
kepentingan TIK secara nasional dalam 
berbagai aspek seperti investasi TIK di 
bidang peningkatan SDM berkualitas dan 
berdaya saing, mendorong produk-produk 
hardware dan software dalam negeri, 
pembangunan Infrastruktur TIK yang 
merata, perlindungan terhadap Hak Atas 
Kekayaan Intelektual (HAKI) dan aspek-
aspek lainnya. Peraturan dan perundang-
undangan merupakan pengejawantahan 
satu bentuk political will yaitu keinginan 
kuat dari pemerintah untuk mendorong 
agar bangsa Indonesia mampu berdikari, 
mandiri dan berjaya di bidang TIK. 

SOSBUD

8. Rekomendasi 
a. Merekomendasikan DeTIKNas yang 

memiliki tugas utama merumuskan 
kebijakan umum dan arahan strategis 
pembangunan nasional melalui 
pendayagunaan TIK, untuk segera 
menyusun Grand Design dan Roadmap  
implementasi pemberdayaan TIK secara 
nasional. 

b. Merekomendasikan terintegrasinya data 
antar instansi pemerintah baik di tingkat 
pusat dan daerah ke dalam satu platform 
e-Governance melalui  pengembangan 
infrastruktur TIK secara fisik, termasuk 
hardware dan software  serta pemenuhan 
kebutuhan bandwidth yang mencukupi. 

c. Merekomendasikan seluruh instansi 
pemerintah, baik di tingkat pusat maupun 
di daerah, agar segera meningkatkan 
kualitas SDM TIK-nya yang berkualitas 
dan memiliki daya saing.   

d. Merekomendasikan pemerintah dan 
DPR RI bersinergi melakukan terobosan 
dengan merevisi peraturan perundang-
undangan yang belum mewadahi 
atau tidak sesuai dengan semangat 
pemanfaatan, pemberdayaan dan 
pengimplementasian sistem TIK secara 
nasional demi kejayaan bangsa dalam 
rangka ketahanan nasional.

e. Merekomendasikan Kemenkeu RI dan 
DPR RI bersinergi membahas tentang 
dukungan anggaran dan pembiayaan 
yang memadai, agar kebutuhan anggaran 
pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sistem TIK secara nasional 
dapat terpenuhi. Hal ini diperlukan, 
agar sistem TIK yang telah ada dan 
berjalan dapat didukung anggaran biaya 
pemeliharaan yang mencukupi, sehingga 
pelayanan oleh sistem TIK dapat berjalan 
lancar. 

f. Merekomendasikan kepada pemerintah
  untuk  menjad ikan  keg ia tan 

penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan 
teknologi TIK secara nasional  dibuat 
sebagai satu pergerakan nasional atau 
national movement dari seluruh stake 
holders, mulai dari tingkat pimpinan 
nasional sampai ke tingkat grassroot. 
Deklarasi Indonesia Go Open Source 
(IGOS) sebagai gerakan nasional yang 
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Pembicara :
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3. Dr. Ir. Dicky Rezady Munaf, MS., 
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Penanggap :
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dicanangkan oleh pemerintah berupa 
ajakan untuk mengadopsi teknologi TIK 
Open Source di lingkungan pemerintah, 
agar terus disosialisasikan dan didorong 
implementasinya.

g. Merekomendasikan kepada seluruh 
stake holders pemanfaat TIK, agar 
dapat menjadikan penguasaan, 
pemanfaatan dan pemajuan teknologi TIK 

nasional sebagai bagian dari karakter 
budaya nasional (national character 
building), sehingga bangsa Indonesia 
dapat mandiri, mampu mengurangi 
bahkan meninggalkan ketergantungan 
produk TIK dari luar negeri. f.
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1. Latar Belakang
Pada periode Keketuaan ASEAN 2011 

Indonesia telah menetapkan tiga prioritas 
capaian yaitu memastikan kemajuan yang 
signifikan dalam pencapaian Komunitas 
ASEAN 2015; memastikan terpeliharanya 
tatanan dan situasi di kawasan yang kondusif 
bagi upaya pembangunan; dan menggulirkan 
pembahasan mengenai perlunya Visi “ASEAN 
Pasca-2015”, yaitu peran masyarakat ASEAN 
dalam masyarakat dunia (ASEAN Community 
in a Global Community of Nations).Secara 
empiris prioritas capaian yang ditetapkan 
oleh Indonesia tersebut melengkapi hasil 
KTT ASEAN sebelumnya, yang secara umum 
mengagendakan perwujudan pilar Komunitas 
ASEAN, penguatan pertumbuhan ekonomi di 
kawasan, berperan dalam menata arsitektur 
kerjasama kawasan secara lebih efisien 
dan efektif, pemeliharaan stabilitas dan 
keamanan kawasan Asia Tenggara dan Asia 
Timur serta penguatan peran ASEAN secara 
global.

Pada tahun 2012 Keketuaan ASEAN 
dijabat oleh negara Kamboja dengan tema 
One Community, One Destinydengan agenda 
tetap menjaga kontinyuitas dari nilai-nilai 
dasar yang telah diletakkan oleh Indonesia 
pada Tahun 2011 saat menjadi Ketua ASEAN. 
Berbagai capaian yang telah ditetapkan 
dan disepakati oleh negara-negara anggota 
ASEAN pada masa Keketuaan Indonesia tetap 
akan terus dijalankan secara terprogram dan 
kontinyu. 

 Secara empiris dari berbagai capaian 
yang telah ditetapkan pada masa Keketuaan 
Indonesia tersebut memiliki tantangan 
tersendiri dalam upaya untuk mewujudkannya 
dan salah satu tantangan ataupun hambatan 
terbesar adalah adanya kesenjangan dan 
ketidaksetaraan resources masing-masing 
negara anggota ASEAN. Tidak dapat dipungkiri 
bahwa dalam lingkup ASEAN masih ada 
kesenjangan infrastruktur, tingkat pendidikan 
sumber daya manusia (human resources) 
maupun tingkat kesejahteraannya, kondisi ini 

Peningkatan Peran Indonesia dalam ASEAN 
Framework On Equitable Economic Development 

(EED) dalam rangka Ketahanan Nasional
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menjadikan ASEAN sulit untuk menjadi satu 
komunitas yang setara.  

 Sehubungan dengan itu, sesungguhnya 
Indonesia sudah memberikan gagasan 
saat menjadi Ketua ASEAN tahun 2011 
yang dituangkan pada pilar ASEAN 
Economy Communityyaitu mewujudkan 
ASEAN Framework on Equitable Economic 
Development (EED).  Framework ini 
menegaskan tentang bagaimana komitmen 
yang harus diwujudkan oleh ASEAN dalam 
mencapai kesetaraan dalam pembangunan 
ekonomi, dengan mengedepankan upaya-
upaya seperti menjembatani kesenjangan 
pembangunan, penguatan kualitas sumber 
daya manusia, peningkatan kesejahteraan 
sosial, serta membuka ruang partisipasi yang 
lebih lebar dalam proses integrasi ASEAN.

 Latar belakang yang mendasari gagasan 
tersebut adalah adanya disparitas ekonomi 
di antara negara-negara anggota ASEAN yang 
menjadi salah satu kendala bagi perwujudan 
ASEAN Community.World Economic Forum 
(WEF) telah mempublikasikan laporan tahunan 
mengenai daya saing global, yaitu The Global 
Competitiveness Report2011-2012.Secara 
khusus mengenai daya saing ASEAN masih 
terdapat kesenjangan yang signifikan dan 
seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi 
sebab berbagai upaya telah dideklarasikan 
dalam setiap ASEAN Summit.Adapun 
kesenjangan tersebut secara riil sebagaimana 
tergambar di bawah ini: 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa 
negara ASEAN memiliki negara yang sangat 
baik dalam hal daya saing seperti Singapura 
yang menduduki peringkat kedua di dunia. 
Namun disisi lain masih ada beberapa negara 
anggota ASEAN yang memiliki peringkat lebih 
dari peringkat 50. Indonesia sendiri saat ini 
berada di posisi menengah yaitu di posisi 50 
dalam hal daya saing. Peringkat daya saing 
sendiri terbagi menjadi tiga bagian besar, 
yaitu basic component, efficiency enhancers, 
dan innovation and sophistication. Dalam 

Tabel 1
Daya Saing Negara-negara Anggota ASEAN Tahun 2012-2013

Negara Rangking Daya Saing GCI Basic Efficiency Enhancers Innovation and Sophistication
Indonesia 50 58 58 40
Malaysia 25 27 23 23
Singapura 2 1 1 11
Thailand 38 45 47 55
Philipina 65 80 65 64
Brunei 28 21 68 62
Cambodia 85 97 85 72
Laos na na na na
Myanmar na na na na
Vietnam 75 91 71 90

Sumber : World Economic Forum  2012-2013

komponen basic, Singapura adalah negara 
anggota ASEAN yang memiliki peringkat 
terbaik pertama di dunia. Namun di lain 
pihak, Kamboja menduduki peringkat 97. Hal 
ini menunjukkan betapa dalam hal basic pun 
terdapat kesenjangan yang sangat tinggi di 
ASEAN.

Pentingnya agenda untuk menjalankan 
kerangka ASEAN Equitable Economic 
Development juga dilatarbelakangi oleh 
pelajaran dari krisis Eropa. Krisis Eropa telah 
memberikan pelajaran, bahwa kesenjangan 
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yang terlalu lebar bisa mengancam integrasi 
regional, sebagai contoh dengan masalah 
kesenjangan di negara Yunani yang bisa memicu 
krisis di negara Eropa secara keseluruhan 
yang memiliki dampak penyebaran yang luas. 
ASEAN tentu harus belajar dari pengalaman 
Eropa ini.

2. Permasalahan
a. Masih terdapatnya kesenjangan 

kondisi ekonomi di antara negara-
negara anggota ASEAN. Kesenjangan 
ini dikhawatirkan akan mengganggu 
proses integrasi ASEAN menuju 
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. 
Pengalaman di negara-negara 
Eropa saat ini menunjukkan, bahwa 
kesenjangan yang terlalu lebar 
bisa mengancam sebuah integrasi 
regional

b. Indonesia sebagai negara dengan 
ukuran ekonomi terbesar di ASEAN 
diharapkan dapat memelopori 
program-program untuk menurunkan 
tingkat kesenjangan di ASEAN. 
Selain memiliki keunggulan ukuran 
ekonomi, di sisi lain Indonesia 

memiliki kelemahan dalam hal 
permasalahan kesenjangan ekonomi 
dan sosial di dalam negeri

c. Perkembangan AFEED berjalan 
relatif lambat dibandingkan program 
lainnya dan komitmen negara-
negara anggota ASEAN masih relatif 
lemah.

