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Assalamu’alaikum Wr. 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 20  dapat kembali hadir  ke tengah para pembaca.

Tahun 2015 menjadi tahun awal penanda pemerintahan Kabinet 
Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan 
visi  “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 
Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam pidato kenegaraan tersebut, 
Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara 
maritim, harus mengembangkan samudra, laut, selat dan teluk sebagai 
pusat peradaban Indonesia. 

Mencermati dinamika tersebut, redaksi menyajikan berbagai 
tulisan ilmiah terpilih dari berbagai pakar dan ahli melalui Jurnal 
Lemhannas, seperti Peran Masyarakat Maritim Indonesia dalam 
Meningkatkan Pembangunan Nasional Indonesia pada Komunitas ASEAN 
2015,  Penanganan Kasus Imigran Ilegal Lintas Negara ASEAN, Indonesia 
dalam Menyikapi Dinamika Politik dan Keamanan Regional Asia Tenggara, 
Pengalihan Filght Information Region (FIR) Singapura dalam rangka 
Mendukung Kepentingan Nasional, serta Transformasi Pembangunan 
Kelautan dan Perikanan dapat Meningkatkan Ekonomi Nasional.  Selain 
itu, dalam aspek filosofi dan budaya, redaksi mengangkat tema ‘Perang 
Kebudayaan’ Era Global dan Pengaruhnya terhadap Nilai-Nilai Pancasila, 
serta Peran Pancasila sebagai Filosofische Grondslag dapat menghadapi 
Pengaruh Global guna Mewujudkan Pembangunan Nasional. 

Besar harapan kami, beberapa tulisan jurnal yang kami sajikan 
dapat memberikan inspirasi dan diskusi bagi para pembaca  untuk 
menyikapi dan mengaktualisasikan semua dinamika, potensi dan 
wawasan yang dimiliki untuk terus bersinergi dalam berbagai peran 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

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

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Desember 2014
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Pendidikan Sebagai Kunci 
Ketahanan Nasional

Pendahuluan
Pemilihan Umum untuk Presiden 

(Pilpres) 2014 merupakan salah satu peristiwa 
politik yang paling menyedot perhatian 
massa serta menampilkan pertarungan 
kekuatan dan beragam kepentingan secara 
sangat terstruktur, sistematis, massif, 
kasar, vulgar, keji dan menghalalkan segala 
cara. Berdasarkan data yang diperoleh dari 
Politicawave tertanggal 7 Juli 20141 yang 
dirilis sejumlah media cetak dan elektronik, 
pasangan nomor urut 1 (Prabowo–Hatta) 
mendapatkan 16,5% kampanye hitam dan 
85,5% kampanye negatif, sedangkan nomor 
urut 2 (Jokowi–JK) memperoleh 74,5% 
kampanye hitam dan 25,5% kampanye 
negatif. Adapun jumlah informasi dari 
kampanye negatif dan kampanye hitam 
yang diperoleh oleh masing-masing kandidat 
adalah nomor urut 1 sebanyak 12090 dan 
nomor urut 2 148.133.

Kampanye hitam yang beredar di 
masyarakat dalam beragam bentuk ber-
tujuan untuk menjatuhkan pihak kompetitor 
terjadi secara masif dan terang benderang. 
Tertangkap kesan kuat seakan-akan Pilpres 
2014 merupakan pertarungan hidup mati 
di kala ajal menjelang. Keganasan 
pertarungan politik pada Pilpres kali ini bisa 
jadi disebabkan oleh keterbatasan jumlah 
kandidat yang mencalonkan diri sebagai 
Presiden. 

Berbeda dari Pemilu untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/
DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
yang lebih berciri individual daripada 
kolektif serta Pilpres terdahulu yang 
melibatkan banyak kandidat, Pilpres 2014 
hanya mengikutsertakan dua calon Presiden 
yang diajukan oleh masing-masing partai 
politik pendukung. Akibatnya seluruh bangsa 
terpecah ke dalam dua kelompok menurut 
pilihan politik yang dianut.

Dr.Valentinus CP
Alumni PPRA XLIX Lemhannas RI

Pembantu Rektor III dan dosen filsafat di STFT Widya Sasana, Malang
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Perpecahan yang tampak dalam 
masyarakat sangat mencemaskan bagi 
berbagai kalangan yang masih peduli 
dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) dan pluralitas suku, agama, 
ras dan antargolongan (SARA) yang menjadi 
ciri khas bangsa Indonesia. Pertanyaan 
penting adalah mengapa perpecahan yang 
bernuansa SARA terjadi justru di saat 
bangsa Indonesia hidup di alam demokrasi? 
Institusi macam apa dan cara apa yang bisa 
menjamin kesatuan dan persatuan seluruh 
bangsa serta semangat ketahanan nasional?

Ketahanan Nasional dan Ambivalensi 
Demokrasi

Wacana publik mengenai pembangunan 
nasional telah mengalami distorsi dan 
penyempitan sedemikian rupa sehingga 
mengidentikkannya dengan pembangunan 
di sektor ekonomi, industri, transportasi, 
komunikasi, perkebunan, perikanan, per-
tanian, dst. Namun pembangunan nasional 
secara hakiki adalah pembangunan 
manusia Indonesia, aktivitas mewujudkan 
potensi setiap warga negara sebagai animal 
rationale, pembentukan kesadaran sebagai 
manusia yang beradab dan bermoral.3 Dengan 
demikiran, substansi pembangunan nasional 
adalah humanisasi binatang manusia, 
sedangkan perkembangan, kemajuan dan 
capaian yang terjadi di berbagai bidang 
kehidupan merupakan akibat turutan dari 
aktivitas humanisasi sebagai makhluk 
bernalar.

Salah satu dimensi dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang harus dibangun 
secara serius, sistematis dan kontinyu ialah 
karakter dan spirit kebangsaan yang secara 
konkrit dan konseptual menampilkan diri 
dalam ketahanan nasional. Ketahanan 
nasional bukanlah suatu realitas terberi 
yang sudah jadi dan purna, melainkan 
sebuah kemampuan yang harus dibangun 
dan dibentuk secara terencana dan 
terukur. Secara filosofis ketahanan nasional 
merupakan kemampuan laten (potentia) 
yang harus diwujudkan menjadi sebuah 
realitas (actus). Mengapa demikian? 

Karena ketahanan nasional Indonesia 
merupakan sebuah kondisi dinamis bangsa. 
Kondisi dinamis bangsa memuat pengertian 
dan pengandaian tentang entitas yang terus 
bergerak, berubah-ubah dan berlangsung 
dalam proses menjadi, dalam arti dapat 
menjadi baik atau buruk, kuat atau lemah, 
maju atau mundur, tinggi atau rendah, 
tumbuh atau layu, menang atau kalah. 
Mengingat bahwa kondisi dinamis bangsa 
memiliki dua sisi yang saling kontradiktif, 
maka upaya untuk membangun sisi 
positiv, produktiv dan konstruktif serta 
meminimalisir aspek negatif kondisi dinamis 
demikian merupakan sebuah keniscayaan 
historis.

Keniscayaan pembangunan kondisi 
dinamis bangsa lahir dari esensialitas 
muatan yang terkandung di dalamnya 
bagi kehidupan dan kelestarian NKRI. Di 
dalam kondisi dinamis bangsa tercakup 
segenap aspek kehidupan nasional yang 
saling berkelindan dan membentuk sebuah 
entitas yang bernama kepentingan nasional. 
Kepentingan nasional mencakup bidang 
sosial, politik, hukum, ekonomi, budaya, 
religius, ideologi, pertahanan-keamanan, 
kepemimpinan, tata pemerintahan, ilmu 
pengetahuan, teknologi, dll. 

Selain itu, kondisi dinamis bangsa 
memuat pula a) karakter, disposisi batin  
atau mentalitas yang menjadi penanda atau 
identitasnya, yaitu sikap ulet dan tangguh, 
adil dan jujur, berani berkurban demi 
kepentingan umum, tata laku yang luhur dan 
terpuji sebagai pribadi dan warga bangsa 
serta b) kemampuan mengembangkan 
kekuatan nasional dalam menghadapi dan 
mengatasi segala tantangan, ancaman, 
hambatan dan gangguan dari luar maupun 
dari dalam negeri. Dengan kata lain, 
kondisi dinamis menggambarkan seluruh 
potensialitas setiap warga sebagai pribadi-
pribadi yang terbuka dan mentransenden 
menjadi kita, bangsa Indonesia.

Keniscayaan pembangunan kondisi 
dinamis bangsa yang bermakna konstruktif, 
positif dan produktif dituntut juga oleh 
modalitas/cara dan finalitas dari ketahanan 
nasional. Ketahanan nasional diaktualisir 
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“melalui pengaturan dan penyelenggaraan 
kesejahteraan dan keamanan yang 
seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh 
aspek kehidupan masyarakat secara utuh, 
menyeluruh serta terpadu”. Tujuannya 
adalah “untuk menjamin identitas, 
integritas, kelangsungan hidup bangsa dan 
negara serta perjuangan untuk mencapai 
tujuan nasional”. Jadi, hakekat ketahanan 
nasional harus diwujudnyatakan lewat 
pembangunan manusia Indonesia, sehingga 
lahirlah bangsa yang ulet, tangguh, berjati 
diri dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. 

Apakah humanisasi manusia Indonesia 
untuk mewujudkan ketahanan nasional 
yang tangguh berjalan dengan lancar tanpa 
persoalan berarti? Secara jujur harus diakui 
bahwa pasca reformasi 1998 hingga kini, 
kehidupan berbangsa dan bernegara berada 
pada fase transisi dan sedang mengalami 
kegamangan. Kegamangan itu terungkap 
dalam dua realitas yang saling bertolak 
belakang. Di satu sisi, suasana euforia 
kebebasan masih terasa di semua lapisan 
masyarakat, karena berhasil keluar dari 
cengkraman regim otoriter Soeharto dan 
Orde Baru. Di sisi lain, euforia kebebasan 
dan manifestasinya yang kebablasan telah 
menimbulkan juga keraguan, kekhawatiran 
dan ketakutan di banyak kalangan tentang 
masa depan Indonesia yang sangat pluralistik.

Kegamangan yang diakibatkan oleh 
masa transisi dari regim yang otoriter ke 
alam kebebasan diperparah oleh substansi 
dan rangkaian akibat yang termuat secara 
inheren dalam konsep demokrasi. Jangan 
lupa bahwa demokrasi ibarat sebuah koin 
dengan dua sisi yang saling berseberangan. 
Teman dan lawan, posisi dan oposisi, 
dampak positif dan dampak negatif, terang 
dan gelap, radikal dan progresif, sedikit dan 
banyak merupakan dua aspek yang selalu 
menyertai praksis demokrasi di mana pun 
dan kapan pun. Karena itu, demokrasi an 
sich berciri ambivalen.

Ambivalensi pertama terletak antara 
idealitas dan realitas demokrasi atau 
jurang yang memisahkan teori dan praksis 
demokrasi. Hakekat demokrasi terletak 
pada kebebasan individu untuk mewujudkan 

diri secara penuh, mengungkapkan hak dan 
kewajibannya serta memutuskan apa yang 
terbaik baginya dan bagaimana mengatur 
pola relasi sosial dan interaksi antarmanusia 
dalam kelompok. Kebebasan individu 
mengalir dari kodratnya sebagai makhluk 
pribadi yang unik dan multi-talenta, 
sehingga setiap orang memiliki harkat dan 
martabat yang tidak dapat diganggu-gugat 
oleh siapa pun dan pihak mana pun. 

Dalam konteks sosio-politik, esensi 
demokrasi diungkapkan dalam hak-hak asasi 
manusia yang harus dihormati, dilindungi, 
dijamin dan dilestarikan dan dalam suatu 
sistem pemerintahan yang menghargai, 
melestarikan, membentengi dan menjamin 
hak-hak asasi manusia dan cetusan-cetusan 
aksi sebagai ekspresi kebebasannya. 
Karena itu, demokrasi merupakan sebuah 
institusionalisasi atau pelembagaan 
kebebasan individu dan sekaligus “realisasi 
cita-cita sebuah komunitas personal”.

Pada tataran ideologis demokrasi 
merupakan sebuah realitas ideal, kristalisasi 
konseptual dari cita-cita dan harapan individu 
maupun kelompok tentang kesetaraan 
manusia, kesederajadan harkat-martabat 
dan kesamaan kesempatan bagi semua untuk 
mewujudkan diri dalam masyarakat yang 
fungsional. Dengan demikian, demokrasi 
merupakan sebuah realitas utopis yang 
senantiasa memberikan daya dorong dan 
daya dukung kepada individu dan masyarakat 
untuk terus-menerus mengusahakan yang 
terbaik dalam hidupnya. 