3. Gambaran Terkini Perekonomian ASEAN
Perekonomian ASEAN semakin lama 

semakin mengalami peningkatan, baik 
secara ukuran maupun secara kesejahteraan. 
Pendapatan perkapita di ASEAN dari tahun ke 
tahun mengalami peningkatan yang signifikan.
Namun jika kita lihat dari sisi pemerataan, 
terlihat bahwa peningkatan pendapatan 
per kapita serta tingkat pendapatan per 
kapita cukup timpang di antara sesama 
negara anggota ASEAN. Salah satu ukuran 
ketimpangan adalah dengan menggunakan 
standar deviasi. Standar deviasi pendapatan 
perkapita di ASEAN ternyata semakin lama 
semakin meningkat. Ini artinya tingkat 
kesenjangan di ASEAN semakin lama semakin 
meningkat.

Tabel 2
Pendapatan Per Kapita di ASEAN Tahun 2009-2011

Negara 2009 2010 2011
Myanmar 538.32 706.39 875.09
Cambodia 735.07 785.11 879.74
Lao PDR 911.41 1,099.88 1,278.50
Viet Nam 1,128.49 1,225.48 1,403.31
Philippines 1,828.58 2,129.41 2,340.89
Indonesia 2,362.14 3,027.16 3,563.00
Thailand 3,946.55 4,743.25 5,115.77
Malaysia 6,824.53 8,555.46 9,940.61
Brunei Darussalam 26,617.61 29,915.29 38,702.54
Singapore 36,851.17 44,862.77 50,129.91
ASEAN 2,564.33 3,152.81 3,601.43
ASEAN 5 3,200.11 3,966.21 4,514.07
Stdev (ASEAN 10) 12,790.22 15,198.46 17,808.75

Sumber : Statistik ASEAN, Sekretariat ASEAN
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Dilihat dari sudut pandang pembangunan 
manusia di ASEAN tampak, bahwa terdapat 
rentang yang cukup besar. ASEAN memiliki 
Singapura yang menempati ranking yang 
tinggi dalam Human Development Index (HDI) 
dengan skor HDI yang mendekati 0.9. Di sisi 
lain, ASEAN juga terdapat negara anggota 
yang skor HDI-nya masih di bawah 0.5. Posisi 
Indonesia sendiri dalam HDI berada dalam 
posisi menengah, tepatnya berada di bawah 
Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura.

Hal lain yang perlu diwaspadai terkait 
masalah kesenjangan adalah kesenjangan 
dalam hal upah. Upah terendah terdapat 
di Negara Kamboja dan Vietnam. Indonesia 
termasuk memiliki upah terendah ketiga 
dalam daftar negara di atas. Hal tersebut 
juga menjadi tantangan untuk Indonesia. 
Upah yang rendah memiliki dua sisi, yaitu sisi 
positif dan sisi negatif. Sisi positif upah yang 
rendah adalah menjadi tujuan dari investor 
multinasional untuk mendapatkan daya saing 
di era globalisasi. Sedangkan di satu sisi upah 
yang rendah dapat menggambarkan rendahnya 
kesejahteraan pekerja. Di Indonesia sendiri 
masalah upah minimum ini juga menimbulkan 
gejolak sosial dan sempat menghambat 
kegiatan masyarakat karena demonstrasi 
besar-besaran. Ketidak-sepakatan yang 
berlarut-larut antara pengusaha, pekerja dan 
pemerintah akan menyebabkan menurunnya 
produktivitas yang berpotensi mengganggu 
keamanan dan Ketahanan Nasional.

Masalah kesenjangan upah ini perlu 
diwaspadai juga terkait gap penghasilan 
di daerah perbatasan. Masih besarnya gap 
penghasilan di daerah perbatasan yang 
berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Misalnya, Kalimantan Barat dengan Sarawak 
Malaysia. Produk Domestik Bruto (PDB) 
Kalimantan Barat sekitar US$1,000 per tahun 
jauh di bawah PDB Sarawak yang sebesar 
sekitar $11,000 per tahun. Hal ini tentu 
sangat mencolok dan menimbulkan potensi 
gejolak sosial. Kedepannya, program-program 
untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah 
perbatasan perlu semakin ditingkatkan.

Sampai dengan Maret 2013 (periode 
1 Januari 2008 - Maret 2013), tingkat 
implementasi kebijakan (measures) di bawah 
Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
dari seluruh negara anggota ASEAN mencapai 
77.54%, naik dari 74.20% pada Oktober 2012 
(Sumber: Sekretariat ASEAN/AEC Scorecard). 
Terkait dengan ASEAN Economic Community 
(AEC) Scorecard, total implementasi Indonesia 
(periode 2008 - 2013) mencapai 83,2% atau 
kedua terendah setelah Laos. Beberapa 
kendala menuju AEC 2015 yang digarisbawahi 
dan perlu menjadi perhatian para Leaders 
dalam upaya menuju MEA 2015 meliputi: 
terhambatnya implementasi beberapa 
measures (trade facilitation, liberalisasi 
sektor jasa, dan ratifikasi perjanjian 
perhubungan), kondisi perekonomian dunia 
yang masih stagnandan kecenderungan 

Tabel 3
Human Development Index ASEAN Tahun 2010-2012

Negara 2010 2011 2012

Myanmar 0.490 0.494 0.498

Cambodia 0.532 0.538 0.543

Laos 0.534 0.538 0.543

Vietnam 0.611 0.614 0.617

Indonesia 0.620 0.624 0.629

Filipina 0.649 0.651 0.654

Thailand 0.686 0.686 0.690

Malaysia 0.763 0.766 0.769

Brunei Darussalam 0.854 0.854 0.855

Singapura 0.892 0.894 0.895

Sumber : Human Development Report, ASEAN



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 16 | November 201360

INTERNASIONAL

negara untuk lebih proteksionis, sehingga 
masuknya arus perdagangan dan investasi 
akan terhambat serta memastikan MEA 
sejalan dengan kebutuhan pasar.

The Economist telah melakukan survei 
kepada 147 perusahaan multinasional 
(Multinational Company/MNC) yang 
beroperasi di ASEAN, khususnya terkait 
strategi mereka menghadapi integrasi 
ekonomi ASEAN. Beberapa hal pokok dari 
kajian tersebut adalah, sebagai berikut: 
a. Daya tarik investasi di ASEAN didukung 

oleh faktor: 
1) Pertumbuhan ekonomi tinggi; 
2) Daya beli konsumen cukup besar; 
3) Dukungan industri manufaktur, 

terlebih dengan semakin mahalnya 
industri di RRT;

4) Potensi besar integrasi ekonomi 
dengan populasi total lebih dari 600 
juta jiwa.

b. Tantangan di ASEAN disebabkan:
1) Proteksionisme dan tingginya 

persaingan di antara negara ASEAN; 
2) Perbedaan politik, budaya, bahasa, 

agama, pendapatan masyarakat, 
dan sistem ekonomi.

c. 95% MNC meyakini keberhasilan ASEAN 
membentuk MEA 2015. Kebijakan ASEAN 
dalam mewujudkan integrasi ekonomi 
memiliki nilai penting bagi MNC untuk 
menentukan strategi.

d. MNC melihat proses integrasi ekonomi 
ASEAN sudah berada dijalur yang benar, 
seperti ditunjukkan dengan peningkatan 
jumlah investasi antarnegara ASEAN 
dan jumlah perpindahan masyarakat di 
antara negara ASEAN.

e. Fokus investasi MNC masih condong ke 
Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, 
Thailand dan Vietnam. Namun Myanmar 
diperkirakan akan semakin menarik 
investor di tahun-tahun mendatang.

4. Kesimpulan
Komunitas ASEAN (ASEAN Community) 

dibentuk dengan tujuan untuk lebih 
mempererat integrasi ASEAN dalam 
menghadapi perkembangan konstelasi 
internasional baik dalam bidang ideologi, 

politik, ekonomi, sosial budaya maupun 
pertahanan dan keamanan.  Ketika Indonesia 
menjadi Ketua KTT ASEAN di Bali Tahun 2003, 
Indonesia telah mensponsori keseimbangan 
kerjasama ASEAN yang dikemas dalam Charter 
of the ASEAN dengan program tercapainya 
ASEAN Community (One Vision, One Identity 
and One Community) yang menjamin 
terimplementasinya pilar Political-Security 
Community, Economic Community, dan Socio-
Cultural Community. 

Pada saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN 
Tahun 2011 telah mengusung tema tentang 
“ASEAN Community in a Global Community of 
Nations”, Indonesia berupaya dan bertekad 
untuk kembali memberikan kontribusi 
konkrit dan bermanfaat melalui pemikiran 
ASEAN Beyond 2015.  Sejalan dengan itu 
Indonesia juga memberikan kontribusi 
konsepsi bagi penurunan kesenjangan antar 

Indonesia telah mensponsori 
keseimbangan kerjasama 

ASEAN yang dikemas dalam 
Charter of the ASEAN 

dengan program tercapainya 
ASEAN Community (One 

Vision, One Identity and One 
Community) yang men jamin 
terimplementasinya pilar 

Political-Security Community, 
Economic Community, dan 
Socio-Cultural Community. 

Indonesia berupaya dan 
bertekad untuk kembali 

memberikan kontribusi konkrit 
dan bermanfaat melalui 

pemikiran ASEAN Beyond 2015. 
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negara anggota ASEAN, guna mendukung 
terealisasinya MEA 2015, diantaranya melalui 
program ASEAN Framework on Equitable 
Economic Development (AFEED). Diharapkan 
terealisasinya AFEED akan menumbuhkan 
kesetaraan negara-negara ASEAN, sehingga 
lebih mudah berintegrasi dalam ASEAN 
Community.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
merupakan salah satu kunci penting dalam 
program AFEED. UMKM juga bagian integral 
dari pembangunan ekonomi dan pertumbuhan 
negara-negara Anggota ASEAN karena jumlah 
UMKM melebihi jumlah perusahaan besar baik 
dalam kuantitas perusahaan maupun angkatan 
kerja yang dipekerjakan. UMKM secara 
langsung memberikan pengaruh terhadap 
kemajuan Program AFEED. Hal ini terbukti 
dari jumlah UMKM yang berdiri mencakup 
lebih dari 96% dari semua perusahaan dan 
50%-85% dari pekerjaan domestik diserap oleh 
UKM. 

Peran UMKM di ASEAN sangat penting 
dalam menciptakan lapangan kerja dan 
pemberdayaan pemuda melalui partisipasi 
bisnis. Eksistensi perusahaan UMKM di ASEAN 
sangat luas, tidak hanya di perkotaan, tapi 
juga sampai dengan berbagai wilayah domestik 
non-perkotaan. UMKM di ASEAN merupakan 
tulang punggung dari perekonomian ASEAN 
dan pengembangan UMKM merupakan bagian 
integral untuk mencapai pertumbuhan 
ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan. 
Pemerintah dan Bank Indonesia hendaknya 
mampu mengembangkan berbagai program 
untuk mendorong bank dalam membiayai 
dan memfasilitasi UMKM, sehingga UMKM 
diharapkan dapat memberikan kontribusi 
nyata. 

5. Rekomendasi
a. Kebijakan di Lingkup Nasional :

1) Pemerintah melalui Kementerian 
Koordinator Perekonomian dengan 
melibatkan Pemerintah Daerah, 
perlu menyusun konsep dan program 
yang lebih mendetail, spesifik 
dan komprehensif sebagai upaya 
langkah nyata menuju terciptanya 
Masyarakat Ekonomi ASEAN. 

2) Pemerintah perlu mempercepat 

pengentasan kemiskinan, perbaikan
  infrastruktur dan pemerataan 

ekonomi  nas ional  guna 
mempersempit gap kesenjangan 
perkapita negara-negara anggota 
ASEAN, sehingga lebih siap dan 
mampu menjadi pemain saat 
Masyarakat Ekonomi ASEAN 
diimplementasikan pada tahun 
2015.

3) Pemerintah perlu mendorong 
Kementerian Koperasi dan UKM, 
Kementerian Perdagangan dan 
Kementerian Perindustrian untuk 
memperkokoh dan memperluas 
jejaring Usaha Kecil dan Menengah 
(UKM).

4) Pemerintah perlu mendorong 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kementerian Komunikasi 
dan Informatika serta Pemerintah 
Daerah untuk mendesiminasikan 
program-program dalam ASEAN, 
khususnya ASEAN Economy Community.

5) Pemerintah perlu mensinergikan 
berbagai kementerian dan institusi 
guna mendukung proses diplomasi. 
Artinya bahwa diplomasi akan 
berhasil manakala diiringi dengan 
dokumen yang lengkap dan basis 
intelijen yang tepat.

6) Pemerintah perlu memetakan 
strategi pengelolaan energi 
dan pangan guna mendukung 
keberlanjutan pertumbuhan 
ekonomi nasional dan regional 
(ASEAN). 

b. Kebijakan di Lingkup Regional dan 
Internasional :
1) Indonesia perlu mendorong 

terciptanya kesetaraan perekonomian 
ASEAN melalui sinergitas kerjasama 
ekonomi antar cluster di ASEAN. 

2) Secara empiris ASEAN terdiri dari 
tiga cluster yaitu cluster tinggi 
(Singapura, Malaysia dan Thailand), 
cluster menengah (Indonesia, 
Filipina, Brunei Darussalam dan 
Vietnam) dan cluster rendah 
(Cambodia, Laos dan Myanmar). 
Perlu dibuat program di masing-
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Peningkatan Peran Indonesia dalam ASEAN Framework On Equitable Economic 
Development (EED) dalam rangka Ketahanan Nasional

Roundtable Discussion Kajian Aktual 
pada hari Selasa, 30 April 2013
Pembicara :
1. Prof. Firmanzah, Ph.D. Staf 

Khusus Presiden Bidang Ekonomi
2. Makarim Wibisono Direktur 

Eksekutif ASEAN Foundation 
diwakili Dubes Eddi Hariyadhi

3. Dr. Telisa Felianty, Dosen Fakultas 
Ekonomi UI

Penanggap :
1. Ir. Rizal Afandi Lukman Deputi VI 

Bidang Kord. Kerjasama Ekonomi 
dan Pembiayaan Internasional 
Kemenko Perekonomian

2. I Gusti Agung Wesaka, MA, Dirjen 
Kerjasama ASEAN Kemenlu RI 
diwakili Iwan Suyudhi Amri.

3. Laksda TNI (Purn) Robert 
Mangindaan, Tenaga Profesional 
Bidang Strategi dan Hubungan 
Internasional Lemhannas RI.

4. Gubernur Bank Indonesia diwakili 
Direktur Internasional Bank 
Indonesia,  Aida Budiman

masing cluster, yang ditindaklanjuti 
melalui upaya negara-negara 
dalam cluster tinggi berpartisipasi 
mendampingi negara di cluster 
menengah dan rendah serta negara 
di cluster menengah membantu 
yang cluster rendah. 

3) Indonesia perlu mendorong 
terciptanya penurunan kesenjangan 
di tingkat ASEAN melalui program-
program yang berfokus pada: 
pengembangan UKM, peningkatan 
konektivitas baik fisik maupun 
manusia, peningkatan dan 

pertukaran capacity building, 
konektivitas industri dan UKM serta 
pengembangan kawasan ekonomi 
khusus. 

4) Indonesia perlu mendorong 
negara-negara anggota ASEAN, 
agar menerjemahkan komitmen 
mereka dalam menjalankan 
ASEAN Framework on Equitable 
Economic Development untuk 
Masyarakat Ekonomi ASEAN yang 
lebih berkualitas dan menjadikan 
Trans Pacific Partnership sebagai 
pendongkrak bagi kemajuan ASEAN.
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1. Umum
Dinamika internasional yang ditandai 

oleh makin kuatnya kecenderungan 
globalisasi di segala bidang mengharuskan 
setiap negara untuk benar-benar memikirkan 
posisi yang tepat, sehingga tidak tertinggal 
dari dinamika itu, namun juga tidak menjadi 
korban dari arah perkembangan global yang 
dapat merugikan kepentingan nasionalfnya. 
Krisis finansial global yang melanda dunia 
dalam periode 2008-2009 dan disusul dengan 
krisis ekonomi berkepanjangan di zona 
euro memberikan pelajaran yang berharga, 
yaitu bahwa negara-negara yang selama ini 
diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi 
besar pun tidak terlepas dari kemungkinan 
ancaman krisis yang bisa datang secara tidak 
terduga.

Kecenderungan peningkatan kerjasama 
ekonomi antarnegara sejak krisis finansial 
global diwarnai dengan keinginan untuk 
menata ulang sistem ekonomi dan finansial 
global yang lebih mencerminkan suatu 
tata kelola (global governance) yang tidak 
hanya mengutamakan kebebasan transaksi 
dalam sistem ekonomi internasional, namun 
juga menekankan keharusan untuk lebih 
memastikan, bahwa tatanan ekonomi yang 
tercipta juga harus diwarnai kestabilan dan 
kesinambungan. Gejala proteksionisme yang 
meningkat dalam berbagai bentuk, terutama 
dalam bentuk non-tariff barrier, menandakan 
bahwa pada umumnya setiap negara berupaya 
untuk lebih mendahulukan kepentingan dan 
keamanan ekonomi domestiknya di tengah 
ketidakpastian global yang terus berjalan.

Dengan berbagai pertimbangan 
strategis dan ekonomis, negara-negara 
besar menunjukkan kepiawaiannya dalam 
mendorong wacana kerjasama internasional 
yang diharapkan dapat melayani target-target 
ekonomi dan politik yang hendak dicapai. Di 
kawasan Asia Pasifik, keberadaan Trans-Pacific 
Partnership (TPP) menjadi topik yang hangat 
diperbincangkan. TPP adalah perjanjian 

perdagangan bebas yang melibatkan sejumlah 
negara di kawasan Asia Pasifik, dengan 
Amerika Serikat (AS) sebagai motor utamanya. 
Perjanjian ini bersifat komprehensif, 
yang meliputi liberalisasi di semua sektor 
menyangkut barang, jasa dan investasi, 
dengan sifat terjadwal dan mengikat secara 
legal (legally binding). Isu-isu lain, yang biasa 
disebut isu “WTO Plus” yang dibahas dalam 
TPP adalah Intelectual Property Rights atau 
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kebijakan 
kompetisi (competition policy), belanja 
pemerintah (government procurement), dan 
fasilitasi perdagangan. Dengan demikian TPP 
boleh dikatakan merupakan kesepakatan 
perdagangan bebas dengan standar yang 
sangat tinggi, yang berada di atas standar 
kesepakatan perdagangan bebas di WTO, 
APEC, dan ASEAN.  

Negara-negara yang saat ini menjadi 
anggota TPP adalah AS, Chile, Singapura, 
Brunei, Selandia Baru, Australia, Vietnam, 
Peru, Malaysia, Kanada, Meksiko dan Jepang. 
Adapun negara-negara lain yang menunjukkan 
minat untuk segera bergabung di dalamnya 
antara lain Korea Selatan, Thailand, Taiwan, 

 Implikasi Kerjasama Trans-Pacific Partnership 
guna Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan 

ASEAN dalam rangka Ketahanan Regional
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Filipina, Laos, Kolombia, dan Kosta Rika. 
Setelah Jepang di bawah PM Shinzo Abe 
menyatakan bergabung dalam TPP, China 
yang sejak semula menjadi pihak yang paling 
keberatan dalam TPP mulai menunjukkan 
pergeseran sikap, dengan menyatakan untuk 
mulai mengkaji dan mempertimbangkan 
kemungkinan untuk bergabung dalam TPP.

2. Permasalahan
Terkait dengan hal-hal yang dikemukakan 

di atas, dapat dikemukakan bahwa 
permasalahan utama dalam kajian ini adalah:

a. Bagaimana memahami keberadaan 
dan dinamika TPP dalam konteks 
perkembangan geoekonomi dan 
geopolitik di tingkat regional dan 
global.

b. Bagaimana respon dan posisi 
Indonesia terkait dengan 
keberadaan dan dinamika TPP yang 
makin menguat di kawasan Asia 
Pasifik dikaitkan dengan kesiapan 
dan ketahanan nasional dan regional 
di berbagai bidang, khususnya 
di bidang ekonomi dan politik/
strategik.

c. Bagaimana strategi Indonesia 
dalam menyikapi TPP dalam jangka 
pendek maupun jangka panjang, 
baik terkait dengan pembangunan 
ekonomi nasional maupun diplomasi 
internasional, dengan mendasarkan 
diri pada upaya memaksimalkan 
pencapaian kepentingan nasional 
dalam lingkungan internasional 
yang terus menunjukkan perubahan 
dinamis.

3.   Perkembangan dan Dinamika Kerjasama 
TPP
TPP sebagai sebuah kerjasama 

perdagangan bebas (Free Trade Agreement/ 
FTA) pertama kali muncul pada Tahun 2005 
dengan nama Trans-Pacific Strategic Economic 
Partnership Agreement (TPSEP). TPSEP ini 
pada mulanya diprakarsai empat negara di 
kawasan Asia Pasifik, yaitu Singapura, Chile, 
Selandia Baru, dan Brunei Darussalam (dikenal 
sebagai P-4). Brunei sendiri sebenarnya baru 
masuk menjelang Tahun 2005, ketika ketiga 
negara lainnya hampir menyelesaikan putaran 
negosiasi mereka. 