Pada level praksis, realisasi idealitas 
demokrasi mengalami tantangan dan 
hambatan dari kebebasan individu yang 
menjadi fondasinya. Memberikan ruang 
yang sebegitu luas bagi kebebasan individu 
berarti membiarkan setiap orang untuk 
mengekspresikan diri baik secara konseptual 
maupun aksional tanpa batasan apapun. 
Tatkala masing-masing individu menjustifikasi 
pikiran, perkataan dan tindakannya dengan 
kebebasannya, maka pada saat itu konflik 
menjadi tak terhindarkan. Karena itu, 
dituntut kesadaran setiap individu bahwa 
kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang 
lain, sehingga kebebasan bukanlah absolut, 
melainkan relatif dan relasional. 
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Kedua, selain ketegangan abadi antara 
idealitas dan realitas, teori dan praksis, 
ambivalensi demokrasi tercetus pula 
dalam praksis politik “semua berkuasa 
atau segelintir berkuasa”.Secara harafiah 
demokrasi berarti pemerintahan dari 
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dari, 
oleh dan untuk rakyat mengandaikan dan 
mensyaratkan bahwa rakyat merencanakan, 
memutuskan, melaksanakan dan mengawasi 
semua kebijakan dan pelaksanaannya. Jadi, 
rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi 
dan sekaligus pelaku pembangunan dalam 
kelompok sosial.

Namun dalam kehidupan politik ke-
negaraan, praksis demokrasi langsung di 
mana rakyat berlaku sebagai pemerintah 
dan yang diperintah, perancang kebijakan 
dan eksekutor pembangunan mustahil dapat 
dilaksanakan mengingat ruang lingkup 
hidup bersama yang kompleks, amat luas 
dan melibatkan jumlah orang yang sangat 
banyak. Karena itu, muncullah istilah 
demokrasi representatif atau demokrasi tidak 
langsung, yaitu tata kelola pemerintahan 
yang dilakukan oleh sekelompok orang yang 
diberi mandat oleh rakyat untuk menjadi 
wakilnya.

Peralihan dari demokrasi langsung ke 
demokrasi representatif memperlihatkan 
bahwa upaya untuk mewujudkan masyarakat 
/negara yang memberi ruang dan peluang 
bagi rakyat untuk mengatur dan mengelola 
semua potensi yang mereka miliki terbentur 
pada semesta kepentingan. Persoalan klasik 
bagi demokrasi bukan sekedar jurang antara 
teori dan praksis demokrasi, melainkan 
juga kompleksitas kepentingan individu 
dan kelompok yang selalu berebut menjadi 
prioritas. Siapakah yang dapat menjamin 
bahwa kelompok elit yang telah dipilih 
mewakili rakyat mencerminkan kehendak 
rakyat serta mengutamakan kepentingan 
umum dan bukan kehendak atau kepentingan 
kaum elit belaka?

Ketiga, ambivalensi demokrasi me-
nampilkan diri pula dalam kehadiran 
beragam kelompok yang an sich kontra-
produktif terhadap prinsip-prinsip demokrasi. 
Atas nama kebebasan, setiap orang dapat 

membentuk berbagai macam pergerakan 
yang kerap kali amat eksklusif, ekstrem/
radikal, intoleran, diskriminatif atau 
mengandung unsur SARA. Kemunculan 
kelompok-kelompok demikian merupakan 
konsekwensi niscaya dari ruang dan 
peluang yang harus dibuka untuk bermacam 
manifestasi kebebasan individu. Sejauh 
tidak menafikan eksistensi orang lain atau 
mengganggu kepentingan umum, kelompok-
kelompok yang bernuansa SARA terpaksa 
dibiarkan. 

Kategori untuk menilai keberadaan dan 
sepak terjang berbagai pihak yang intoleran 
dan anti-demokrasi ialah pelanggaran hukum. 
Hanya saja, berlindung di balik hukum selalu 
dilematis dan menyisakan persoalan klasik, 
yaitu bahwa hukum tajam ke bawah dan 
tumpul ke atas. Ketika seseorang atau pihak 
yang intoleran dan anti-demokrasi memiliki 
sumber daya yang memadai dan bargaining 
power yang kuat secara sosial dan politik, 
penegakan hukum sering mengalami jalan 
buntu. 

Kebuntuan penegakan hukum bukan 
hanya terjadi di negara-negara miskin 
dan sedang berkembang, melainkan juga 
di negara-negara yang mengklaim diri 
penjaga dan pelopor demokrasi. Dengan 
kata lain, kalau semua negara, terutama 
negara-negara yang mendakukan diri 
sebagai promotor dan pembela demokrasi 
menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dan 
hukum yang adil, maka tidak akan pernah 
ada konflik dan peperangan atau sekurang-
kurangnya tidak dikenal istilah standard 
ganda dalam dunia politik.

Bangsa Indonesia mengalami sendiri 
ambivalensi demokrasi tersebut sesudah aksi 
reformasi tahun 1998. Alam kebebasan yang 
tercipta dimaknai oleh banyak orang dan 
beberapa pihak sebagai kebebasan untuk 
melakukan apa saja yang dikehendaki tanpa 
ada batasan apa pun. Akibatnya kehidupan 
bersama baik dalam lingkup etnis, politik, 
sosial dan religius maupun sebagai sebuah 
negara hukum, ternyata lebih banyak 
diwarnai oleh konflik kekerasan daripada 
keharmonisan. 
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Demokratisasi yang berlangsung 
justru membuat sekat-sekat primordial 
SARA bertambah tebal daripada melebur; 
bukan kesatuan serta persatuan yang 
semakin kokoh, melainkan benih-benih 
perpecahan yang merajalela. Menurut data 
dari Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa 
dan Politik Kementerian Dalam Negeri 
(Kesbangpol Kemendagri), untuk tahun 2010 
terjadi 93 konflik, tahun 2011 terdapat 
77 konflik, tahun 2012 ada 128 konflik, 
2013 (sampai September) telah terjadi 53 
konflik. Total konflik yang menyusahkan 
hidup bersama selama periode 2010 – 2013 
sebanyak 351.

Dalam lingkup politik dan tata 
pemerintahan, bangsa Indonesia mengalami 
pula dekadensi moral. Demokrasi dan 
kebebasan dipersepsikan sebagai demokrati-
sasi dan liberalisasi korupsi. Tiga pemegang 
kekuasaan tertinggi negara: legislatif, 
eksekutif dan yudikatif, ditambah lembaga-
lembaga negara lainnya, yang nota bene 
merupakan pilar utama dalam tata kelola 
penyelenggaraan pemerintahan negara dan 
perpanjangan tangan rakyat, mengidap 
penyakit korupsi akut. Orientasi dan 
intensi utama mereka bukan melaksanakan 
pembangunan yang bertujuan mewujudkan 
kesejahteraan bagi setiap warga sebagai 
pemegang kekuasaan tertinggi dan pemberi 
mandat, tetapi mengeruk uang rakyat untuk 
kepentingan sendiri dan kelompok.

Berdasarkan laporan Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK), yang di-update 
tgl. 31 Juli 2014, lembaga antikorupsi ini 
telah menangani sangat banyak perkara 
korupsi sejak tahun 2004 sampai dengan 
2014. Rinciannya adalah penyelidikan 
perkara berjumlah 643, penyidikan 388, 
penuntutan 300, inkracht 270 dan eksekusi 
278 kasus. 

Adapun kategori pelaku korupsi 
berdasarkan jabatan sejak tahun 2004 
hingga 2014 meliputi anggota DPR/DPRD 
75 kasus, Kepala Lembaga/Kementerian 
18, Duta Besar 4, Komisioner 7, Gubernur 
11, Walikota/Bupati dan Wakil 41, Eselon 
I/II/III 115, Hakim 10, Swasta 102, Lainnya 
43 kasus. Total kasus selama 10 tahun ini 
berdasarkan jabatan berjumlah 426. 

Sedangkan klasifikasi pelaku korupsi 
berdasarkan instansi dilakukan oleh DPR 
RI 36 kasus, Kementerian/Lembaga 163, 
BUMN/BUMD 22, Komisi 20, Pemerintah 
Provinsi 51 Pemkab/Pemkot 89 kasus. Total 
perkara menurut instansi selama 10 tahun 
terakhir sebanyak 381. 

Melihat praktek korupsi yang terjadi 
secara terstruktur, sistematis dan massif di 
segala lini kehidupan apakah kita sekalian 
masih tetap yakin bahwa mereka yang dipilih 
secara demokratis menjadi wakil rakyat dan 
diberi mandat mewujudkan masyarakat yang 
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
UUD Negara Republik Indonesia 1945 sungguh 
memperjuangkan suara dan kepentingan 
setiap warganya?

Dalam sejarah kehidupan berbangsa 
dan bernegara ambivalensi demokrasi sudah 
menghasilkan cerita sukses maupun kisah 
pilu. Demokrasi telah melahirkan negara-
negara maju dan kaya, seperti Amerika 
Serikat, Australia, Belanda, Belgia, Inggris, 
Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Prancis, 
Spanyol, Swiss, dll dan negara-negara 
(quasi) gagal misalkan Afganistan, Irak, 
Libya, Nigeria, Somalia, Suriah, Yaman. Dua 
dampak yang saling berseberangan tersebut 
telah menyadarkan banyak orang bahwa 
demokrasi bukanlah mantra gaib yang 
segera menyembuhkan dan solusi tunggal 
untuk semua persoalan. Jadi, kesuksesan 
dan kegagalan demokrasi bergantung pada 
banyak faktor. 

Negara-negara yang sudah lebih dulu 
menerapkan sistem demokrasi sungguh 
menyadari bahwa demokrasi merupakan 
pisau bermata dua: memberikan kemajuan 
dan mendatangkan kemunduran, men-
ciptakan masyarakat yang makmur dan 
menyebabkan masyarakat yang melarat, 
menciptakan ketertiban dan saling pengertian 
dan membuat kekacauan, kekerasan, 
dominasi sepihak dan keruntuhan. Karena 
itu, banyak negara memasang perisai yang 
dapat menghalangi dampak negatif dan 
membangun instrumen yang meningkatkan 
aspek positif demokrasi. Apa yang mereka 
lakukan?
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Pertama, menanamkan dalam kesadaran 
individu bahwa demokrasi bukanlah tujuan 
in se, melainkan sebuah instrumen dan 
budaya, yaitu sarana dan cetusan realisasi 
diri manusia sebagai pribadi yang utuh dan 
menyeluruh dalam semua aspek kehidupan. 
Karena itu, praksis demokrasi diarahkan 
untuk menyiapkan semua sarana dan 
prasana yang memungkinkan individu dapat 
mengaktualisir semua potensi dirinya secara 
bebas, nyaman, terkendali dan bertanggung 
jawab untuk mencapai kesejahteraan 
pribadi dan masyarakat.

Kesadaran mengenai demokrasi 
sebagai sarana terungkap dalam pluri 
makna demokrasi sebagai hasil elaborasi 
kritis yang bertitik tolak dari pengalaman 
dan praksis politik yang telah berlangsung 
sekian lama. Dalam elaborasi demikian, 
misalkan saja, demokrasi dipahami sebagai 
a) prinsip legitimasi, b) sistem politik 
yang dimaksudkan untuk memecahkan 
bermacam persoalan yang muncul dari 
pelaksanaan kekuasaan dan c) realitas 
ideal. Dari elaborasi kritis terhadap makna 
demokrasi muncul berbagai sebutan, seperti 
“demokrasi sosial”, “demokrasi ekonomi”, 
“demokrasi industrial”, “demokrasi fungsional”, 
“demokrasi liberal”, “liberal demokrat” dan 
lain sebagainya.

Karena merupakan sarana dan budaya, 
demokrasi tidak boleh dikeramatkan seperti 
sebuah dogma religius yang harus dipatuhi 
dan disakralkan sedemikian rupa sehingga 
mustahil dipertanyakan. Malah, demokrasi 
harus terus-menerus dielaborasi secara 
kritis dengan mempertimbangkan latar 
belakang sosial, politik, ekonomi dan budaya 
tertentu atau konteks ruang dan waktu, 
agar maknanya semakin kaya dan praksisnya 
mendekati realitas ideal yang diharapkan. 
Jadi democatia quaerens intellectum – 
demokrasi mencari pemahaman yang hakiki.

Dengan memiliki pemahaman yang utuh 
tentang demokrasi, semua pihak, rakyat 
dan aparatur negara diharapkan mampu 
menerapkan asas-asas demokrasi dalam 
hidup bersama guna mencapai masyarakat 
yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. 
Pada saat yang sama, pemahaman yang tepat 

tentang demokrasi mengurangi berbagai 
macam pelanggaran terhadap hak-hak asasi 
manusia, mencegah perilaku pejabat negara 
yang melukai rasa keadilan masyarakat dan 
tindakan kriminal seperti korupsi, kolusi dan 
nepotisme (KKN). 

Hal kedua yang dilakukan adalah 
mendorong kelahiran masyarakat madani 
(civil society). Kehadiran masyarakat 
sipil yang mandiri, berdaulat, kritis dan 
bertanggung jawab dalam suatu negara 
merupakan condition sine qua non bagi 
demokrasi yang sehat dan pemerintahan 
yang berorientasi pada welfare state. 
Keniscayaan mutlak masyarakat madani 
bukan sekedar dalam arti menjadi kekuatan 
penyeimbang dalam semesta konflik 
kepentingan, melainkan pertama-tama 
menegaskan eksistensi rakyat sebagai subyek 
yang bermartabat, pemangku kedaulatan, 
pemegang kekuasaan tertinggi dan sekaligus 
pemberi mandat kepada semua lembaga 
negara. Masyarakat madani merupakan 
cetusan dari vox populi vox Dei.