Tabel I – Kronologi Pembentukan TPP

Waktu Anggota Baru Keterangan

2005 Chile, Singapura, Selandia 
Baru, Brunei Darussalam (P-4)

Awalnya bernama Trans-Pacific 
Strategic Economic Partnership (TPSEP)

September 2008 Amerika Serikat (AS) TPSEP mulai mendapat perhatian global
November 2008 Australia, Vietnam, Peru
Oktober 2010 Malaysia Tahun 2010, TPSEP berganti nama 

menjadi TPP

Juni 2012 Kanada dan Meksiko Sering disebut sebagai TPP-11 (11 
anggota)

TOTAL ANGGOTA 12 Negara

Sejak awal kemunculannya hingga Tahun 
2008, TPSEP hampir tidak pernah mendapat 
perhatian global. Penyebabnya adalah 
TPSEP ini digagas oleh negara-negara yang 
tergolong kecil dalam perekonomian global, 
dilihat dari ukuran-ukuran ekonomi seperti 
Produk Domestik Bruto (PDB), populasi dan 
pertumbuhan ekonomi kumulatifnya tergolong 
kecil dan tidak signifikan dibandingkan ukuran 

global. TPSEP baru menjadi headline utama 
media-media di seluruh dunia ketika AS 
memutuskan masuk pada bulan September 
2008. Masuknya AS ini menjadi hal yang 
penting bagi TPSEP karena secara signifikan 
meningkatkan daya tarik institusi tersebut, 
mengingat AS sendiri tercatat sebagai 
perekonomian terbesar di dunia. 
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Masuknya AS kemudian mendorong 
negara-negara lain untuk turut serta. Pada 
November 2008, Australia, Vietnam, dan 
Peru memutuskan untuk ikut serta. Pada 
Tahun 2010, kerjasama ini berganti nama 
menjadi Trans-Pacific Partnership (TPP), 
yang menandai putaran negosiasi baru dan 
merupakan versi pengembangan dari TPSEP. 

Pada Oktober 2010, Malaysia memutuskan 
untuk bergabung. Keputusan Malaysia ini 
diikuti oleh Kanada dan Meksiko pada bulan 
Januari 2012. Selanjutnya pada Maret 2013, 
pemerintah Jepang di bawah pemerintahan 
Shinzo Abe juga memutuskan ikut serta. 
Dengan demikian, hingga sekarang TPP 
memiliki 12 negara anggota.

Tabel II – GDP dan Populasi Negara-Negara Anggota TPP, 2010

Negara Produk Domestik Bruto/ 
PDB (US$ juta)

Populasi (jiwa)

Singapura 222.699 5.086.000
Chile 203.443 17.114.000
New Zealand 141.406 4.368.000
Brunei Darussalam 13.024 399.000
Malaysia 237.797 28.401
Peru 157.324 29.077.000
Australia 1.271.945 22.268.000
Kanada 1.577.040 34.017.000
Meksiko 1.032.224 113.423.000
Vietnam 103.902 87.848.000
Jepang 5.458.873 126.526.000
AS 14.546.302 314.242.000
TOTAL TPP 24.965.979 782.779.000
Dunia 63.063.973 6.895.889

PDB TPP/ dunia = 40 persen Populasi TPP/ dunia = 11,35 persen

Sumber: diolah dari UNCTAD Handbook of Statistics 2012 (New York dan Geneva: United Na-
tions, 2012), hlm. 412-418 dan 454-471

Ekspansi TPP menjadi 12 negara anggota 
ini menempatkannya dalam radar ekonomi 
global. TPP dipandang sebagai arus baru 
liberalisasi perdagangan bebas di kawasan Asia 
Pasifik yang sebelumnya sempat tersendat 
selama perundingan Asia Pacific Economic 
Cooperation (APEC). Secara ekonomi, negara-
negara anggota TPP berkontribusi terhadap 
40 persen PDB global. Populasi negara-negara 
anggota TPP juga cukup signifikan karena 
merepresentasikan 11,35 persen penduduk 
global atau 783 juta jiwa. 

Profil negara-negara anggota TPP 
merupakan daya tarik lain dari institusi 
tersebut. TPP berisikan gabungan negara-
negara yang dianggap berpengaruh secara 
ekonomi (economic great powers). AS hingga 
kini tercatat sebagai perekonomian terbesar 
di dunia dengan PDB mencapai US$ 14,5 
triliun. AS juga selama beberapa dekade ini 
menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi 
global karena banyak menyerap impor dari 
negara-negara lain. Lebih jauh, TPP juga 

diisi oleh negara-negara yang perannya 
kian diperhitungkan dalam ekonomi global. 
Chile, Meksiko, dan Vietnam merupakan 
representasi dari negara-negara berkembang 
yang posisinya terus menanjak dan menjadi 
incaran investasi dan perdagangan global. 
TPP juga banyak diisi oleh negara-negara 
Asia Timur yang ekonominya tergolong sangat 
dinamis. Asia Timur merupakan lokasi di mana 
negara-negara yang ada banyak disorot karena 
berhasil mentransformasi ekonominya dari 
negara miskin menjadi negara berkembang.

Keanggotaan TPP juga menarik untuk 
dicermati karena mencerminkan diversitas 
ekonomi dunia. TPP tidak hanya diisi oleh 
kelompok negara-negara kaya seperti AS, 
Jepang, Singapura, Kanada, Australia, dan 
New Zealand, tapi juga diisi oleh negara-
negara yang berpendapatan rendah hingga 
menengah seperti Meksiko dan Vietnam. 
Keanggotaan TPP juga bersifat interregional 
karena negara-negara tersebut terletak di 
Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia Timur, 
dan Pasifik Selatan. 
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Dilihat dari isi perjanjiannya, TPP 
merancang liberalisasi perdagangan barang 
dan jasa secara komprehensif, terjadwal, dan 
mengikat. Setiap negara anggota diharapkan 
untuk mereduksi tarifnya hingga mencapai 0 
persen secara gradual pada semua pos tarif 
di semua sektor, seperti barang dan jasa, 
investasi, dan modal. Termasuk diantara 
sektor-sektor yang juga mendapat perhatian 
luas adalah liberalisasi sektor kesehatan, 
asuransi, dan jasa keuangan yang selama ini 
dianggap sebagai sektor sensitif di banyak 
negara. Ketentuan ini berlaku resiprokal 
terhadap sesama negara anggota saja dan 
tidak berlaku terhadap negara non-anggota. 
Setiap negara juga harus mengikuti jadwal 
liberalisasi dengan ketentuan yang mengikat 
(legally binding) dan tidak bisa diubah 
(irreversible). 

Selanjutnya perjanjian TPP dipandang 
sangat progresif karena mencakup isu-isu 
WTO-plus. Mengikuti namanya, isu-isu ini 
sebenarnya merupakan ekstensi dari proses 
integrasi global di WTO yang selama ini 
baru menyepakati liberalisasi tarif (shallow 
integration). Dibahas dalam pertemuan 
Singapura Tahun 1996, WTO-plus ini juga 
dikenal sebagai Singapore Issues.1 WTO-
plus ini pada dasarnya merupakan skema 
deep integration perekonomian global yang 
menyasar pada isu-isu behind the border 
(liberalisasi tarif dipandang sebagai on-
the-border issue). Ini berarti WTO-plus 
mencakup harmonisasi kebijakan diantara 
negara-negara anggota untuk mengurangi 
biaya transaksi (transaction cost) yang selalu 
muncul dalam kegiatan perdagangan global. 
Setiap negara memiliki prosedur kepabeanan 
yang berbeda (dikenal dalam ekonomi sebagai 
Trade Facilitation Measures), termasuk juga 
standar perlindungan buruh dan lingkungan. 

Klausul-klausul lain yang masuk dalam 
WTO-plus ini adalah kebijakan kompetisi, 
government procurement, Hak Kekayaan 
Intelektual (HAKI) dan kebijakan investasi. 

Kebijakan kompetisi pada dasarnya adalah 
upaya memberikan status national treatment 
kepada pengusaha-pengusaha asing yang hendak 
masuk ke dalam sebuah perekonomian.2 
Kondisi ini berarti mereka diperlakukan secara 
sama dengan pengusaha-pengusaha domestik, 
terlepas dari perbedaan modal, pengalaman, 
dan kemampuan ekonomi lainnya diantara 
dua kubu aktor ini. Hal ini berkorelasi dengan 
klausul government procurement, di mana 
segala kebijakan pengadaan barang dan jasa 
pemerintah haruslah mendasarkan diri pada 
prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, 
dan non-diskriminasi. Dalam WTO-plus, setiap 
pengusaha, baik domestik maupun asing, 
harus diperlakukan sama dalam proses-proses 
tender pemerintah.3 

Hak Kekayaan Intelektual merupakan 
upaya memberikan hak bagi pemilik hak 
cipta (copyrights), paten, atau merk dagang. 
Peraturan HAKI menegaskan bahwa hanya si 
pemilik hak paten yang berhak menggunakan 
inovasinya tersebut, sementara pihak lain 
baru diperkenankan menggunakannya jika 
telah membayar royalti dan memenuhi 
ketentuan-ketentuan lain yang dibuat oleh 
pemilik hak paten. Ini berarti peraturan HAKI 
merupakan penolakan atas aksi pembajakan 
dan menegaskan implementasi hukum 
secara lebih rigid dengan menindak para 
pelanggarnya. Kebijakan investasi, sementara 
itu, merupakan upaya penciptaan iklim 
berusaha yang kondusif. Selama ini, investasi 
perusahaan di suatu negara selalu terganjal 
isu-isu nasionalisasi, diskriminasi, dan lain-
lain. Dalam konteks TPP, yang menarik adalah 
kebijakan investasi ini akan diarahkan pada 
pembentukan pengadilan arbitrasi negara-
investor. Di sini, sebuah perusahaan bisa 
menggugat negara dalam posisi hukum yang 
setara (equal standing) jika terjadi konflik 
investasi.4

Kombinasi berbagai isu tersebut pada 
akhirnya membuat TPP dipromosikan 
sebagai perjanjian perdagangan bebas paling 

1        Syamsul Hadi dan Shanti Darmastuti, Dominasi Modal Jepang di Indonesia: Telaah Kritis atas Dampak Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA) 
Indonesia-Jepang (Jakarta: Institute for Global Justice, 2009), hlm. 2.

2        Joseph E. Stiglitz dan Andrew Charlton, Fair Trade for All: How Trade Can Promote Development (Oxford, Oxford University Press, 2005), hlm. xx-
xxvii.

3        Syamsul Hadi dan Shanti Darmastuti, “Implementasi Kerjasama Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA)) 2008-2011: Analisis dan Evaluasi di Bidang 
Pembangunan Kapasitas, Ketenagakerjaan, dan Government Procurement”, Laporan Akhir Penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional/ Bappenas, 2011, tidak dipublikasikan, hlm. 40.

4        Makarim Wibisono, “Implikasi Kerjasama Trans-Pacific Partnership”, paper yang dipresentasikan pada Roundtable Discussion (RTD) Implikasi 
Kerjasama Trans-Pacific Partnership (TPP) Guna Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan ASEAN Dalam Rangka Ketahanan Regional, Jakarta, 16 
Juli 2013.
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berkualitas yang pernah ada (high quality 
free trade agreement). TPP juga disebut-
sebut sebagai “high standard agreement” 
dan “21st Century Trade Agreement” yang 
akan menjadi model perdagangan bebas di 
kawasan-kawasan lain.5

Progresivitas TPP ini juga berimplikasi 
pada besarnya proyeksi keuntungan ekonomi 
yang bisa didapat negara-negara anggota. 
Lembaga think-tank asal AS, East-West Center 
memprediksi bahwa TPP akan mendatangkan 
keuntungan hingga sebanyak US$ 104 
miliar pada Tahun 2025.6 TPP juga akan 
mengonsolidasikan dan mengharmonisasikan 
skema-skema kerjasama perdagang-an 
bilateral dan regional yang telah ada diantara 
negara-negara anggota. Total tercatat ada 14 
perjanjian FTA, misalnya AS-Australia FTA, 
Peru-Singapura FTA, Chile-Australia FTA, 
dan lain-lain. Ini berarti TPP akan menjadi 
building block bagi integrasi global, karena 
akan menghapuskan biaya transaksi (dikenal 
juga dengan noodle bowl effect) yang muncul 
karena FTA-FTA yang overlapping tersebut.7 

Berbagai macam daya tarik TPP ini 
pada akhirnya banyak menarik negara-
negara lain untuk ikut serta. Sejumlah 
negara menunjukkan ketertarikan untuk 
berpartisipasi, seperti Thailand, Taiwan, 
Filipina, Laos, Kolombia, dan Kosta Rika. 
Mengingat ukuran ekonominya, posisi Korsel 
dan China dalam TPP ini kini juga menjadi 
perdebatan global, karena masuk atau 
tidaknya keduanya dalam TPP akan semakin 
menentukan daya tarik dan signifikansi 
institusi tersebut.

4. Kesimpulan
Saat ini Trans-Pacific Partnership (TPP) 

mendapatkan perhatian yang luas karena  
keberadaannya diarahkan untuk menghasilkan 
kesepakatan perdagangan bebas di Asia 
Pasifik dengan karakter yang sangat progresif. 
Perjanjian di dalam TPP bersifat komprehensif, 
yang meliputi liberalisasi di semua sektor 
menyangkut barang, jasa dan investasi, di 
samping isu-isu lain seperti HAKI, kebijakan 
kompetisi dan fasilitasi perdagangan. Dengan 

demikian, TPP adalah kesepakatan perjanjian 
perdagangan bebas dengan standar yang 
sangat tinggi, yang berada di atas standar 
kesepakatan-kesepakatan perdagangan bebas 
di WTO, APEC maupun ASEAN.

Terlepas dari beragam kekhasan dan 
daya tariknya, TPP kini secara luas dipandang 
sebagai alat politik dan ekonomi AS. Pemerintah 
Obama berupaya untuk menggunakan TPP 
sebagai pintu pembuka akses pasar yang lebih 
luas  di negara-negara di Asia Timur yang 
sedang mengalami pertumbuhan ekonomi 
yang stabil di tengah terpuruknya ekonomi 
AS dan Eropa. Pemerintah Obama berupaya 
mempromosikan TPP sebagai ajang bagi 
agenda liberalisasi yang bersifat mengikat dan 
menyeluruh, termasuk dengan menyertakan 
elemen-elemen seperti HAKI dan kebijakan 
kompetisi untuk meningkatkan leverage-nya 
secara ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang 
umumnya memiliki standar regulasi ekonomi 
lebih rendah daripada AS. Lebih dari itu 
semua, pemerintah Obama juga berupaya 
untuk menggunakan TPP sebagai instrumen 
tambahan untuk menekan China untuk lebih 
comply terhadap standar keterbukaan ekonomi 
yang diinginkan AS. Lebih dari itu, dengan 
keengganan China untuk bergabung dalam 
TPP, secara tidak langsung AS mengurangi 
pengaruh China sebagai bagian dari upayanya 
untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi 
dan militer China yang sedang menjadi 
concern yang serius di kawasan Asia Pasifik.

Respon yang berbeda-beda dari negara-
negara Asia Pasifik terhadap TPP sudah 
pasti berangkat dari perbedaan persepsi 
dan kepentingan terhadapnya. Negara-
negara yang bergabung di dalam TPP, seperti 
Singapura, Malaysia, Australia, Vietnam dan 
Jepang, umumnya memandang TPP sebagai 
sebuah instrumen yang diharapkan dapat 
memperluas akses pasar internasional bagi 
mereka, dalam rangka meningkatkan kinerja 
ekspor untuk mengangkat pertumbuhan 
ekonomi mereka ke tingkat yang lebih tinggi. 
Di samping itu, bagi negara-negara seperti 
Australia, Vietnam dan Jepang keberadaan 
TPP juga penting sebagai instrumen untuk 

5        Ibid.
6        Peter A. Petri, Michael G. Plummer, dan Fan Zhai, “The Trans-Pacific Partnership and Asia-Pacific Integration: A Quantitative Assessment”, dalam 

East-West Center Working Papers, No. 119 (24 Oktober 2011), hlm. 25.
7        Ibid., hlm. 6.
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memperkuat posisi mereka masing-masing 
dalam berhadapan dengan China, yang kini 
muncul sebagai kekuatan ekonomi dan militer 
yang memerlukan kekuatan penyeimbang 
yang sepadan atau lebih kuat, dalam hal ini 
AS. China sendiri dari awal menunjukkan 
kecenderungan untuk tidak berpartisipasi 
dalam TPP, dan lebih condong kepada Regional 
Comprehensive Economic Partnership (RCEP), 
meskipun tidak tertutup kemungkinan bahwa 
masuknya Jepang dalam TPP dapat mendorong 
China untuk mendefinisikan kembali posisi 
yang diambilnya.

Pemerintah Indonesia sejauh ini bersikap 
sangat hati-hati dalam menyikapi wacana dan 
dinamika yang terkait dengan TPP. Sikap ini 
sangat tepat dan dapat dipahami, mengingat 
bahwa secara internal ekonomi Indonesia 
sendiri belum menunjukkan kekuatan yang 
memadai untuk bersaing dalam sebuah arena 
perdagangan bebas yang memiliki standar 

sangat ketat dan komprehensif seperti TPP. 
Di samping itu, dari sudut pandang politik 
luar negeri Indonesia, keberadaan TPP secara 
aktual dan potensial jelas mengarah pada 
penurunan signifikansi ASEAN yang selama ini 
senantiasa menjadi motor kerjasama regional 
di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. 
Keberadaan TPP juga tidak senafas dengan 
prinsip “sentralitasi ASEAN” yang selama 
ini menjadi pijakan yang konsisten dalam 
politik luar negeri Indonesia, yaitu dengan 
menjadikan ASEAN sebagai basis kelembaga-
an dari semua bentuk kerjasama regional di 
kawasan ASEAN dan Asia Timur.

5. Rekomendasi
a. Dalam menyikapi keberadaan TPP, 

Indonesia harus tetap mencermati 
dan memperhatikan dinamika dan 
proses yang terjadi di dalamnya, tanpa 
harus tergesa-gesa untuk bergabung di 
dalamnya, mengingat banyaknya hal yang 
bersifat internal maupun eksternal yang 
harus dijadikan bahan pertimbangan.

b. Secara internal, ekonomi Indonesia sendiri 
belum cukup kuat untuk melibatkan diri 
dalam sebuah perjanjian perdagangan 
bebas yang sangat komprehensif dan 
mengikat, mengingat masih rendahnya 
daya saing ekonomi nasional secara 
umum dan banyaknya kelemahan-
kelemahan dalam ekonomi domestik 
yang harus lebih dahulu dibenahi. Dalam 
hal ini pemerintah perlu meningkatkan 
keseriusan untuk memelopori usaha 
peningkatan daya saing ekonomi 
nasional, dengan melibatkan semua pihak 
yang terkait, seperti pengusaha nasional, 
pengusaha di daerah, pemerintah daerah 
dan masyarakat secara umum.

c. Indonesia perlu bersikap hati-hati dalam 
menyikapi TPP,  mengingat keberadaan 
TPP tidak sejalan dengan prinsip 
“sentralitas ASEAN” yang selama ini 
menjadi landasan berpijak bagi politik 
luar negeri Indonesia dalam hubungan 
dengan negara-negara di Asia Timur 
maupun Asia Pasifik. Secara politik 
keberadaan TPP berpotensi mengurangi 
leverage Indonesia yang selama ini 
dipandang sebagai pemimpin regional di 
kawasan Asia Tenggara, yang konsisten 

Indo nesia harus tetap 

mencermati dan mem-

perhatikan dinamika 

dan proses yang terjadi 

di dalamnya, tanpa 
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untuk bergabung di 

dalamnya, mengingat 

banyaknya hal yang 

bersifat internal 

maupun eksternal yang 

harus di jadikan bahan 

pertimbangan.



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 16 | November 2013 69

INTERNASIONAL

 “Implikasi Kerjasama Trans-Pacific Partnership guna Meningkatkan Peran 
Indonesia di Kawasan ASEAN dalam rangka Ketahanan Regional”

Focus Group Discussion Kajian Aktual pada 
kamis, 23 Juni 2013
Pembicara :
1. Syamsul Hadi, Ph.D, Dosen dan Peneliti 

di Departemen Hubungan Internasional 
UI

2. Ahmad Kurniadi, Deputi Bidang Kerjasama 
Penanaman Modal BKPM, diwakilkan 
Direktur Kerjasama Regional Ir. Rizar 
Indomo Nazaroedin, MBA.

3. Wahyu Hidayat, Deputi Bidang 
Restrukturisasi dan Perencanaan 
Kemen BUMN, diwakilkan Dr. Sita

Penanggap :
1. Prof. Bambang Brodjonegoro, Ph. D, 
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mengedepankan prinsip “sentralitas 
ASEAN”  dalam semua situasi dan 
dinamika yang berkembang.

d. Dalam konteks dinamika regional dan 
internasional yang lebih luas, Indonesia 
tidak semestinya terlarut dalam 
agenda kekuatan besar dunia tertentu, 
khususnya AS, yang menggunakan TPP 
bukan hanya untuk tujuan ekonomis, 
tapi juga untuk tujuan geopolitik dan 
geostrategik dalam rangka memperkuat 
kembali pengaruhnya di kawasan Asia 
Pasifik dan mengurangi pengaruh dari 

kebangkitan ekonomi dan militer China 
secara regional dan internasional.

e. Indonesia perlu memelopori usaha-
usaha untuk mengarahkan negara-negara 
anggota ASEAN dan Asia Timur untuk 
lebih fokus pada upaya-upaya kerjasama 
ekonomi dalam kerangka ASEAN, dengan 
berpijak pada prinsip “sentralitas 
ASEAN” yang secara eksplisit tercantum 
dalam Piagam ASEAN.  Dalam kaitan ini, 
keberadaan RCEP jelas lebih tepat untuk 
didukung oleh Indonesia daripada TPP.
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A. Latar Belakang
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 

merupakan negara  kepulauan (Archipelagic 
State), terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil 
yang menurut perhitungan terakhir berjumlah 
17.499, dengan luas perairan lautnya mencapai 
± 5.900.000 km² dan garis pantai sepanjang ± 
81.000 km2.   Begitu luasnya wilayah kedaulatan 
NKRI, sehingga negara Indonesia memiliki ruang 
udara yang sangat luas untuk digunakan oleh 
wahana udara bagi kepentingan penerbangan 
sipil maupun militer.   Secara geografis wilayah 
negara Indonesia letaknya sangat strategis, 
sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara 
yang sangat dipadati oleh lalu lintas laut 
maupun udara.     Padatnya  jalur perlintasan 
alat angkut air dan udara oleh banyak negara 
sering menimbulkan berbagai permasalahan 
yang menyangkut pelanggaran hukum, baik 
terhadap hukum nasional maupun internasional 
yang berpengaruh terhadap kewibawaan 
sebagai negara yang berdaulat.   Kondisi 

wilayah udara nasional yang sedemikian luas, 
tentunya berpotensi mengundang kerawanan 
terjadinya kecelakaan udara dan ancaman 
pelanggaran wilayah udara kedaulatan negara 
Indonesia dengan menggunakan wahana udara.  
Ancaman pelanggaran wilayah udara nasional, 
selain mengganggu keamanan nasional yang 
berkaitan dengan kegiatan penerbangan, juga 
berpengaruh terhadap kedaulatan wilayah 
apabila ditinjau dari aspek pertahanan negara.   
Salah satu upaya pengelolaan wilayah udara 
nasional adalah dengan melakukan pengaturan 
lalu lintas ruang udara, tidak hanya untuk 
keselamatan penerbangan dan penegakan 
wilayah kedaulatan negara, tetapi juga untuk 
kepentingan ekonomi nasional Indonesia.