Ketika diposisikan sebagai subyek yang 
bermartabat, berdaulat dan berwenang 
dalam tata pemerintahan negara, dengan 
sendirinya lembaga negara dan pemerintahan 
mengemban fungsi sebagai abdi negara atau 
pelayan masyarakat. Dengan demikian, 
tiada ruang dan peluang yang menghambat 
partisipasi semua warga dalam perumusan 
kebijakan pembangunan dan eksekusinya. 
Jadi, akses bagi semua warga negara 
untuk ambil bagian dalam pengelolaan 
negara dipermudah dan diperluas, sehingga 
mendorong praksis penyelenggaraan 
pemerintahan yang transparan, akuntabel, 
efisien, tepat sasaran dan bebas KKN.

Ketiga menjadikan etika dan hukum 
sebagai pedoman dalam tata pemerintahan 
penyelenggaraan negara. Hukum meng-
ajarkan apa yang wajib dilakukan, 
sedangkan etika menegaskan apa yang 
boleh dikerjakan. Sekilas terdapat kesan 
bahwa antara harus (hukum) dan boleh 
(etika) dilakukan tidak terdapat hubungan 
sama sekali atau berada dalam ketegangan 
yang mustahil didamaikan. Kesan ini semu 
belaka, mengingat antara apa yang wajib 
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dan apa yang boleh berakar, bersandar dan 
mengacu pada individu yang sama, yaitu 
manusia sebagai subyek hukum dan subyek 
etika. Jadi, secara substansial hukum dan 
etika mengalir dari konsep manusia sebagai 
makhluk pribadi dan makhluk sosial yang 
secara hakiki terarah pada suatu finalitas.

Titik temu antara etika dan hukum 
berada pada dimensi sosial manusia, yaitu 
manusia sebagai anggota masyarakat. Etika 
mengusahakan baik nilai-nilai keutamaan 
personal seperti kebaikan, keberanian, 
kesederhanaan maupun hak-hak yang 
melekat pada individu sebagai warga 
negara. Secara hurufiah hak merujuk pada 
kemampuan individu untuk melaksanakan 
sesuatu secara bebas dan bertanggung 
jawab dan dalam kemampuan tersebut 
tersirat kekuasaan dan kepemilikan atas apa 
yang telah dilakukan. Karena itu, pengertian 
tentang hak secara otomatis bersinggungan 
dengan kedaulatan dan keadilan. 

Ikatan kesatuan dalam kehidupan 
bersama yang dapat menjamin hak individu 
dan keadilan adalah hukum. Hukum 
merupakan sesuatu yang secara struktural 
adil, sehingga secara substansial hukum 
adalah abdi keadilan dan keadilan merupakan 
tolok ukur hukum. Dalam konteks ini hukum 
merupakan sarana yang membuat hidup 
sosial dan kepentingan umum, relasi dan 
interaksi antar manusia menjadi mungkin 
dihidupi dalam hidup sehari-hari. 

Hukum bekerja senantiasa dalam 
kerangka menghormati dan mengabdi 
manusia dan bukan melawan manusia. 
Kalau pun hukum memiliki daya paksa 
terhadap semua orang yang berada di 
bawah kekuasaannya, pemaksaan itu tetap 
berada dalam koridor mengatur dan menata 
individu, supaya dapat melangkah bersama 
sesuai dengan sistem nilai yang berlaku di 
dalam komunitas, menuju tujuan hidup 
bersama dan merealisir kepentingan umum 
yang dicita-citakan. Maka, hukum an sich 
mencetuskan kebenaran tentang manusia 
sebagai makhluk personal dan sosial untuk 
mewujudkan diri dalam kehidupan sosial, 
sehingga taat pada hukum bukan karena 
hukum in se, melainkan karena nilai-nilai 
kebaikan yang berada di balik hukum.

Revolusi Mental 
Bagaimana praksis demokrasi dalam 

tata penyelenggaraan pemerintahan 
negara pasca reformasi hingga Pilpres 
2014? Pemerintah dengan ksatria mengakui 
bahwa tata kehidupan berbangsa dan 
bernegara masih jauh dari yang seharusnya. 
Kemampuan dan partisipasi masyarakat 
untuk menjadi partner yang produktif 
dan konstruktif bagi pemerintah dalam 
penyusunan kebijakan publik dan melakukan 
pengawasan masih jauh dari memadai, 
seperti disimpulkan secara gamblang dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2010-2015. Ada lima poin 
yang dikemukakan.

Pertama mengenai kekurangan dalam 
manajemen tata kelola pengorganisasian 
masyarakat termasuk pengkaderan dan 
pengelolaan segenap potensi warga 
masyarakat. Kedua, kelemahan terhadap 
akses informasi oleh warga masyarakat dan 
bahkan organisasi masyarakat sipil. Ketiga, 
dukungan sarana prasarana, pelatihan, 
permodalan, akses distribusi dan pemasaran, 
proses pengembangan unit-unit produksi 
masyarakat dan organisasi masyarakat 
sipil. Kelemahan keempat: keterbatasan 
dalam dialog yang memberi peluang bagi 
pertukaran gagasan, pengalaman dan 
pembelajaran di kalangan warga dan antar-
organisasi masyarakat akibat keterbatasan 
mobilitas mereka. Kelima,  wabah korupsi 
dan ketidaktransparan yang terjadi di 
lingkungan masyarakat maupun wadah 
organisasional. 

Secara ringkas, realitas kehidupan 
demokrasi Indonesia masih memperlakukan 
warga masyarakat sebagai obyek manipulasi 
dan instrumen politik kekuasaan daripada 
kelompok sosial yang bermartabat dan 
elemen penting dalam menyeimbangkan 
tarik-menarik kepentingan di antara elit 
politik. Sebagai contoh, ketika terjadi 
suatu kasus yang melibatkan aparat dan 
masyarakat, kegiatan advokasi sering 
memobilisasi rakyat untuk sekedar sebagai 
barisan pagar betis daripada pemberdayaan 
masyarakat sebagai agen dan basis 
perubahan.
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Bertolak dari praksis demokrasi yang 
masih memperlakukan warga negara sebagai 
obyek pembangunan, sasaran manipulasi, 
instrumen politik kekuasaan, barisan pagar 
betis, korban gratis praktek politik dan tata 
pemerintahan yang sarat KKN, maka solusi 
terbaik adalah revolusi mental seperti yang 
dicetuskan oleh Presiden dan Wakil Presiden 
(terpilih), Joko Widodo–Jusuf Kalla. 

Revolusi mental bukanlah temuan kubu 
Jokowi –JK atau barang baru dalam jagad 
pemikiran di tanah air, melainkan sudah 
digagas oleh banyak cendekiawan, tokoh 
agama dan kalangan sipil yang prihatin 
terhadap KKN dan kondisi negara autopilot. 
Keniscayaan revolusi mental diserukan 
lewat berbagai sebutan atau istilah seperti 
tobat nasional, perubahan paradigma 
pembangunan nasional, pembalikkan pola 
pikir, kembali ke khitah, formatio habitus 
baru, reformasi birokrasi secara masif, 
sistematis, terstruktur dan revitalisasi 
pendidikan budi pekerti. 

Apa yang dimaksud revolusi? Revolusi 
selalu mengandung makna perubahan radikal 
yang berlangsung dalam suatu kebudayaan 
atau penjungkirbalikan setiap sistem 
yang berlaku dalam kelompok masyarakat 
tertentu. Ibarat gerak semesta, revolusi 
ialah pergerakan dari suatu titik/keadaan 
menuju ke titik/keadaan tertentu dengan 
melepas, meninggalkan semua unsur dan 
aspek yang telah ada dan membangun serta 
membentuk fondasi dan sistem yang baru. 
Jadi di dalam revolusi selalu terkandung 
empat sebab atau prinsip yang berperan-
serta secara aktif, yaitu bahan baku (causa 
materialis), cara membentuknya (causa 
formalis), pelaku yang melaksanakannya 
(causa efficientis) dan sasaran yang ingin 
dicapai (causa finalis).

Dalam konteks masyarakat Indonesia, 
bahan bakunya adalah situasi dan kondisi 
bangsa saat ini yang carut marut dalam 
setiap aspek kehidupannya, mulai dari 
urusan duniawi hingga rohani, dari masalah 
impor daging hingga pengadaan Kitab 
Suci serta pemondokan haji. Pelaku yang 
melaksanakannya adalah seluruh rakyat 
Indonesia tanpa kecuali. Sasaran yang 

hendak dicapai adalah bangsa Indonesia 
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 
makmur, sedangkan cara membentuknya 
adalah dengan pendidikan yang komprehensif 
dan integral. 

Revolusi mental yang digagas oleh 
Jokowi – Jusuf Kalla berarti perubahan 
radikal dan pemutarbalikan cara berpikir 
yang menjadi daya hidup bagi pola sikap dan 
pola tindak semua warga bangsa dari segala 
lapisan dan golongan. Revolusi mental bukan 
hanya menyangkut Tri Sakti atau berdaulat 
secara politik, berdaulat secara ekonomi 
dan berkepribadian secara sosial budaya, 
melainkan menukik pada esensi manusia dan 
esensi negara. 

Revolusi mental berarti bahwa mereka 
yang miskin papa, pandir kelana, kaum 
cerdik-pandai, kalangan yang kaya raya 
dan menggenggam kuasa harus memutar 
haluan berpikirnya secara total. Kita harus 
mengubah seluruh cara pandang yang 
menguasai alam berpikir semua warga bangsa 
dengan kembali ke titik awal, memaknai 
lagi hakekat dan maksud keberadaan setiap 
manusia dan negara-bangsa Indonesia, 
seperti tertuang dalam Mukadimah UUD RI 
1945.

Mereka yang miskin papa dan pandir 
kelana harus mengubah pola pikir dan 
mentalitasnya dari obyek menjadi subyek 
pembangunan, dari “anak buangan yang 
bebas berkeliaran” kepada “anak yang 
menuntut tanggung jawab dan pelayanan 
orangtuanya”. Mereka bukanlah warga 
pinggiran dan bukan pula sekedar pemeran 
figuran di panggung Republik. Rakyat jelata 
adalah aktor utama, pemegang kekuasaan 
tertinggi, pemberi mandat dan causa 
existendi bagi suatu negara dan semua 
aparaturnya. Negara mustahil berada tanpa 
kehadiran rakyat.

Bagi kalangan berkuasa, revolusi mental 
berarti pemutarbalikan cara berpikir dan 
cara memandang keberadaan rakyat. Selama 
ini semua aparatur negara dan pejabat 
pemerintahan mulai dari level terendah 
hingga level tertinggi memposisikan diri 
sebagai tuang dan raja. Mereka harus 
disembah, dilayani dan diberi upeti. Mereka 
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selalu benar dalam segala hal dan maha tahu 
tentang segala sesuatu, sedangkan rakyat 
jelata tidak tahu apa-apa dan selalu salah 
melulu.

Dengan revolusi mental, seluruh pejabat 
negara dan pemerintahan harus berpikir 
dan berperilaku bahwa mereka adalah abdi 
negara dan pelayan masyarakat. Karena 
itu, dalam relasi dan interaksi dengan 
rakyat, mereka harus terbuka terhadap 
masukan dan pendapat, siap bekerja-
sama, proaktif melayani tanpa menuntut 
imbalan. Dengan kata lain, menjadi pejabat 
negara dan pemerintahan bukan pertama-
tama untuk mengejar kekuasaan agar 
mendapatkan berbagai macam kemudahan, 
keistimewaan, kekayaan dan korupsi. 
Mentalitas sejati seorang pejabat/penguasa 
adalah pemberian diri secara utuh untuk 
pengabdian dan pelayanan kepada sesama. 

Manakala semua elemen masyarakat 
dan setiap warga negara kembali ke esensi 
hidup manusia, menghayati kembali 
jatidirinya sebagai satu pribadi yang 
berdaulat dan berdikari, soerang subyek 
politik dan pembangunan berarti bahwa 
rakyat telah menjadi pemegang kendali 
kekuasaan. Tatkala, semua aparatur negara 
dan pejabat pemerintahan memahami 
dan mengerti bahwa jabatan bukan untuk 
kekuasaan, melainkan panggilan -  vocatio 
untuk pengabdian dan pelayanan terhadap 
sesama, maka pada titik ini Indonesia 
menjadi negara yang diatur dan dikelola 
berdasarkan nalar sehat dan beradab (recta 
ratio), memiliki jati diri, bermartabat, 
mandiri dan berdaulat. Itulah makna 
ketahanan nasional yang sejati. 

Pendidikan sebagai Kunci
Upaya bangsa Indonesia untuk 

mewujudkan ketahanan nasional yang 
tangguh di dalam masyarakat yang 
demokratis merupakan sebuah pekerjaan 
yang sangat berat. Dua sisi yang kontradiktif 
dari praksis demokrasi, seperti yang telah 
dipaparkan, menuntut kehadiran suatu 
bidang karya yang mampu menumbuhkan dan 
menghasilkan demokrasi sebagai instrumen 
untuk mewujudkan kesejahteraan yang 

berkeadilan, budaya yang humanis, beradab, 
taat asas, ramah terhadap perbedaan 
atau kemajemukan, dan bukan demokrasi 
sebagai alat justifikasi untuk aktivitas yang 
intoleran, koruptif dan dishuman. Bidang 
karya tersebut adalah pendidikan.