B. Pokok Permasalahan
Kedaulatan wilayah udara nasional belum 

dapat memberikan manfaat sepenuhnya bagi 
kepentingan bangsa dan negara Indonesia yang 
merdeka, berdaulat, sejahtera, adil dan makmur.    
Wilayah udara nasional Indonesia yang sangat luas 

ini belum diatur untuk kepentingan 

Urgensi Pengaturan Lalu Lintas 
Ruang Udara Indonesia guna Memantapkan 
Stabilitas Keamanan Wilayah Udara Nasional

dalam rangka Memperkokoh Kedaulatan NKRI
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pertahanan dan keamanan maupun ekonomi.   
Tujuan pengaturan wilayah udara nasional saat 
ini baru terbatas untuk memenuhi kepentingan 
keselamatan penerbangan semata, belum 
diarahkan kepada kepentingan ekonomi nasional.   
Di samping itu,  pengaturan lalu lintas ruang udara 
Indonesia masih dikendalikan oleh negara asing, 
alasannya negara Indonesia dinilai belum memiliki 
sumber daya manusia dan sarana prasarana 
pendukungnya berstandar internasional.

C. Data Dan Fakta
a. Data

1). Penerapan ADIZ di Wilayah Udara  
Nasional    

 Dalam rangka mewujudkan pertahanan 
negara yang kokoh terhadap 
kemungkinan ancaman udara, maka 
negara perlu membuat dan menetapkan 
daerah pengenalan pertahanan  udara 
atau Air Defense Identification Zone 
(ADIZ).   Saat ini Indonesia yang telah 
menetapkan ADIZ di atas pulau Jawa dan 
sekitarnya yang dinilai belum tepat dan 
optimal, karena tidak seperti di negara-
negara lain yang diakui oleh masyarakat 
internasional sebagai hukum kebiasaan.   

2). Pengelolaan Ruang Udara Nasional 
 Pengaturan lalu lintas ruang udara 

Indonesia saat ini masih banyak 
menghadapi persoalan-persoalan 
yang belum ditangani secara serius, 
diantaranya: penerapan Flights 
Information Region (FIR), kebijakan di 
bidang angkutan udara, pengelolaan 
Air Traffic Systems (ATS) dan pelayanan 
navigasi penerbangan serta 

manajemen ruang udara, sehingga 
secara operasional terdapat 
permasalahan dan kendala yang 
dihadapi.

3). Kondisi Sarana dan Prasarana 
Pengatur Lalu Lintas Udara

 Kondisi sarana dan prasarana 
pelayanan kegiatan penerbangan  di 
Indonesia masih memiliki keterbatasan, 
baik kesiapan operatornya maupun 
alat peralatan penunjangnya.  Belum 
standarnya kemampuan operator 
dan alat peralatan untuk memberikan 
pelayanan kegiatan penerbangan 
d a p a t  m e m b a h a y a k a n  s e r t a 
menimbulkan terjadinya kecelakaan 
pesawat udara.

b. Fakta
1). Pengaturan Flight Information 

Region (FIR) Wilayah Udara Indonesia
 Indonesia di nilai belum mampu 

memberikan pelayanan kegiatan 
penerbangan untuk mewujudkan 
standar keselamatan penerbangan 
internasional, sehingga pengelolaan 
Flight Information Region (FIR) dilakukan 
oleh Singapura.   Standar keselamatan 
penerbangan sipil maupun militer 
yang menjadi prioritas utama masih 
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memprihatinkan, terutama dalam 
pelaksanaan operasi penerbangan.

2). Air Traffic Control (ATC) Clearance
 Penerbangan sipil dan militer 

Indonesia harus mendapatkan izin 
(ATC Clearance) dari pemandu lalu 
lintas penerbangan di Singapura 
untuk memasuki wilayah ruang udara 
yang didelegasikan oleh Indonesia 
kepada Singapura.   Pengaturan lalu 
lintas ruang udara yang didelegasikan 
kepada Singapura belum mengikuti 
ketentuan-ketentuan pelayanan ATS 
dalam wilayah Aerodrome Control 
Service dan Approach Control Service di 
wilayah Indonesia.

3). Air Navigation Services and 
Procedures

 Belum adanya kesesuaian prosedur yang 
diaplikasikan di dalam ruang udara yang 
didelegasikan kepada Singapura dengan  
Indonesia.

 Adanya perbedaan pelaksanaan Reduced 
Vertikal Separation Minimal (RVSM) phase 
I, Indonesia melaksanakan mulai FL 310-
FL 410 pada tanggal 27 Nopember 2003, 
sementara Singapura melaksanakan 
sejak Februari 2002 mulai ketinggian FL 
290-FL 410.

 Negara Indonesia belum melaksanakan  
pemasangan peralatan avionic di 
pesawat udara dengan Traffic Alert 
and Collision Avoidance Sistem (TCAS) 
versi 7, sedangkan Singapura telah 
melaksanakan sejak tanggal 1 Januari 
2003, termasuk di dalam ruang udara 
yang didelegasikan oleh Indonesia 
kepada Singapura. 

 Pengamatan udara khususnya di wilayah 
perbatasan Indonesia dan Singapura 
belum sepenuhnya dapat dilaksanakan 
secara terintegrasi antara radar Indonesia 
dengan  Singapura.   

4). Pengaturan Ruang Udara di Wilayah 
Perbatasan

 Pesawat udara Indonesia yang terbang 
di atas teritorial Indonesia diwajibkan 
melapor ke menara pengontrol lalu 
lintas udara yang dikendalikan FIR 

Singapura, sehingga masalah tersebut 
dirasakan kurang nyaman bagi pesawat 
udara Indonesia.

 Adanya keberatan dari pihak Malaysia 
tentang pengesahan pengalihan 
batas FIR, meskipun Indonesia telah 
meratifikasi perjanjian melalui Keppres 
Nomor 7 tahun 1996 dan  membuat 
surat bersama dengan Singapura 
kepada International Civil Aviation 
Organization (ICAO). 

5). Penilaian Standar Keamanan 
Penerbangan

 Indonesia masih berada dalam 
kelompok negara yang mendapat 
penilaian kategori 2 dari Federal 
Aviation Administration (FAA) yang 
mengacu kepada standar keamanan 
p e n e r b a n g a n  i n t e r n a s i o n a l , 
sebagaimana ditentukan oleh ICAO.    
Posisi Indonesia pada kategori 2 
(dua) menunjukkan, bahwa Indonesia 
masih belum memenuhi persyaratan 
minimum keamanan penerbangan 
internasional.    Alasannya sarana dan 
prasarana pendukung penerbangan 
masih sangat terbatas, sehingga 
berpengaruh terhadap keamanan 
maupun keselamatan penerbangan. 

D. ANALISA DAN UPAYA
 Untuk mencari solusi permasalahan yang di 

hadapi yang berkaitan dengan pengaturan 
lalu lintas ruang udara Indonesia, maka perlu 
analisis secara konfrehensif dihadapkan 
kepada kondisi aspek Astagatra untuk 
menentukan langkah strategis pemecahan 
permasalahannya. 

a. Analisa Strategik
1) Aspek Geografi
 Sebagai negara kepulauan yang 

terbesar di dunia dengan ± 17.499 
pulau-pulau besar dan kecil, dengan 
luas perairan lautnya mencapai 
± 5.900.000 km² dan garis pantai 
sepanjang ± 81.000 km2.   Negara 
Indonesia memiliki ruang udara yang 
sangat luas dapat digunakan sebagai 
jalur penerbangan nasional maupun 
internasional.   Letaknya berada pada 
posisi silang yaitu di antara dua benua 
dan samudera, sehingga Indonesia 
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menjadi jalur lalu lintas udara yang 
sangat padat karena menghubungkan 
dua kawasan besar.  Ditinjau dari 
aspek geografi, sesungguhnya negara 
Indonesia  memiliki modal yang 
sangat besar untuk meningkatkan 
perekonomian nasional dengan 
mengelola  jalur transportasi  udara  di 
wilayah udara nasional Indonesia.

2) Aspek Demografi
 Jumlah penduduk Indonesia menurut 

BPS bulan Agustus 2010 sebesar 

237.556.363 juta jiwa dengan laju 
pertumbuhan penduduk 1,49 % per 
tahun, sehingga Indonesia dinyatakan 
sebagai negara berpenduduk 
terbanyak keempat di dunia setelah 
RRC, India dan Amerika Serikat. Namun 
jumlah penduduk yang sangat besar ini 
belum diimbangi dengan peningkatan 
kualitas sumber daya manusia melalui 
pelayanan pendidikan dan kesehatan, 

sehingga hal ini berpengaruh 
terhadap pengelolaan wilayah udara 
nasional.   Seiring  perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di bidang 
penerbangan telah menuntut adanya 
tenaga-tenaga yang profesional sesuai 
perkembangan dunia penerbangan 
yang mengadopsi teknologi.  Kualitas 
SDM Indonesia dituntut mampu 
bersaing dengan bangsa lain, sehingga 
kemampuan bangsa Indonesia untuk 
mengatur lalu lintas  ruang udara tidak 
diragukan lagi untuk  mendapatkan 
kepercayaan dari dunia  internasional. 

3) Aspek Sumber Kekayaan Alam
 Sebagai negara kepulauan yang 

memiliki sumber kekayaan alamnya  
yang sangat berlimpah, maka  perlu 
dilakukan antisipasi dari kemungkinan 
ancaman bangsa asing yang datang 
dari darat, laut maupun udara yang 
ingin mengganggu keutuhan wilayah 
kedaulatan NKRI.   Luasnya wilayah 
udara nasional Indonesia dapat 
dimanfaatkan sebagai jalan pendekat 
untuk menguasai sebagian wilayah 
Indonesia untuk menggali kekayaan 
alam demi kepentingan negaranya.    
Dengan demikian, wilayah udara 
nasional Indonesia perlu dikelola dengan 
mengatur lalu lintas ruang udara, agar 
tidak dimanfaatkan oleh penerbangan 
asing yang ingin mengambil kekayaan 
alam dan mengganggu wilayah 
kedaulatan Indonesia. 

4) Aspek Ideologi
 Memasuki era globalisasi disegala 

bidang khususnya yang berkaitan 
dengan demokrasi dan kebebasan, 
akan membawa konsekuensi masuknya 
ideologi asing yang akan menimbulkan 
pengaruh-pengaruh negatif terhadap 
ideologi bangsa Indonesia dan sistem 
pertahanan dan keamanan negara.   
Dihadapkan kepada luasnya ruang udara 
Indonesia dan kemungkinan ancaman 
penyebaran dan pengembangan 
ideologi lain selain Pancasila oleh pihak-
pihak asing yang akan menghancurkan 
negara Indonesia, maka perlu adanya 
peningkatan pengamanan ruang udara 
dengan melakukan pengaturan lalu 
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lintas ruang udara nasional yang dapat  
mengganggu wilayah kedaulatan  
negara Indonesia.

5) Aspek Politik
 Pembuatan kebijakan di sektor 

penerbangan. Harmonisasi dan 
koordinasi antara instansi terkait 
di Indonesia, khususnya instansi 
pemerintah dan swasta yang 
berhubungan langsung dan 
terlibat dalam pengembangan dan 
pembangunan kebijakan udara terbuka 
(Open Sky Policy), perlu ditingkatkan 
dan disinergikan, sehingga kebijakan 
yang dikeluarkan oleh masing-
masing instansi, seperti Kementerian 
Perhubungan, Kementerian Pariwisata, 
Kementerian Pekerjaan Umum, 
Kementerian Pertahanan/Mabes TNI, 
Maskapai Penerbangan, Angkasa Pura 
dan instansi lainnya saling mendukung 
dan membangun suatu sistem angkutan 
udara yang memiliki daya saing global.

6) Aspek Ekonomi    
 Pasca krisis perekonomian dalam 

negeri dan maraknya korupsi 
diberbagai instansi atau lembaga, 
sehingga berpengaruh terhadap 
kelangsungan pembangunan nasional 
yang sedang digiatkan oleh pemerintah.  
Belum pulihnya perekonomian negara 
berpengaruh terhadap pengelolaan 
ruang udara, terutama kesiapan 
sumber daya manusia dan sarana 
prasarana pendukungnya, baik 
untuk kepentingan  pertahanan dan 
keamanan maupun ekonomi nasional.  
Sejalan dengan kebijakan Open Sky 
Policy 2015 yang diterapkan oleh Uni 
Eropa, World Trade Organization (WTO) 
menginginkan, agar semakin banyak 
sektor jasa dalam negeri yang dibuka 
bagi kepentingan investasi jasa dari 
luar.    Ini berarti Indonesia sebagai 
negara yang telah memiliki komitmen 
dengan WTO, harus membuka semua 
sektor jasa termasuk jasa transportasi 
udara. Sampai dengan saat ini sektor 
jasa transportasi udara masih dikuasai 
oleh negara-negara maju akibat 
keunggulannya dalam penguasaan 
teknologi, modal, manajemen dan 
sumber daya manusia.

7) Aspek Sosial Budaya
 Pengelolaan ruang udara nasional 

harus memperhatikan kondisi sosial 
budaya saat ini dalam serangan 
gelombang globalisasi yang sedang 
berlangsung.   Pemerintah dalam 
kerangka regulasi yang telah 
dikeluarkan dalam strategi penataan 
ruang udara harus terbangun konsepsi 
strateginya dengan betul-betul 
mempertimbangkan aspek sosial 
budaya.    Luasnya wilayah udara dan 
semakin padatnya lalu lintas udara di 
dalam ruang udara Indonesia perlu 
dilakukan pengawasan, agar tidak 
dimanfaatkan untuk memasukan 
budaya asing yang tidak sesuai 
dengan budaya bangsa Indonesia.   
Oleh karenanya, pengaturan lalu lintas 
ruang udara Indonesia menjadi bagian 
dari pengawasan yang dijadikan 
upaya penangkal terhadap kegiatan 
penerbangan yang dimanfaatkan 
untuk merusak budaya bangsa 
Indonesia.

8) Aspek Pertahanan dan Keamanan
 Negara Indonesia berada pada posisi 

silang yaitu di antara dua benua dan 
samudera, sehingga letaknya sangat 
strategis bagi jalur penerbangan 
udara, menyebabkan wilayah udara 
nasional Indonesia menjadi lintasan 
penerbangan bagi kepentingan 
berbagai negara di dunia.    Seiring 
perkembangan teknologi dan 
ilmu pengetahuan, serta padatnya 
ruang udara nasional Indonesia 
sangat dimungkinkan menimbulkan 
kerawanan ancaman bagi pertahanan 
negara yang dapat mengganggu 
keutuhan wilayah kedaulatan negara. 

b. Upaya
 Pengaturan lalu lintas ruang udara 

Indonesia guna memantapkan stabilitas 
keamanan wilayah udara nasional dalam 
rangka memperkokoh kedaulatan NKRI, 
diperlukan upaya-upaya antara lain 
sebagai berikut : 

1) Penerapan ADIZ Indonesia Guna 
Menegakkan Hukum Dan Kedaulatan di 
Wilayah Udara 
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a) Penerapan Teori Penguasaan Cooper.  
Teori Cooper ini telah dipergunakan 
oleh Amerika Serikat dan Canada 
dengan ADIZ dan CADIZ.      Kemampuan 
untuk menguasai ruang udara  melalui 
teknologi yang dimiliki oleh Indonesia 
akan menunjang penegakkan ADIZ 
Indonesia yang berfungsi sebagai zona 
identifikasi, di mana pesawat asing 
melaporkan rencana penerbangan.   

b) Penerapan Teori ADIZ.  ADIZ sebagai 
wilayah untuk melakukan identifikasi 
sebelum pesawat terbang asing 
memasuki wilayah udara kedaulatan, 
dimulai dari luar wilayah kedaulatan 
udara suatu negara hingga memasuki 
wilayah kedaulatan udaranya.   
Penentuan ADIZ didasari dengan 
perhitungan terhadap ancaman 
yang benar-benar potensial, dana 
lokasi obyek-obyek vital nasional 
yang mendapat prioritas untuk 
dipertahankan dari kemungkinan 
ancaman serangan udara lawan.

c) Penerapan pasal 51 Piagam PBB. 
Dasar hukum pendirian ADIZ adalah 
asas bela diri (self defence) yang diakui 
dalam pasal 51 Piagam PBB.   Ketentuan 
dalam pasal 51 piagam PBB tersebut 
bukan semata-mata menciptakan hak, 
tetapi secara eksplisit hak membela diri 
itu memang diakui menurut prinsip-
prinsip ketentuan internasional.

d) Penerapan Undang-Undang RI 
Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara. 
Dalam pasal 6 UU No.3 tahun 2002 
menyebutkan, bahwa pertahanan 
negara diselenggarakan melalui 
usaha membangun dan membina 
kemampuan, daya tangkal negara dan 
bangsa serta menanggulangi setiap 
ancaman.   Pertahanan negara bertujuan 
untuk menjaga dan melindungi 
kedaulatan negara, termasuk wilayah 
kedaulatan atas ruang udara nasional, 
sehingga keutuhan wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan 
keselamatan segenap bangsa dari 
segala bentuk ancaman dapat 
terhindar. 

e) Penerapan Undang-Undang RI 
Nomor 34 tahun  2004 tentang 
Tentara Nasional Indonesia. 
Tentara Nasional Indonesia sebagai alat 
pertahanan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, bertugas melaksanakan 
kebijakan pertahanan negara untuk 
menegakan kedaulatan negara, 
mempertahankan keutuhan wilayah 
dan melindungi keselamatan bangsa, 
menjalankan operasi militer untuk 
perang dan operasi militer selain perang 
serta ikut secara aktif dalam tugas 
pemeliharaan perdamaian regional 
dan internasional.

f) Penerapan Undang-Undang RI 
Nomor 43 tahun 2008 tentang 
Wilayah Negara.     Di dalam pasal 
10 huruf e Undang-undang RI 
Nomor. 43 tahun 2008 disebutkan, 
bahwa dalam pengelolaan wilayah 
negara dan kawasan perbatasan, 
maka Pemerintah berwenang untuk 
memberikan izin kepada penerbangan 
internasional untuk melintasi wilayah 
udara teritorial pada jalur yang 
telah ditentukan.   Terkait dengan 
keberadaan ADIZ Indonesia, maka 
perlu adanya identifikasi penerbangan 
internasional sebelum memasuki 
wilayah udara teritorial, sehingga 
dapat diketahui apakah penerbangan 
internasional memiliki izin atau tidak 
untuk mengadakan penerbangan. 
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Dengan adanya identifikasi tersebut 
akan mencegah adanya pelanggaran 
wilayah udara, sehingga dapat 
menjamin keamanan wilayah udara 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

g) Penerapan Undang-Undang RI 
Nomor 1 tahun 2009 tentang 
Penerbangan.   Dalam pasal 5 UU RI 
Nomor 1 tahun 2009, dinyatakan bahwa 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdaulat penuh dan eksklusif atas 
wilayah udara Republik Indonesia.    
Salah satu wujud penegakkan hukum 
udara adalah penerapan ketentuan ADIZ 
Indonesia sebagai zona identifikasi bagi 
pesawat udara asing.   Indonesia sebagai 
negara berdaulat mempunyai hak untuk 
menetapkan ADIZ untuk kepentingan 
pertahanan wilayah udara.

h) Harmonisasi dan koordinasi antara 
instansi terkait di Indonesia.   
Instansi pemerintah dan swata yang 
berhubungan langsung serta terlibat 
dalam pengembangan maupun 
pembangunan kebijakan udara terbuka 
(Open Sky Policy), perlu ditingkatkan dan 
disinergikan, sehingga kebijakan yang 
dikeluarkan oleh masing-masing instansi, 
seperti Kementerian Perhubungan, 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Indonesia, Kementerian Pekerjaan 
Umum, Maskapai Penerbangan, Angkasa 
Pura dan instansi terkait lainnya, saling 
mendukung dan membangun suatu 
sistem angkutan udara yang memiliki 
daya saing global.  