Secara klasik pendidikan didefinisikan 
sebagai humanisasi, yaitu proses manusia 
menjadi manusiawi. Manusia adalah makhluk 
yang mempunyai beragam daya hidup 
yang saling bertautan: nalar, kehendak, 
memori, fantasi, imajinasi serta berbagai 
daya emosional dan dorongan impulsif yang 
khas makhluk hidup secara umum. Karena 
itu, proses pendidikan harus bergerak dari 
hominisasi (mengolah semua daya hidup 
yang berlaku umum bagi semua makhluk 
dan daya persepsi) ke humanisasi, yakni 
membuat manusia dapat mengembangkan, 
mengatur, menjaga, mempertimbangkan, 
menilai ulang semua sikap, tindakan dan 
pengetahuannya dalam cakrawala sistem 
nilai. Jadi, pendidikan secara hakiki 
merupakan suatu aktivitas pemberdayaan 
semua potensi dan daya hidup yang terdapat 
dalam diri manusia.

Landasan berpikirnya terletak pada 
hakekat manusia sebagai diri atau subyek 
yang terus menjadi. Manusia secara kodrati 
berada dalam hubungan dinamis antara 
potensialitias dan aktualitas, ada (being) 
dan mengada (becoming), berhingga dan 
tidak berhingga. Jatidiri manusia secara 
esensial belum tuntas dan purna, sehingga 
harus terus dicari dan digali sampai kapan 
pun. Dengan demikian tempak jelas bahwa 
secara hakiki hidup manusia berada terus 
menerus pada titik telah dan belum, 
mencapai tahap perkembangan tertentu dan 
pada saat yang sama melampaui titik capai 
itu untuk menemukan realitas diri yang lain 
lagi. Kenicayaan mewujudkan diri tanpa 
berhenti menyatakah bahwa manusia adalah 
makhluk yang imanen dan transenden.

Peran pendidikan sebagai kunci 
ketahanan nasional terungkap jelas dalam 
empat kepentingan dasar manusia yaitu 
bertahan hidup, berpengetahuan, beradab 
dan beriman. Tugas pertama pendidikan 
berkaitan dengan proses melestarikan 
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eksistensi manusia sebagai bagian integral 
dari alam semesta. Alam tidak selalu 
bersahabat, tetapi kerap memaksa kita 
untuk menaklukkannya agar memperoleh 
sumber penghidupan, sehingga kita harus 
belajar menyiasatinya. Dari tuntutan 
pelestarian diri, lahirlah pengetahuan dan 
teknologi. 

Tugas kedua pendidikan berkenaan 
dengan kebutuhan manusia untuk mengenal 
dan memahami realitas di sekitarnya. 
Manusia lebih banyak tidak tahu daripada 
tahu tentang segala sesuatu yang mengitarinya 
dan bahkan dirinya sendiri. Untuk keluar 
dari situasi ignoransi ke tahap kognisi, 
maka manusia harus belajar agar mengenal, 
mengerti dan menyelami realitas. Karena 
itu, rumusan pengetahuan adalah cara 
berada obyek dalam subyek pengenal, yaitu 
kehadiran realitas secara konseptual dalam 
kesadaran sang pemikir.

Tugas ketiga mengacu pada keberadaan 
manusia sebagai makhluk sosial atau hidup 
bersama dengan sesama. Untuk hidup 
bersama secara harmonis, saling pengertian 
dan saling menerima memerlukan proses 
yang panjang dan berliku. Individu harus 
dididik supaya memiliki pengertian tentang 
makna dan fungsi hidup bersama, sehingga 
konflik dan kekerasan antarpribadi, pribadi 
dengan kelompok dan antarkelompok dapat 
dicegah sedini mungkin.

Tugas keempat merujuk pada pen-
caharian makna hidup manusia. Kesadaran 
tentang diri sebagai makhluk yang terbatas 
dan eksistensi alam semesta yang sebegitu 
teratur telah memancing rasa keingintahuan 
apakah segala sesuatu mempunyai asal usul 
dan “seseorang” yang menciptakannya. 
Keingintahuan tersebut mendorong refleksi 
dan spekulasi yang terus berlanjut hingga 
saat ini.

Keempat kepentingan dasar yang telah 
mendorong manusia untuk belajar secara 
niscaya mensyarakatkan disposisi batin yang 
luar biasa. Maka, dalam setiap aktivitas 
rasional dituntut tiga sikap dasar, yaitu a) 
daya tahan untuk terus menerus bertekun 
dan bertahan dalam segala kesulitan, 
cobaan, hambatan dan tantangan; b) 

sanggup bertarung dengan apa dan siapa 
saja secara terukur, terstruktur dan efektif 
dengan memanfaatkan semua data dan 
fakta yang tersedia; dan c) senantiasa siap 
sedia menilai ulang, mengkaji kembali dan 
menafsirkan lagi data, fakta dan peristiwa 
yang telah disimpulkan atau dalam bahasa 
Popperian, membuka diri dengan metode 
falsifikasi.

Ketika setiap subyek bina dan semua 
warga negara Indonesia membiasakan diri 
dengan tiga sikap dasar dalam seluruh 
aktivitasnya untuk melestarikan diri, 
memiliki ilmu dan pengetahuan, menjadi 
pribadi yang beradab dan berbudaya serta 
berketuhanan, maka dia adalah manusia 
yang unggul dan tangguh dalam segala 
dimensi kehidupan. Itulah ketahanan 
nasional yang sejati, yaitu kemampuan 
setiap warga bangsa untuk menjadi manusia 
yang tahan banting, cerdas dan mawas diri.

Penutup
Seneca, filosof berkebangsaan Romawi 

mengatakan bahwa non scholae, sed vitae 
discimus – kita belajar bukan untuk sekolah, 
melainkan untuk hidup. Adagium ini tepat 
untuk menggambarkan intensi kita tentang 
ketahanan nasional pasca Pilpres 2014 yang 
sarat dengan unsur SARA dan secara eksplisit 
menyemai benih perpecahan.

Solusi terbaik untuk terus menghidupkan 
dan memperkokoh NKRI tiada lain adalah 
jalan pendidikan. Pendidikan baik formal 
maupun informal dan nonformal harus 
terarah pada aktivitas memanusiakan 
manusia, artinya untuk membuat manusia 
tahu dan sadar mengenai jatidirinya sebagai 
makhluk personal dan sosial yang belum 
terwujud secara purna dan tuntas. 

Karena manusia secara hakiki adalah 
makhluk menjadi, upaya menjadikan diri sebagai 
pribadi yang utuh, ramah terhadap sesama, 
beradab-berbudaya, berpengetahuan dan 
berketuhanan, tiada lain adalah pendidikan. 
Dengan demikian, pendidikan bukanlah 
sekedar urusan pengetahuan dan kecakapan 
teknis, melainkan pembentukan karakter 
sesuai dengan empat kepentingan dasar 
dalam hidupnya di mana pengetahuan 
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adalah salah satu dari kepentingan itu. Jadi, 
pendidikan adalah kunci ketahanan nasional.
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“Perang Kebudayaan” Era Global dan 
Pengaruhnya Terhadap Nilai-Nilai Pancasila

DR. H. Imron Rosyadi, SH., MH.
Alumni PPRA LI

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pendahuluan 
Samuel P Huntington dalam bukunya 

the Clash of Civilization, mengatakan  
bahwa dalam peradaban kehidupan global 
akan terjadi  benturan kebudayaan, di 
mana antar kebudayaan saling melumat 
dan menghancurkan kebudayaan lain. 
Dari  banturan tersebut akan melahirkan 
pemenang, dan  kebudayaan yang kalah 
akan tersingkir dan akhirnya lenyap dari 
muka bumi.  Perang kebudayaan, merupakan 
perang non fisik, dan berlangsung secara 
senyap tanpa menimbulkan kegaduhan dan 
menarik perhatian banyak orang.  Meskipun 
demikian, pengaruh yang ditimbulkan 
sangat dahsyat, di mana terjadi perlucutan 
budaya yang kemudian  “memaksa” sebuah 
komunitas  menanggalkan idiologinya dan 
berganti dengan idiologi baru yang  dijadikan  
trend secara artificial  karena memenangkan  
pertempuan budaya. 

Menurut Kuntjaraningrat, kebudayaan 
adalah ide-ide, tindakan dan hasil karya 
manusia dalam rangka  kehidupan masyarakat 
yang dijadikan milik dari manusia dengan 
belajar.
 Menurutnya ada tujuh unsur kebudayaan, 
yaitu bahasa, kesenian, sistem religi, sistem 
teknologi, sistem mata pencaharian, 
organisasi dan sistem  sosial, serta sistem 
ilmu pengetahuan. Mengingat luasnya 
cakupan kebudayaan dan terbatasnya ruang 
pembahasan,  yang akan dibahas dalam esai 
ini adalah kebudayaan dalam pengertian  
kesenian dan sistem sosial.

Indonesia sebelum menegara pada 
tanggal 17 Agustus 1945, telah memiliki 
akar kebangsaan, seni  budaya dan sistem 
sosial yang sangat tua yang terwadahi dalam 
wawasan nusantara.  Nilai-nilai kebudayaan, 
seni dan sistem sosial yang dimiliki sangat  
tinggi dan terus terawat hingga saat 
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ini, sekaligus menjadi alat perekat dan 
pemersatu kehidupan berbangsa dan 
bernegara.   Indonesia,  di samping disatukan 
melalui konstitusi,  juga direkatkan melalui 
akar sosial dan budaya nusantara.  Akan 
tetapi,  kita tidak  boleh terbelenggu dan 
berpangku tangan  sembari  membanggakan  
warisan tradisi nusantara, mengingat 
kuatnya penetrasi  kebudayaan global, 
melalui “perang kebudayaan”  yang setiap 
saat  dapat menggoyang dan melumatkan  
nilai-nilai seni budaya dan sistem sosial.  

Marginalisasi kebudayaan nusantara 
oleh negara lain  telah dimulai sejak  orang 
menyadari betapa nilai seni dan budaya 
di samping menjadi identitas jati diri 
juga dapat digunakan sebagai instrumen 
menarik devisa.   Proses tersebut  telah  
memakan “korban” , berupa klaim hasil seni 
budaya  nusantara oleh negara lain. Proses 
marginalisasi ini jika tidak kita “lawan”  
bukan tidak mungkin akan memarginalkan 
warisan nusantara yang lain.  Oleh karena 
itu, esai ini  akan mengambil  bahasan 
bagaimana  upaya menangkal pengaruh 
“perang kebudayaan”  era global terhadap  
nilai-nilai Pancasila. 

Pembahasan
Pada era global seperti sekarang ini, 

ancaman terhadap bangsa dan negara telah 
beralih dari bentuk ancaman tradisionil  
menjadi non tradisionil.  Meskipun teori 
geopolitik pertama kali dipersepsikan 
untuk penguasaan ruang hidup secara fisik, 

 namun dengan perkembangan saat ini teori 
tersebut tidak salah jika dikembangkan lebih 
luas termasuk penguasaan secara non fisik. Ini 
artinya, upaya mempertahankan eksistensi 
suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan 
mempertahankan dan membentengi diri dari 
hegemoni luar termasuk yang bersifat non 
fisik, termasuk dalam bentuk seni budaya 
dan sistem sosial.  

Oleh karena itu, menghadapi pengaruh 
kebudayaan global, Indonesia harus 
melakukan upaya proteksi terhadap  serangan 
kebudayan global, sekaligus memperkokoh 
jati diri bangsa  yang berdasarkan Pancasila 

melalui langkah-langkah strategis. Jika tidak 
demikian, maka nilai-nilai Pancasila sebagai  
filosofi  berbangsa dan bernegara, khususnya 
dalam seni budaya dan sistem sosial  akan 
rapuh dalam menghadapi gempuran seni 
kebudayaan dan sistem sosial  global. 
Langkah-langkah strategis itu, antara lain :

 
A. Memperkenalkan ke  Dunia Internasional 

dan Badan PBB yang Membidangi.

Penulis tidak berani menggunakan 
istilah “mem-paten-kan”, karena masih 
karena penggunaan istilah tersebut masih 
debatebel di kalangan ahli hukum, apakah 
hasil budaya itu bisa dipatenkan atau tidak. 
Hal ini karena hak paten menurut prinsip 
hukum nasional dan ternasional, adalah 
merupakan perlindungan untuk penemuan 
(invention) di bidang teknologi atau proses 
teknologi. Pendaftaran budaya tak benda 
ke UNESCO (dalam hal ini Intangibel 
Cultural Heritage/ ICH) tidak dimaksudkan 
sebagai pendaftaran hak paten, karena 
tujuan didirikannya badan tersebut untuk 
:  (1) menjaga warisan budaya tak benda; 
(2) memastikan penghormatan terhadap 
warisan budaya tak benda yang dimiliki oleh 
masyarakat, kelompok, serta individu yang 
bersangkutan; (3) meningkatkan kesadaran 
lokal, nasional, serta internasional mengenai 
pentingnya warisan budaya tak benda, 
(4) memberikan kerjasama dan bantuan 
internasional.

Terlepas  dari perbedaan tersebut, 
yang jelas berdasarkan cacatan,  ada 
beberapa  seni  budaya nusantara yang 
sudah diklaim oleh negara asing tidak 
kurang dari tigapuluh jenis, sehingga 
harus ada upaya untuk menyelamatkan. 