2) Peningkatan Kemampuan Bandara 
Dan Pangkalan Udara Beserta Sarana  
Prasarana Pendukungnya.
a) Membangun Bandara Hang Nadim 

Batam dengan  fasilitas pelayanan  
penerbangan, antara lain : merelokasi 
radar sipil yang berada di Bandara 
Raja Haji Fisabillah  Tanjung Pinang ke 
Bandara Hang Nadim Batam, menambah 
sarana alat bantu navigasi untuk 
membantu pesawat yang akan menuju 
atau meninggalkan Bandara Hang 
Nadim Batam, mengadakan koordinasi 
dengan Basarnas untuk menyiapkan 
sarana dan prasarana SAR (pesawat Fix 
wing dan Rotary wing) di Bandara Hang 
Nadim Batam.

b) Membangun pangkalan udara Ranai 
Natuna dengan fasilitas pelayanan  
penerbangan, antara lain : menambah 
sarana alat bantu navigasi untuk 
membantu pesawat yang melintas 
atau menuju dan meninggalkan 
Natuna serta meningkatkan status 
pelayanan penerbangan bagi pesawat 
sipil atau militer yang datang dan 
pergi atau transit maupun melintas di 
Natuna.

3) Peningkatan Kinerja Pengatur Lalu 
Lintas Udara, antara lain : menyusun 
program pelatihan sumber daya manusia 
kedirgantaraan, melakukan rekruitmen 
dan pengembangan sumber daya manusia 
di bidang pelayanan penerbangan, 
menetapkan kebijakan penyediaan 
dan pengembangan sumber daya 
manusia khususnya di bidang pelayanan 
penerbangan, menyiapkan sumber daya 
manusia (operator ATC) yang terlatih untuk 
mengawaki sistem pengontrolan lalu lintas 
udara, menyelenggarakan pendidikan dan 
pelatihan pelayanan penerbangan bertaraf 
internasional bagi seluruh petugas pengatur 
lalu lintas udara di setiap Bandara, melakukan 
restrukturisasi Komite Nasional Keselamatan 
Transportasi (KNKT) tidak lagi berada di 
bawah Kementerian Perhubungan, tetapi 
berada langsung di bawah Presiden, sehingga 
hasil kerjanya lebih independen dan kredibel 
serta melakukan perbaikan kinerja Air Traffic 
Control (ATC), agar dapat memenuhi syarat 
minimum dari aspek keamanan penerbangan 
Internasional dalam rangka pengaturan Air 
Traffic Flow Management System sebagaimana 
yang dipersyaratkan oleh ICAO, sehingga 
wewenang pengaturan lalu lintas  ruang 
udara di kawasan wilayah kedaulatan RI tidak 
dilakukan oleh negara asing.

4) Perkuatan Regulasi Penerbangan 
di Indonesia, antara lain: Melakukan 
pertukaran traffic rights yang didasarkan atas 
prinsip resiprositas (timbale balik) dan saling 
menguntungkan tanpa mengorbankan 
kepentingan nasional, memberikan perhatian 
kepada perusahaan angkutan udara nasional, 
agar dapat bersaing di pasar angkutan udara 
internasional, mengevaluasi dan penetapan 
rute-rute penerbangan internasional 
dikaitkan dengan rute domestik yang 
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didasarkan atas pertimbangan aspek politik 
dan ekonomi nasional, mengikutsertakan 
perusahaan angkutan udara swasta nasional 
dalam persaingan di pasar angkutan udara 
internasional, membuat kebijakan pertarifan 
ditentukan dengan menggunakan standart 
dan mekanisme International Air Transport 
Association (IATA). 

5) Meningkatkan Kemampuan Komando 
Pertahanan Udara Nasional yang 
didukung oleh Sarana dan Prasarana 
Modern, antara lain : meningkatkan status 
perwakilan Lanud menjadi pangkalan udara 
(Lanud) TNI AU di Bandara Hang Nadim 
Batam, membentuk satuan radar dengan 
kemampuan GCI/EW di Tanjung Pinang 
dan Natuna, membentuk satuan radar 
khususnya di wilayah Indonesia bagian Timur, 
menyiapkan infrastruktur di setiap pangkalan 
udara guna mendukung operasi pertahanan 
udara dan peningkatan kemampuan 
sumber daya manusia personel TNI aspek 
penerbangan yang berkualitas.

E. KESIMPULAN
 Dari uraian dan analisa permasalahan yang 

di hadapi berkaitan dengan   pengaturan 
lalu lintas ruang udara Indonesia ditinjau 
dari aspek Astagatra, dapat disimpulkan 
sebagai berikut :

a. Indonesia merupakan negara kepulauan 
yang terbesar di dunia (the biggest 
archipelagic state in the world), terletak 
pada posisi silang dan secara geografis 
sangat strategis menjadikan Indonesia 
sebagai negara yang memiliki ruang 
udaranya sangat padat dengan pelintasan 
alat angkut air maupun udara nasional 
maupun internasional.    Padatnya ruang 
udara, tentunya dapat membawa dampak 
menguntungkan maupun merugikan 
negara Indonesia sebagai konsekuensi 
letak geografis Indonesia, di antaranya 
sering terjadi berbagai permasalahan dan 
pelanggaran, baik terhadap hukum nasional 
maupun internasional. 

b. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
telah mendorong perkembangan industri 
penerbangan sangat pesat, sehingga usaha 
dunia penerbangan juga tumbuh semakin 
subur. Dengan semakin berkembangnya 

industri penerbangan akan menambah 
semakin padatnya jalur lintasan penerbangan 
di atas wilayah kedaulatan NKRI yang 
memerlukan keamanan dan keselamatan 
penerbangan.  Dengan demikian, pengelolaan 
wilayah udara nasional menjadi perhatian dan 
prioritas dibangun untuk mendukung dunia 
usaha penerbangan yang kian menjamur. 

c. Kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai 
operator pengatur lalu lintas ruang udara 
menjadi salah satu kunci utama pengelolaan 
wilayah udara nasional. Keterbatasan 
kemampuan SDM di bidang teknologi yang 
dimiliki operator Indonesia dan dukungan alat 
peralatan navigasi maupun radar pengatur 
lalu lintas ruang udara telah mempengaruhi 
kemampuan negara Indonesia mengelola 
wilayah udara nasional berkaitan dengan  
pengaturan lalu lintas ruang udara yang 
selama ini dilakukan oleh negara asing 
(Singapura).

d. Pengaturan lalu lintas ruang udara 
Indonesia oleh negara asing selain 
berdampak terjadinya pelanggaran 
wilayah udara oleh pesawat udara asing, 
sehingga memperlemah aspek pertahanan 
negara karena mengganggu keamanan 
dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.    Di samping itu, dari 
aspek ekonomi tentunya akan merugikan 
negara Indonesia karena negara tidak 
memperoleh fee penerbangan yang 
melintasi wilayah udara Indonesia yang 
ditarik oleh negara lain. 

F. REKOMENDASI
 Dalam rangka mendukung terwujudnya 

pengaturan lalu lintas ruang udara 
Indonesia guna memelihara stabilitas 
keamanan wilayah udara nasional dalam 
rangka memperkokoh kedaulatan NKRI, 
maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

a. Pertumbuhan industri penerbangan 
yang begitu pesat menuntut pemenuhan 
SDM yang berkualitas untuk menangani 
operasional industri penerbangan di 
Indonesia. Mengingat  kebutuhan SDM 
penerbangan di tahun mendatang akan 
semakin kompleks dihadapkan kepada 
perkembangan ilmu pengetahuan 
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dan teknologi, sehingga perlu adanya 
penambahan lembaga-lembaga 
pendidikan kejuruan penerbangan guna 
menyiapkan tenaga-tenaga terampil di 
bidang penerbangan yang dilengkapi 
dengan peralatan instruksi modern 
guna meningkatkan skill hasil didik yang 
berkualitas dalam mengelola wilayah udara 
nasional Indonesia.

b. Ketentuan-ketentuan tentang hak lintas 
di wilayah udara Alur Laut Kepulauan 
Indonesia (ALKI), diharapkan menghargai 
prinsip-prinsip hukum udara seperti 
dalam Konvensi Chicago dan ketentuan 
hukum internasional serta nasional.  Oleh 
karenanya, disarankan adanya revisi 
terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 
tahun 2002, khususnya hal-hal yang terkait 

Urgensi Pengaturan Lalu Lintas Ruang Udara Indonesia guna Memantapkan 
Stabilitas Keamanan Wilayah Udara Nasional dalam rangka Memperkokoh 

Kedaulatan NKRI

Focus Group Discussion Kajian Aktual 
pada Selasa, 2 April 2013
Pembicara :
1 .  I r.  N o v i e  R i y a n t o,  D i r  N a v i g a s i 

Pe n e r b a n g a n  mewakili Dirjen Per-
hubungan Udara Kementerian Perhubungan RI

2. Prof.  Dr  I.B.R  Supancana, SH. MH, Pakar 
Hukum Udara dan Ruang Angkasa

3. Marsma TNI Krismaranto, SH.MH, Kadiskum 
TNI-AU

Penanggap :
1. Mayjen TNI Abdul Chasib, Tenaga Ahli 

Pengkaji Bidang Strategis Lemhannas RI
2. Ir. Kurdinanto Sarah, M.SP., Tenaga Ahli 

Pengkaji Bidang Iptek Lemhannas RI 
3. Marsda TNI Ir. Beng Tardjani, M.Sc, Tenaga 

Ahl i  Pengk aj i  B idang Diplomasi 
Lemhannas RI

Roundtable  Discussion Kajian Aktual 
pada Rabu, 1 Mei 2013
Pembicara :
1. Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim (Pengamat 

Penerbangan 
2. Prof. Priyatna Abdurrasyid, SH. MH (Pakar 

Hukum Udara 
3. Elvi  Amir, Mewakili Dir Navigasi Penerbangan 

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian 
Perhubungan RI

Penanggap :
1. Marsma TNI Bonar Hutagaol, Kas Kohanudnas
2. Dr. HK. Martono, SH, LLM, Pakar Hukum 

Udara
3. Mayjen TNI M. Nasir Majid Tenaga Ahli 

Pengkaji Bidang Ketahanan Nasional 
Lemhannas RI

4. Erlangga Suryadarma, Direktur Air Fast 
Indonesia

dengan hak dan kewajiban pesawat udara 
asing yang melintas di wilayah udara Alur 
Laut Kepulauan Indonesia.

c. Langkah konkret yang bersifat 
komprehensif dan perlu segera dilakukan 
untuk mendukung upaya pengambil 
alihan pengaturan lalu lintas ruang udara 
Indonesia dari negara asing, salah satunya 
dengan melakukan pengelolaan Air Traffic 
Services (ATS) dalam satu wadah organisasi 
ATS Single Provider. Dengan adanya ATS 
Single Provider diharapkan keselamatan dan 
keamanan penerbangan dapat terwujud, 
sehingga negara Indonesia mampu 
mengatur lalu lintas ruang udaranya dan 
mendapat kepercayaan dari negara-negara 
internasional.
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