  Upaya penyelamatkan dapat dilakukan 
melalui pengenalan ke dunia internasional, 
sehingga mereka mengetahui bahwa 
seni budaya tersebut merupakan budaya 
Indonesia. Kebijakan  pemerintah 
membentuk duta-duta budaya ke dunia 
internasional menjadi sangat strategis.  Di 
samping itu, perlu dilakukan pendaftarkan 
seni budaya ke badan PBB.  
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B. Penanaman Nilai-nilai Pancasila dan 
Filosofi Budaya Nusantara Kepada 
Masyarakat
Pancasila merupakan sistem nilai 

yang berfungsi sebagai pedoman dalam 
kehidupan,  di mana antara satu sila dengan 
sila yang lain saling berkaitan. Substansi 
Pancasila dengan kelima silanya  merupakan 
prinsip yang mengandung kualitas tertentu 
dan cita-cita yang memandu kehidupan, 
yang diwujudkan dalam tertib sosial, 
tertib masyarakat, tertib berbangsa dan 
bernegara. Menurut Driyarkara yang dikutip 
oleh Kaelan, menyatakan bahwa bagi bangsa 
Indonesia, Pancasila merupakan Sein in 
Sollen, yakni  harapan, cita-cita, sekaligus 
kenyataan bagi bangsa Indonesia.

Pancasila bersifat dinamis dan terbuka, 
hal ini mengandung maksud Pancasila mampu 
menyesuaikan diri dengan perkembangan 
zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta  perkembangan aspirasi 
masyarakat. Keterbukaan idiologi Pancasila 
bukan berarti  mengubah nilai-nilai dasar 
yang terkandung di dalamnya, namun 
mengeksplisitkan wawasan  secara lebih 
konkrit, sehingga memiliki kemampuan 
reformatif untuk memecahkan masalah-
masalah aktual yang berkembang seiring 
dengan aspirasi masyarakat.

Dalam konteks Pancasia sebagai idiologi 
terbuka  mengandung  tiga pengertian. Nilai 
Dasar, yakni hakekat kelima sila, merupakan 
nilai dasar yang essensial dan bersifat 
universal, sehingga dalam nilai-nilai tersebut 
terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai 
yang baik dan benar.  Pembukaan UUD 1945 
merupakan norma dasar  yang merupakan 
tertib hukum tertinggi dan berkedudukan 
sebagai Staats fundamental norm. Nilai 
instrumental, yang merupakan arahan, 
kebijakan dan strategi, yang sesungguhnya 
merupakan penjabaran dari nilai dasar 
Pancasila. Nilai Praksis, yaitu realisasi nilai-
nilai insrumental dalam tataran praktik yang 
bersifat nyata. Dalam tataran inilah, nilai-
nilai Pancasila senantiasa berkembang dan 
selalu dapat dilakukan perubahan sesuai 
dengan tuntutan perkembangan zaman. 
Berdasrkan teori ini, dan dikaitkan dengan 

pembahasan, maka dapat ditarik pengertian 
bahwa  Pancasila sebagai nilai-nilai dasar 
atau dimensi idealis, harus mewarnai 
pembentukan  seni budaya dan sistem sosial. 

C. Peningkatan Kreatifitas Seni Budaya 
dan Sistem Sosial Sering Perkembangan 
Zaman. 
Kemajuan di bidang informasi disadari 

atau tidak, akan memberikan pilihan kepada 
setiap penghuni dunia dalam segala hal, 
termasuk dalam memilih nilai-nilai budaya 
dan sistem sosial. Oleh karena itu, salah satu 
upaya mempertahankan kebudayaan dan 
sistem sosial adalah bagaimana mengemas 
seni budaya nusantara dan sistem sosial 
dengan sentuhan-sentuhan kekinian agar 
terus upto date dan mampu merebut simpati 
masyarakat.  Kemampuan merebut simpati 
masyarakat, secara tidak langsung seni 
budaya nusantara akan terus  bersemayam 
di hati masyarakat Indonesia. 

Dibutuhkan pelaku dan pemerhati 
seni dan budaya nusantara yang kreatif 
melalui sentuhan-sentuhan ke-kini-an, agar 
mampu bertahan menghadapi tawaran 
budaya global. Perlu dibentuk pusat-pusat 
mengembangan budaya, sehingga proses 
pelestarian budaya menjadi berkelanjutan 
(sustainable). Hampir semua kreasi budaya 
nusantara, memiliki nilai-nilai filosofi, akan 
tetapi kini menghadapi persoalan yaitu 
ketika pelestarian budaya bersentuhan 
dengan kepentingan pariwisata (devisa), 
banyak pelaku seni yang sudah tidak 
memahami nilai-nilai filosofinya. 

Penutup
Era global yang  ditandai dengan kemajuan 

informasi, membuka ruang terjadinya  perang 
kebudayaan, dapat membawa pengaruh 
pada ideologi Pancasila. Untuk itu, perlu 
dilakukan upaya antisipasi melalui tiga 
hal yaitu ; memperkenalkan ke dunia 
intternasional dan mendaftarkan ke badang 
PBB yang berwenang, menanamkan nilai-
nilai Pancasila kepada masyarakat, dan 
meningkatkan kreatifitas seni budaya dan 
sistem masyarakat. 
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Latar Belakang
Globalisasi merupakan suatu keniscaya-

an dan tidak mungkin dihindari. Globalisasi 
seakan-akan telah menghilangkan batas-
batas suatu negara, sehingga kejadian di 
suatu negara yang sangat jauh dengan cepat 
dapat diketahui di negara lainnya. Current 
issue global dapat berdampak negatif  
terhadap nilai-nilai Pancasila berbangsa, 
dan bernegara untuk mewujudkan tujuan 
pembangunan nasional.

Tugas pemimpin yang paling mendasar 
dalam merancang suatu grand strategy 
adalah untuk menentukan kepentingan 
nasional suatu negara (Robert J. Art, 
2003). Menghadapi globalisasi, bangsa 
Indonesia membutuhkan pemimpin 
nasional yang memiliki grand strategy 
yang tepat pada seluruh aspek kehidupan 
bangsa. Kualitas kehidupan bangsa akan 
terjaga saat kepemimpinan mampu 

menjaga kepentingan nasional sekaligus 
mewujudkan pembangunan nasional. 
Sedangkan pembangunan nasional pada 
hakekatnya merupakan upaya seluruh 
bangsa dalam mengejar cita-cita dan 
tujuan nasional, sebagaimana diamanatkan 
dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Karena 
itu, pemimpin nasional wajib memahami 
perspektif ketahanan nasional guna 
mewujudkan keselarasan dan keseimbangan 
antara kesejahteraan (prosperity) dan 
keamanan (security) bangsa. 

Saat ini bukan zamannya lagi untuk 
bicara jargon yang bersifat klise. Rakyat 
membutuhkan bukti dari pemimpin yang 
mampu mengangkat kembali peran 
Pancasila untuk menjaga kewibawaan dan 
harga diri bangsa Indonesia. Untuk itu 
pertanyaannya adalah, apakah peran 
Pancasila sebagai filosofische grondslag 
dapat menghadapi pengaruh global guna 
mewujudkan pembangunan nasional? 
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Pembahasan
Rosita (2014) menjelaskan saat ini 

perekonomian global bergerak lambat akibat 
kebijakan administrasi Obama melakukan 
“big freeze” berupa penghentian bail out 
pembiayaan sebesar USD 8 Miliar per tahun. 
Kebijakan rebalancing ekonomi Tiongkok 
dan Jepang untuk mengatasi ekonomi 
yang “overheated” atas inflasi yang terlalu 
tinggi juga mengakibatkan perbaikan 
ekonomi global menjadi lebih rendah dari 
perkiraan sebelumnya. Kebijakan “raksasa 
ekonomi dunia” telah melemahkan posisi 
nilai tukar Rupiah, memperburuk defisit 
perdagangan dan transaksi berjalan, serta 
menurunnya ekspor ke China, Jepang dan 
USA. Hal yang senada juga disampaikan 
oleh Koestanto dan Santi (2014) yang 
menyatakan bahwa “BPS mencatat, meski 
surplus pada Agustus, sepanjang Januari 
hingga Agustus, neraca perdagangan masih 
defisit 5,5 miliar dollar AS, merupakan 
yang terbesar sepanjang sejarah.” 

 BI menaikkan Rate hingga 7,25% agar inflasi 
cukup 9%. Konsekuensinya, pertumbuhan 
ekonomi terkoreksi menjadi di bawah 
6%. Upaya penciptaan lapangan kerja 
terganggu. Terusik upaya menekan angka 
kemiskinan.

Selanjutnya Mangindaan (2014) men-
jelaskan tentang sketsa keamanan global 
yang selalu berubah. Strategi Global Peace 
& Security terbagi empat, yaitu Agenda for 
Peace, Security Stabilization, Disarmament, 
dan Humanitarian Assistance. Selanjutnya 
Humanitarian Assistance berubah menjadi 
Humanitarian Intervention, dan akhirnya
berubah lagi menjadi Military Intervention, 
yang umumnya terkait dengan Intra-State 
Conflict. Dengan demikian, dibutuhkan 
kewaspadaan karena model itu digunakan 
sebagai pola untuk menjadi pintu masuk 
ke negara lain.  “Tanggung jawab” untuk 
melindungi yang lemah (Responsible 
To Protect/RTP) dilakukan dengan 
memanfaatkan Non Governmental Organi-
zation, untuk menutupi misi yang sebenarnya 
yaitu motif ekonomi. Sedangkan Endang 
Hairudin (2014) menjelaskan perkembangan 
geopolitik di kawasan Asia-Pasific atas 

kebijakan China yang mengklaim Spratly 
Island di laut China Selatan, yang langsung 
direspon oleh Obama Adminitration 
melalui “rebalancing”, yaitu menjaga 
keseimbangan di kawasan, termasuk untuk 
mengamankan, serta melindungi jalur 
komunikasi laut dan jalur perdagangan 
laut yang vital bagi perdagangan 
internasional dan ekonomi global. 

 Selain itu, Kasus pengambilalihan Crimea 
oleh Rusia melalui pengorganisasian 
demontrasi, serta pembunuhan masyarakat 
sipil oleh Islamic State of Iraq and Syria 
(ISIS) di Syria dan Iraq juga telah membawa 
perspektif baru mengenai ancaman terhadap 
keamanan nasional Indonesia. Bukan 
tidak mungkin, trans-national crime dan 
terrorism telah menyebarkan jaringannya 
ke seluruh dunia. Krisis keamanan global 
di seluruh dunia yang terjadi bersamaan, 
mengingatkan penulis akan symptoms 
yang terjadi menjelang perang dunia ke-2. 
Pola kerjasama Jerman, Italy, dan Jepang, 
melawan gabungan pasukan sekutu yang 
diawali dengan gerakan yang agresif di 
Eropa dan Asia. Hairudin menambahkan, 
Shanghai Cooperation Agreement (SCO) 
antara Rusia dan China, yang juga diikuti 
oleh Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
dan Uzbekistan, dimana pada awal Juni 
telah melaksanakan KTT ke-12 di Beijing. 

 Demikian juga sebaliknya, AS juga telah 
mengepung posisi China dengan kekuatan 
militernya di Selatan (bersama Singapura, 
Australia, dan Philipina) dan di Timur 
(Jepang dan Korea Selatan). Fenomena ini 
sebaiknya disikapi Indonesia dengan suatu 
strategi jitu dalam mengatasi ancaman 
yang mungkin terjadi terhadap bangsa dan 
tanah airnya. Karena situasi tersebut, bukan 
sekedar persoalan garis batas (delimitation) 
berupa 10 dotted line, ataupun saling klaim 
tentang kepulauan Spratly yang belum jelas 
kepemilikannya. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut 
di atas, mengangkat peran Pancasila 
sebagai filosofische grondslag akan 
mampu menghadapi pengaruh global yang 
mengganggu kesejahteraan dan keamanan 
bangsa. Karena Pancasila sebagai hasil 
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pemikiran kolektif yang mendasar terhadap 
kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan 
saja berakar dalam sejarah dan kebudayaan 
Indonesia, tetapi juga berkembang secara 
terus menerus dalam masyarakat. Dengan 
mengangkat kembali pentingnya nilai-
nilai (revitalisasi) Pancasila ditengah 
masyarakat, seperti saat jaman para 
founding father bersama-sama rakyatnya 
bersatu menghadapi penjajah, demikian 
juga yang seharusnya kita lakukan. Para 
pemimpin dan rakyatnya harus bersatu 
sebagai bangsa, bersama-sama memerangi 
pengangguran dan kemiskinan yang 
mengurangi kualitas kehidupan bangsa, 
dan mengganggu aktualisasi nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara.

Kesimpulan
Peran Pancasila sebagai filosofische 

grondslag, yang merupakan hasil pemikiran 
kolektif yang mendasar dari para Pendiri 
Negara, dapat menghadapi pengaruh 
globalisasi guna mewujudkan pembangunan 
nasional, terutama melalui sila pertama, 
sila ketiga, dan sila kelima dari Pancasila. 

Pancasila dapat menjaga kualitas 
kehidupan masyarakat yang harmonis 
dalam menghadapi pengaruh global yang 
bergerak dinamis. Selanjutnya, Pancasila 
sebagai ideologi bangsa juga dapat 
menyatukan pemimpin nasional dengan 
rakyatnya dalam pola pikir, pola sikap, 
dan pola tindak, serta dapat mengurangi 
pengangguran dan kemiskinan yang telah 
membebani rakyatnya, akibat dampak ‘big 
freeze’ dari AS, ataupun ‘rebalancing’ 
ekonomi dari Tiongkok dan Jepang. Pancasila 
juga dapat membentuk kehidupan bangsa 
yang toleran dan taat hukum, sehingga 
dapat mengatasi ancaman ‘berkedok’ 
agama yang memporakporandakan Syria 
dan Iraq, maupun ancaman konstelasi 
geografis di laut China Selatan.
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Latar Belakang
Di zaman pra-perjanjian Westphalia, 

ketika kedaulatan negara belum dikenal, 
orang-orang dari mana pun bebas keluar 
masuk kerajaan lain tanpa perlu proses 
birokrasi yang panjang. Setelah dikenal 
istilah kedaulatan negara di Eropa, negara-
negara memiliki batas yang tegas dan 
izin keluar masuk perbatasan menjadi 
lebih ketat. Seiring berjalannya waktu, 
perkembangan teknologi yang luar biasa 
cepat membuat lalu lintas orang dan 
barang semakin mudah dan singkat. 
Kemudahan berpindah tempat ini pun 
memicu munculnya globalisasi yang seolah-
olah menyamarkan kembali batas antar-
negara. Tetapi, hal ini tidak diiringi dengan 
semakin mudahnya pengurusan izin keluar 
masuk suatu negara. Akhirnya, orang-

orang yang sulit mendapat izin ke negara 
tujuannya mengambil jalan pintas dengan 
melanggar prosedur tersebut dan menjadi 
imigran ilegal.

Fenomena imigran ilegal ini 
menimbulkan banyak masalah. Menurut 
Hernandez dan Tigno, meningkatnya jumlah 
migran, khususnya yang sifatnya ilegal, 
sering dianggap sebagai ancaman terhadap 
keamanan domestik karena banyak di 
antaranya yang melakukan kriminalitas 
ataupun berpotensi terlibat dalam tindakan 
kriminal, bahkan terorisme. Aliran masuk 
imigran yang besar dan membuat komunitas 
mereka berkembang di negara tujuan 
juga dilihat sebagai sumber polusi budaya 
sekaligus ancaman terhadap identitas 
nasional.1
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Di kawasan Asia Tenggara sendiri, 
masalah imigran ilegal menjadi salah satu 
fokus diskusi kerja sama antar-negara 
karena masalah ini membawa kasus-
kasus kriminal trans-nasional, seperti 
perdagangan manusia, peredaran obat-
obatan terlarang dan penjualan senjata 
ilegal.  Untuk kasus perdagangan manusia, 
menurut Departemen Luar Negeri Amerika 
Serikat, Indonesia merupakan sumber 
utama perempuan, anak-anak dan laki-laki 
yang diperdagangkan untuk tujuan kerja 
paksa dan eksploitasi komersial seksual. 
International Organization for Migration 
(IOM) melansir bahwa ancaman yang paling 
besar dari perdagangan yang dihadapi laki-
laki dan perempuan Indonesia disebabkan 
adanya kondisi kerja paksa dan ikatan utang 
di negara-negara yang lebih berkembang di 
Asia khususnya Malaysia (75,76%), Singapura 
(0,76%).2

Terkadang, imigran ilegal juga bisa 
menimbulkan ketegangan antar-negara di 
Asia Tenggara. Sebagai contoh, kasus-kasus 
penyiksaan TKI di Malaysia yang di antaranya 
termasuk TKI ilegal mengakibatkan 
Indonesia pernah mengeluarkan moratorium 
pelarangan WNI yang ingin bekerja di 
Malaysia sebagai pekerja domestik dan 
berlaku sampai Juni 2011 lalu.  Konflik 
di Myanmar yang mendorong imigran 
ilegal ke Indonesia juga mengakibatkan 
tensi ancaman bagi Indonesia meningkat 
sampai-sampai Mei 2013 lalu, saat dua 
orang WNI ditangkap karena diduga 
berencana meledakkan gedung kedutaan 
besar Myanmar.3  Berdasarkan uraian latar 
belakang ini, maka pada bagian selanjutnya 
akan dibahas mengenai penanganan kasus 
imigran ilegal di sejumlah negara ASEAN 
dan pengaruhnya bagi stabilitas keamanan 
di Asia Tenggara.

Pembahasan
Menurut Heckmann, imigran dikatakan 

ilegal karena beberapa cara. Pertama, 
imigran tersebut melewati batas negara 
secara ilegal dan sembunyi-sembunyi 
(diselundupkan) tanpa diketahui oleh negara 
tujuan. Kedua, imigran tersebut melintasi 

batas negara dengan cara yang seolah-olah 
legal, baik menggunakan dokumen yang 
dipalsukan, atau menggunakan dokumen 
legal yang bukan miliknya, atau juga 
menggunakan dokumen legal untuk tujuan 
ilegal, misalnya izin kunjungan sebagai turis 
dipakai untuk bekerja. Ketiga, tinggal di 
negara tujuan lebih lama dari batas waktu 
yang telah ditentukan (overstayer).4

Faktor-faktor yang mendorong para 
imigran ini melintasi batas negara kawasan 
secara ilegal ada beberapa. Pertama 
terkait perekonomian, akibat perubahan 
demografis dan perbedaan tingkat 
perkembangan ekonomi serta kesempatan 
kerja di Asia Tenggara.  Malaysia, Singapura, 
dan Thailand menjadi negara-negara 
tujuan para imigran ilegal karena kemajuan 
ekonominya.5   Kedua, masalah birokrasi. 
Menurut IOM, banyaknya tenaga kerja 
ilegal merupakan hasil kebijakan migrasi 
tenaga kerja di kedua negara pengirim dan 
tujuan, yang menciptakan proses migrasi 
tenaga kerja yang lamban, rumit dan mahal 
bagi para migran.6 Hal itu terjadi juga 
disebabkan oleh pengetahuan para calon 
migran yang terbatas mengenai prosedur 
migrasi. Ketiga, terjadinya konflik di negara 
asal para imigran. Konflik-konflik domestik 
yang terjadi, seperti di selatan Filipina dan 
Rohingya, Myanmar, menyebabkan para 
korban mencari tempat tinggal yang lebih 
aman dan kondusif.

Selain dari masalah-masalah yang 
telah disebutkan di bagian pendahuluan, 
dampak dari aliran imigran gelap ini banyak 
memengaruhi kedaulatan dan keamanan 
suatu negara. Malaysia, sebagai tujuan 
utama imigran ilegal Indonesia, terpaksa 
melanggar hukum negaranya sendiri. 
Pada tahun 2005, Malaysia melancarkan 
Operasi Tegas yang membuat 350.000 
pekerja migran, baik legal maupun ilegal, 
meninggalkan Malaysia. Namun, karena 
kebutuhan tenaga kerja di Malaysia sangat 
tinggi, Malaysia terpaksa bernegosiasi 
dengan pemerintah Indonesia untuk 
membuka kembali kesempatan bekerja di 
Malaysia bagi TKI yang akan dijamin status 
legalnya. Indonesia mengizinkan dengan 
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biaya yang sangat tinggi dan memperlambat 
proses pemberangkatan para TKI, sehingga 
yang berhasil ke Malaysia hanya sedikit. 
Akibatnya, Malaysia terpaksa mengizinkan 
pekerja Indonesia menggunakan visa turis 
untuk bekerja.7

Indonesia sendiri mengalami hal serupa 
yang masalahnya terbawa hingga kawasan 
Pasifik, yaitu Australia. Pada tahun 2012, 
mencuat isu yang menyatakan Australia 
mengintervensi pembuatan UU Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Menurut 
Hikmahanto, hal tersebut disebabkan oleh 
karena Indonesia tidak memiliki peraturan 
perundang-undangan yang spesifik 
mengenai penyelundupan orang. Walaupun 
begitu, hal tersebut tentu akan dapat 
mengganggu kedaulatan hukum Indonesia.8

Dalam menyikapi hal ini, Indonesia 
seharusnya bisa lebih tegas sebagaimana 
ketegasan yang diambil ketika Australia 
ketahuan menyadap pemimpin negaranya. 
Walaupun begitu, Indonesia tetap harus 
sadar diri karena intervensi Australia dalam 
UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
dikarenakan sistem hukum Indonesia juga 
belum mampu mengatur secara utuh dan 
menyeluruh.  Padahal masalah imigrasi 
juga mengganggu kepentingan negara lain, 
bukan hanya Australia. Apalagi, Indonesia 
sering menjadi jalur migrasi para imigran 
ilegal. Hingga 31 Agustus 2013 lalu, imigran 
ilegal yang masuk ke Indonesia mencapai 
11.132 kasus, sebagian besar bertujuan ke 
Australia untuk mencari suaka9. Sebaiknya, 
hal ini dijadikan pelajaran oleh Indonesia 
maupun negara-negara kawasan Asia 
Tenggara lainnya agar menciptakan kondisi 
domestik yang tangguh dan menyeluruh 
serta menyusun kebijakan luar negeri yang 
kondusif.

Imigran ilegal yang jelas mengganggu 
kedaulatan negara dan stabilitas kawasan 
Asia Tenggara harus segera diatasi. 
Pada tahun 2002, ASEAN dan China 
menghasilkan sebuah deklarasi bersama 
dalam kerja sama di bidang keamanan non-
tradisional yang memprioritaskan masalah 
penjualan obat terlarang, penyelundupan 
manusia, termasuk  penjualan perempuan 

dan anak-anak. Untuk mengangani 
masalah migrasi yang disebabkan oleh 
keterpaksaan (karena konflik), ASEAN 
sudah membentuk dua komisi baru, yaitu, 
ASEAN Intergovernmental Commission on 
Human Rights dan ASEAN Commission on 
the Promotion and Protection of the Rights 
of Women and Children. 

Menurut Lee dan Lim, usaha-usaha 
ASEAN belum efektif dalam mengatasi 
penyelundupan manusia dan perdagangan 
orang. ASEAN sudah memiliki ASEAN 
Declaration Against Trafficking in Persons 
Particularly Women and Children, namun 
ASEAN gagal mendorong penyelesaian 
masalah penyelundupan manusia dan 
perdagangan orang di antara Thailand dan 
Myanmar (75-80% pekerja ilegal Thailand 
berasal dari Myanmar), begitu pula antara 
Indonesia dan Malaysia (Sampai tahun 
2006, ada sekitar 490 ribu TKI ilegal di 
Malaysia). Hal ini diakibatkan oleh prinsip 
non-interference yang diadopsi oleh ASEAN. 
Faktor lain juga terjadi karena ASEAN tidak 
memiliki cukup insentif untuk mendorong 
negara yang lebih makmur, seperti 
Malaysia, untuk merubah kebijakannya 
tentang migrasi.10

Berdasarkan kondisi di atas, maka 
untuk mengatasi masalah imigran ilegal, 
ASEAN beserta negara-negara anggotanya 
dan perangkat penegakan hukumnya 
diharapkan bisa memiliki kekuatan yang 
lebih untuk mengejawantahkan komitmen-
komitmennya mengenai penyelundupan 
manusia dan perdagangan orang. Selain 
itu, masalah ekonomi di kawasan ini juga 
perlu diatasi, Pasar Tunggal ASEAN harus 
bisa dimanfaatkan untuk mengurangi 
kesenjangan perekonomian antarnegara 
Asia Tenggara agar kesejahteraan di dalam 
negeri bisa tercukupi dan mengurangi niat 
penduduknya untuk menjadi imigran ilegal, 
ASEAN dan negara-negara anggotanya 
juga harus saling membantu untuk 
menyelesaikan konflik-konflik domestik di 
sejumlah negara melalui kerangka “ASEAN 
Way”, agar tidak ada lagi penduduk yang 
bermigrasi dari negaranya karena merasa 
tidak aman akibat terancamnya keamanan 
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individu dan hak-hak dasarnya (human 
security). Ketika langkah-langkah 
penanganan ini telah berjalan efektif, 
maka dengan sendirinya akan meningkatkan 
stabilitas keamanan di Asia Tenggara

Kesimpulan
Persoalan imigran ilegal di Asia 

Tenggara dapat menimbulkan instabilitas 
keamanan kawasan karena potensi 
ancaman dan gangguan yang muncul antara 
negara asal dan negara tujuan para imigran 
ilegal. Oleh karena itu, mengidentifikasi 
faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya fenomena ini diperlukan untuk 
memberantas akar permasalahannya, yaitu 
ketimpangan ekonomi, birokrasi imigrasi 
yang rumit, dan konflik domestik sejumlah 
negara di Asia Tenggara. Dengan begitu, 
stabilitas keamanan kawasan ini bisa lebih 
ditingkatkan. 

ASEAN sebagai wadah kerja sama 
utama negara-negara di Asia Tenggara perlu 
mengoptimalkan peran sebaik-baiknya 
untuk membantu penyelesaian masalah 
imigran ilegal. Tidak hanya deklarasi 
dan pertemuan tingkat tinggi saja yang 
dibutuhkan, tetapi komitmen yang kuat 
dan ketegasan para negara anggotanya 
juga diperlukan agar Indonesia khususnya 
benar-benar dapat berkontribusi untuk 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial. Kemlu dan 
Kemenkumham melalui Ditjen Imigrasi 
dan institusi Polri, TNI AL dan Bakorkamla 
perlu berkolaborasi untuk dapat mencegah 
keluar-masuk para imigran ilegal melalui 
berbagai jalur.
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Pendahuluan 
Komunitas Association of South East 

Asian Nations (ASEAN Community) akan 
diresmikan pembentukannya pada  tahun 
2015. Tekad untuk membentuk Komunitas 
ASEAN kemudian dipertegas lagi pada 
Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 
ASEAN di Bali pada tahun 2003 dengan 
ditandatanganinya ASEAN Concord II.    
ASEAN Concord II yang menegaskan bahwa 
ASEAN akan menjadi sebuah komunitas 
yang aman, damai, stabil, dan sejahtera 
pada tahun 2020.  Namun, pada KTT ke-12 
ASEAN di Cebu, Filipina, pada Januari 2007, 
komitmen untuk mewujudkan Komunitas 

ASEAN dipercepat dari tahun 2020 menjadi 
tahun 2015.    Komunitas ini terdiri atas 
tiga pilar yaitu: Komunitas Keamanan 
ASEAN (ASEAN Security Community/ASC), 
Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic 
Community/AEC), dan Komunitas Sosial-
Budaya ASEAN (ASEAN Social-Cultural 
Community/ASCC).1 Tiga pilar pendukung 
tersebut akan menjadi paradigma baru yang 
akan menggerakkan kerjasama ASEAN ke 
arah sebuah komunitas dan identitas baru 
yang lebih mengikat. Salah satu kerjasama 
yang juga akan diberlakukan pada tahun 
2015 dalam bidang penerbangan adalah 
pemberlakuan kebijakan ASEAN Open Sky 
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Policy.   Rencana pemberlakuan kebijakan 
ASEAN Open Sky Policy 2015 membawa 
impilkasi terhadap potensi pelanggaran 
wilayah udara, sehingga harus disikapi 
dengan kewaspadaan yang tinggi.2

Bahasan ini sangat penting sebagai 
momentum dalam  memunculkan kembali 
kepentingan dan rencana Indonesia 
dalam mengambil alih pengelolaan Flight 
Information Region (FIR) Singapura. 
Dalam essay ini akan dibahas bagaimana  
pengalihan FIR Singapura dalam rangka 
mendukung kepentingan nasional dilihat 
dari aspek hankam dan strategi diplomasi 
yang diambil.

Pembahasan
Pendelegasian pengelolaan FIR di atas 

Kepulauan Riau kepada Singapura dianggap 
sebagai sebuah kesalahan besar oleh 
sebagian masyarakat Indonesia.  Beberapa 
pejabat negara juga menuntut agar 
pengelolaan FIR Singapura di atas Kepulauan 
Riau diambilalih oleh Indonesia.   Tuntutan 
ini muncul setelah terjadinya beberapa 
insiden dimana pesawat yang ditumpangi 
oleh pejabat negara harus menunggu lama 
untuk mendapat ijin mendarat di Kepulauan 
Riau.   Pada pertemuan Regional Air 
Navigation (RAN) Asia/Pasifik kedua yang 
diselenggarakan ICAO di Singapura pada 
bulan Januari 1983, Indonesia berusaha 
untuk meminta kembali pengelolaan 
ruang udara di atas Kepulauan Riau dari 
Singapura.  Sayangnya, usulan tersebut 
ditolak dengan alasan Indonesia belum 
mampu mengelola kawasan udaranya. Saat 
itu kemampuan Indonesia bidang teknologi, 
sarana prasarana dan sumber daya manusia 
yang dimiliki Indonesia belum mampu untuk 
menjangkau Kepulauan Riau dan Natuna.3 

Pengelolaan FIR Singapura di atas 
Kepulauan Riau oleh Singapura banyak 
mendapat sorotan karena menyangkut 
masalah kedaulatan dan harga diri bangsa 
Indonesia.   Amrizal Mansur (2010)4 
menganggap bahwa pengelolaan ini 
termasuk sebuah pelanggaran terhadap 
kedaulatan udara karena secara de jure, 
ruang udara tersebut milik Indonesia 

namun secara de facto justru dikuasai 
oleh Singapura. Terlepas dari ketentuan 
bahwa pembagian FIR ditentukan oleh 
International Civil Aviation Organization 
(ICAO), pengelolaan ruang udara seharusnya 
diserahkan kepada Indonesia sesuai dengan 
amanat pada Konvensi Chicago 1944 Pasal 
1 yang menyebutkan bahwa kedaulatan 
udara suatu negara menyesuaikan pada 
kedaulatan dibawahnya.

Menteri Pertahanan dan Keamanan era 
Orde Baru, LB Moerdani merupakan salah 
satu pejabat negara yang sangat menolak 
pengelolaan Singapura, penolakan ini 
didasarkan pada pengalamannya ketika 
melakukan kunjungan ke Kepulauan 
Natuna. Pesawat TNI AU yang membawa 
Jenderal LB Moerdani sempat tidak 
diijinkan mendarat ke pangkalan udara 
Ranai, Natuna Besar.5    Akan tetapi 
mantan Presiden RI masa Orde Baru yaitu 
Presiden Soeharto memiliki pandangan 
berbeda terkait status pengelolaan FIR di 
Kepulauan Riau.  Soeharto sangat mengerti 
bagaimana kondisi manajemen pengelolaan 
navigasi penerbangan sipil dan peralatan 
pendukung yang dimiliki Indonesia sehingga 
secara tidak langsung memilih untuk 
mendelegasikan FIR Kepulauan Riau kepada 
Singapura. Pandangan Soeharto ini dapat 
dilihat pada ratifikasi terhadap Perjanjian 
Pendelegasian FIR Kepulauan Riau antara 
Indonesia dan Singapura dengan keluarnya 
Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1996.   Di sisi 
lain, kedekatan antara Soeharto dengan Lee 
Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura saat 
itu juga berpengaruh terhadap masalah ini.  
Perdebatan mengenai masalah pengelolaan 
FIR ini sempat terhenti ketika Perjanjian 
pendelegasian FIR mulai diberlakukan. 
Sepanjang masa pemberlakuan perjanjian, 
dari tahun 1996 hingga 2001, hampir tidak 
pernah ada pembahasan mengenai masalah 
tersebut. Bahkan pada tahun 2003, dimana 
terdapat penyelenggaraan RAN keempat, 
tidak ditemukan adanya laporan mengenai 
pembahasan terkait pengalihan FIR 
Kepulauan Riau dari Singapura. 

Isu mengenai pengelolaan FIR 
Kepulauan Riau kembali muncul ketika 
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Indonesia mengeluarkan sebuah Undang-
undang (UU) No. 1 tahun 2009 tentang 
Penerbangan. Dalam UU tersebut, Indonesia 
berencana untuk melakukan pengelolaan 
ruang udara secara mandiri. Indonesia 
menegaskan posisi kedaulatan udaranya 
melalui Pasal 5 yang menyebutkan bahwa 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah 
udara RI.6  

Dalam Pasal 458 UU Nomor 1 Tahun 
2009, Indonesia juga menegaskan bahwa 
wilayah udara RI yang pelayanan navigasi 
penerbangannya didelegasikan kepada 
negara lain sudah harus dievaluasi dan 
dilayani oleh Lembaga Penyelenggara 
Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia 
(LPPNPI) paling lambat 15 tahun sejak UU 
tersebut berlaku.  UU No. 1 tahun 2009 
mulai berlaku tanggal 12 Januari 2009, 
artinya pada tanggal 12 Januari 2024, ruang 
udara Kepulauan Riau harus beralih dari FIR 
Singapura menjadi FIR Jakarta dibawah 
Air Traffic Control (ATC) Bandara Soekarno 
Hatta.7

Munculnya UU Nomor 1 Tahun 2009 
membuat publik Indonesia kembali sadar 
bahwa ada sebagian kedaulatan udaranya 
yang masih dikelola oleh Singapura.   
Berbeda dengan masa Orde Baru dimana 
masalah FIR Kepulauan Riau hanya diketahui 
dan dibahas oleh pejabat negara, pada era 
reformasi masalah ini diketahui dan dibahas 
oleh semua orang. Tekanan politikpun 
menguat apalagi ketika mengetahui 
pesawat negara seperti pesawat TNI dan 
pesawat Presiden, yang hendak melintas 
Kepulauan Riau wajib lapor kepada Air 
Traffic System (ATS) Singapura. Tidak 
hanya lapor, setelah melewati wilayah 
tersebut, pesawat negara juga dipandu 
oleh ATC Singapura. Hal tersebut dianggap 
sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan 
Indonesia.8

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
Republik Indonesia (2010: 8) dalam 
Laporan Kunjungan Spesifik Komisi I DPR 
RI ke Pangkalan Utama TNI Angkatan 
Laut IV/Tanjung Pinang menganggap 
pendelegasian ini sebagai ancaman 

terhadap kedaulatan negara, pesawat 
tempur tidak dapat melakukan operasi 
dengan cepat karena harus meminta ijin 
dari otoritas penerbangan Singapura setiap 
kali hendak terbang. DPR menyarankan 
agar pengelolaan segera dialihkan sehingga 
TNI AU dapat bekerja secara maksimal 
dalam melindungi wilayah perbatasan dan 
siap apabila terjadi konfrontasi dengan 
Singapura dan Malaysia. Hal ini terulang 
pada saat TNI AU mengadakan latihan 
tempur bertajuk Angkasa Yudha 2013, 
mereka harus melaporkan kegiatan udara 
ke Singapura.   Tujuannya agar lalu lintas 
pesawat-pesawat tempur Indonesia tidak 
bersinggungan dengan pesawat komersial 
yang diatur oleh Singapura.9

Dukungan terpenting yang 
dibutuhkan oleh negara Indonesia dalam 
mempertahankan hak yuridis adalah 
dengan dukungan internasional untuk dapat 
mengakui semua aturan yang berlaku di 
Indonesia, terutama aturan yang berlaku 
secara universal, termasuk di dalamnya 
penegakan kedaulatan di udara.   Konvensi 
Chicago 1944 menjunjung tinggi kedaulatan 
suatu negara dan menempatkannya 
pada pasal pertama yang menyatakan 
bahwa setiap negara mempunyai 
kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang 
udara di atasnya.10    Dengan demikian 
dapat diartikan bahwa ruang udara di atas 
wilayah NKRI adalah ruang udara penuh 
dan utuh yang selayaknya dikelola dan 
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 
kepentingan pemiliknya.11

Dalam kasus sengketa FIR dengan 
Singapura, Indonesia selalu mengupayakan 
penyelesaian masalah secara diplomasi. 
Penyelesaian ini merupakan penyelesaian 
yang paling konstrutif terhadap hubungan 
Indonesia dengan Singapura dalam konteks 
good neighbouring policy.  Penyelesaian 
secara diplomasi dan damai juga 
merupakan kewajiban internasional bagi 
setiap negara yang terlibat dalam suatu 
sengketa perbatasan.  Apalagi Indonesia dan 
Singapura merupakan negara peserta dalam 
perjanjian Treaty of Amity and Cooperation 
in Souht Asia tahun 1976 yang mengatur 
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tentang model penyelesaian secara damai 
dalam rangka kerjasama persahabatan 
antar negara. Model penyelesaian diplomasi 
dapat dijadikan sebagai parameter yang 
objektif dengan menggunakan asas iktikad 
baik atau good faith.12 

Strategi diplomasi yang dijalankan oleh 
Indonesia sudah efektif. Indonesia tinggal 
menjaga kualitas First Track Diplomacy 
dan meningkatkan kualitas Second Track 
Diplomacy sehingga strategi ini dapat 
berjalan baik dan mendapat dukungan 
dari dalam negeri. Hal ini diperkuat oleh 
komitmen Kementerian Perhubungan bahwa 
Pemerintah Indonesia menargetkan pada 
tahun 2016, hak pengelolaan wilayah udara 
kawasan Batam dan Natuna sepenuhnya 
dikelola oleh perusahaan dalam negeri, 
dalam hal ini Perum Navigasi atau LPPNPI.13  
Namun target tersebut masih dirasakan 
belum akan tercapai. Menurut Direktur 
Jenderal Perhubungan Udara Herry Bakti 
mengatakan, langkah pembentukan 
Perum Navigasi dan pembangunan Jakarta 
Automated Air Traffic Control Systems 
II (JAATS II) merupakan persiapan untuk 
pembahasan di ICAO agar radar yang di 
Batam dapat diambil alih. LPPNPI baru 
saja berdiri dan harus menunjukkan 
kemampuannya terlebih dahulu. 
Masalahnya keselamatan penerbangan yang 
menilai adalah ICAO, sehingga LPPNPI harus 
mempersiapkan diri terlebih dahulu, baik 
kesiapan infrastrukturnya, prosedurnya, 
maupun Sumber Daya Manusia (SDM)
nya harus diperbaiki.14   Hal senada 
disampaikan oleh Menteri Perhubungan 
bahwa untuk mengambil alih wilayah 
udara dari tangan Malaysia dan Singapura 
tersebut, pemerintah akan menyiapkan 
prasarana dan sarana, serta sumber daya 
manusianya.15 

Kesimpulan.
Pembentukan komunitas ASEAN pada 

tahun 2015 dengan tiga pilar yaitu Komunitas 
Keamanan ASEAN (ASEAN Security 
Community/ASC), Komunitas Ekonomi 
ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC), 
dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN 

Socio-Cultural Community/ASCC) serta 
kebijakan ASEAN Open Sky Policy merupakan 
bahasan penting dalam rangka mendukung 
rencana pengalihan FIR Singapura.

Pengalihan FIR Singapura akan 
memberikan kontribusi terhadap 
pertahanan dan keamanan di ruang udara 
nasional serta akan membawa manfaat 
bagi kepentingan negara yaitu sebagai 
sarana transportasi maupun komunikasi, 
pemersatu sumber daya nasional, juga 
sebagai media pertahanan dan keamanan.  
Strategi diplomasi yang dijalankan oleh 
Indonesia sudah efektif. Indonesia tinggal 
menjaga kualitas First Track Diplomacy 
dan meningkatkan kualitas Second Track 
Diplomacy sehingga strategi ini dapat 
berjalan baik dan mendapat dukungan dari 
dalam negeri.
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Latar Belakang.
Perkembangan perekonomian nasional 

Indonesia sebagai salah satu tolok ukur 
pembangunan nasional saat ini dirasakan 
masih lambat, padahal Indonesia memiliki 
potensi sumber kekayaan alam (SKA) sangat 
berlimpah, termasuk sektor maritim. Segala 
potensi SKA tersebut bila dikelola dengan 
baik dan didukung oleh kebijakan nasional 
yang konsisten dan oleh kompetensi Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, maka 
fakta inilah yang menurut para ahli diyakini 
sebagai potensi yang sangat luar biasa dalam 
membangun keunggulan kompetitif dan 
mensejahterakan masyarakat, khususnya 

dalam menghadapi ASEAN Economic 
Community (AEC) 2015.

Dalam menghadapi realisasi AEC2015, 
negara-negara anggota ASEAN termasuk 
Indonesia harus melakukan upaya guna 
mempersiapkan diri. Salah satu perangkat 
kebijakan nasional Indonesia yang perlu 
dipersiapkan adalah Maritime Policy, hal 
ini penting karena perairan merupakan fitur 
geografis yang dominan di kawasan regional 
Asia Tenggara, mencakup hampir 80 persen 
areanya mendominasi wilayah di kawasan 
ini. Indonesia sendiri 70 persen wilayahnya 
terdiri atas laut yang mengandung berbagai 
SKA hayati dan non-hayati serta posisi 
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geografisnya menjadikan sebagai jalur 
strategis dalam perdagangan internasional.  
Tetapi sangat ironis karena segala sumber 
daya alam (SDA) maritim tersebut hanya 
merupakan potensi yang belum digali 
secara optimal bagi kepentingan nasional. 
Namun Indonesia masih memiliki prospek 
yang sangat tinggi dalam meningkatkan 
pembangunan nasional melalui peran 
masyarakat maritim dalam komunitas 
ASEAN guna menyongsong dan menghadapi 
AEC2015.

Menyongsong AEC2015, banyak pihak 
yang menyatakan bahwa Indonesia belum 
siap untuk menghadapi even penting 
tersebut, namun jika kita bisa lebih jeli 
melihat peluang-peluang yang ada dengan 
diberlakukannya AEC 2015 nanti, bukan 
tidak mungkin Indonesia akan menjadi 
negara yang perekonomian akan meningkat 
tajam, khususnya meraih kesempatan dan 
peluang yang besar dalam pemberdayaan 
dan pemanfaatan SKA dan SDA maritim. Hal 
ini penting mengingat Indonesia memiliki 
keunggulan yang lebih dibandingkan negara 
kawasan, berupa luas wilayah laut dengan 
segenap potensinya dan bonus demografi 
yang memungkinkan menciptakan 
masyarakat maritim yang besar, kuat dan 
berkualitas.

Pembahasan.
Indonesia memiliki kesempatan 

yang besar untuk dapat membuka dan 
membentuk pasar yang lebih luas di kawasan 
ASEAN bahkan sampai di Asia Pasifik. 
Integrasi ekonomi dalam mewujudkan AEC 
2015 akan membentuk pasar yang lebih 
besar, dorongan peningkatan efisiensi 
dan daya saing, serta penyerapan tenaga 
kerja di kawasan ASEAN. Dengan jumlah 
penduduk terbesar dibandingkan dengan 
negara-negara lainnya, tentunya Indonesia 
memiliki harapan untuk membangun 
bangsa yang berkarakter masyarakat 
maritim, melalui peningkatan kualitas dan 
keterampilan (Hard skill dan soft skill). SDM 
yang berkualitas akan mampu bersaing dan 
kuat untuk menghadapi tantangan di masa 
mendatang.Sejak awal pembentukkannya, 

ASEANsecara insentif menyepakati berbagai 
kesepakatan dalam bidang ekonomi. Pada 
tahun 1997, disepakati ASEAN Vision 2020, 
yaitu mewujudkan kawasan yang stabil, 
makmur dan berdaya saing tinggi dengan 
pembangunan ekonomi yang merata 
yang ditandai dengan penurunan tingkat 
kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi. 
Lalu pada tahun 2003, disepakati tiga pilar 
untuk mewujudkan ASEAN Vision 2020 yang 
dipercepat menjadi 2015, yaitu: ASEAN 
Economic Community; ASEAN Politcal-
Security Community; and ASEAN Socio-
Cultural Community.

Setiap negara-negara anggota 
ASEANberkewajiban untuk komitmen 
dalam blueprint yang berisi rencana kerja 
strategis dalam jangka pendek, menengah 
dan panjang hingga tahun 2015 menuju 
terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, 
yaitu:Menuju single market dan production 
base (arus perdagangan bebas untuk sektor 
barang, jasa, investasi, pekerja terampil, 
dan modal); Menuju penciptaaan 
kawasan regional ekonomi yang berdaya 
saing tinggi (regional competition policy, IPRs 
action plan, infrastructure development, 
ICT, energy cooperation, taxation, dan 
pengembangan UKM);Menuju suatu 
kawasan dengan pembangunan ekonomi 
yang merata (region of equitable economic 
development) melalui pengembangan UKM 
dan program-program Initiative for ASEAN 
Integration (IAI); dalam menuju integrasi 
penuh pada ekonomi global (pendekatan 
yang koheren dalam hubungan ekonomi 
eksternal serta mendorong keikutsertaaan 
dalam global supply network.

Indonesia yang menduduki dua pertiga 
kawasan Asia Tenggara merupakan kunci 
stabilisator kawasan. Untuk itu situasi 
keamanan maritim di perairan yurisdiksi 
nasional merupakan barometer bagi situasi 
keamanan maritim di Asia Tenggara. 
Selain berbatasan dengan Samudera 
Pasifik, Indonesia juga berbatasan dengan 
Samudera Hindia, sehingga bukan sesuatu 
yang berlebihan bila Indonesia juga 
menjadi bagian penting bagi kepentingan 
perekonomian dunia, karena wilayahnya 
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menjadi mayoritas di kawasan ini. Untuk 
itu stabilitas keamanan maritim di perairan 
yurisdiksi nasional merupakan hal yang 
tidak bisa ditawar-tawar bagi Indonesia. 
Stabilitas tersebut bukan saja karena 
laut merupakan sebagai sumber nafkah, 
medium pemersatu dan pertahanan, tetapi 
juga karena tanggungjawab Indonesia untuk 
menjamin stabilitas keamanan di kawasan. 
Oleh karena itu, setiap stakeholders maritim 
di Indonesia dilandasi kepentingan nasional 
di laut, baik aktor negara maupun non 
negara, dituntut untukmengembangkan 
maritime domain awaraness (MDA) guna 
menjamin keamanan maritim nasional 
dalam kerangka hubungan internasional.

Berbagai tantangan yang tidak luput 
dihadapi oleh Indonesia dalam menuju AEC 
2015, tidak hanya dari dalam negeri saja 
tetapi yang lebih besar adalah persaingan 
dengan sesama negara ASEANdan negara 
di luar ASEAN seperti India, Korea dan 
Tiongkok. Tantangan yang akan dihadapi 
oleh Indonesia diantaranya adalah : 
a. Laju inflasi.  Laju inflasi Indonesia 

masih tinggi bila dibandingkan 
dengan negara anggota ASEANlainnya. 
Tingkat kemakmuran Indonesia masih 
lebih rendah dibandingkan dengan 
negara lain dan juga stabilitas makro 
menjadi kendala peningkatan daya 
saing Indonesia, hal ini akibat belum 
memperdayakan SKA dan SDA maritim 
yang sangat potensial.

b. Kesamaan Produk. Dalam hal 
kesamaan produk, yang perlu dilakukan 
oleh Indonesia adalah dengan 
meningkatkan nilai tambah bagi 
produk ekspornya sehingga mempunyai 
karakteristik tersendiri dengan produk 
dari Negara ASEAN lainnya, yaitu 
produksi berwahana maritim (kapal 
dan prasarananya) dan hasil laut.

c. Daya saing SDM. Hard skill dan soft 
skill tenaga kerja Indonesia harus 
ditingkatkan minimal memenuhi 
ketentuan standar yang telah 
disepakati. Untuk itu, Indonesia harus 
dapat meningkatkan kualitas tenaga 
kerjanya sehingga bisa digunakan baik 

di dalam negeri maupun intra- ASEAN, 
untuk membendung tenaga kerja 
terampil dari luar sehingga Indonesia 
tidak menjadi budak di negeri sendiri. 

d. Laju Peningkatan Ekspor dan Impor. 
Kinerja ekspor selama periode 2004-
2008, Indonesia berada diurutan 
ke-4 setelah Singapura, Malaysia dan 
Thailand. Sedangkan untuk impor, 
Indonesia sebagai importer tertinggi 
ke-3 setelah Singapura dan Malaysia, 
dan ini merupakan tantangan yang 
serius karena telah mengakibatkan 
neraca perdagangan Indonesia yang 
defisit terhadap beberapa Negara ASEAN 
dan Tiongkok. Hal ini bisa diselamatkan 
dengan kebijakan pemerintah melalui 
perpajakan, dengan cara menaikkan 
tarif impor bagi negara lain yang akan 
memasarkan produknya di Indonesia 
dan menurunkan tarif pajak untuk 
produk-produk dalam negeri, guna 
menyelamatkan sektor industri umum 
maupun industri jasa maritim.

e. Dampak Negatif Arus Modal yang lebih 
bebas. Dampak negatif dari arus modal 
yang bebas dapat mengakibatkan 
terjadinya konsentrasi aliran modal 
ke Negara tertentu yang dianggap 
memberikan potensi keuntungan lebih 
menarik. Hal ini dapat menimbulkan 
risiko tersendiri bagi stabilitas 
makroekonomi Indonesia. 

f. Kepentingan Nasional di Laut. Harus 
disadari bahwa kepentingan nasional 
di laut merupakan yang utama 
dibandingkan dengan kepentingan 
kawasan dalam rangka integrasi 
ekonomi maritim, hal ini berdampak 
pada sulitnya mencapai dan 
melaksanakan komitmen liberalisasi 
AEC Blueprint, sehingga perwujudan 
integrasi ekonomi maritim kawasan 
akan dicapai dalam waktu yang lebih 
lama, mengingat tidak semua negara 
ASEAN memiliki laut.

Indonesia dalam menghadapi AEC2015 
harus teliti dan cermat dalam “kebebasan” 
ini. Peluang dan tantangan harus dianalisis, 
ditanggapi, dan diimplementasikan secara 
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konseptual sehingga nantinya Indonesia 
tidak hanya menjadi marketbagi para 
investor luar saja atau menjadi kacung 
di negara sendiri, melainkan mampu 
mengendalikan pasar internasional serta 
dapat mewujudkan perubahan yang berarti 
bagi kehidupan keseharian masyarakatnya. 
Pertanyaannya adalah, seberapa “siapkah” 
Indonesia dalam menghadapi AEC 2015?. 
Untuk mencapai semuanya itu, Indonesia 
harus mulai menyiapkan strategi apa yang 
dipakai agar mampu bersaing di pasar 
bebas nanti.Salah satu wujud strategi 
tersebut adalah mengoptimalkan bisnis 
sektor maritim, diawali munculnya visi dan 
kebijakan maritim, pembentukan karakter 
bangsa yang didahului dari para pemangku 
kepentingan di bidang maritim, kemudian 
Indonesia mengambil andil utama dalam 
keamanan maritim. 

Beberapa peluang dan prospek maritim 
yang merupakan potensi unggulan Indonesia 
yang dapat menjadi “Manfaat sekaligus 
sebagai Strategi Peran Masyarakat Maritim 
dalam Komunitas ASEAN”bagi peningkatan 
pembangunan nasional dalam menghadapi 
AEC2015, Strategi tersebut, yaitu: 
a. Integrasi Bisnis Maritim. Indonesia 

sebagai negara kepulauan yang 
ambiguitas negara maritim, memiliki 
kesempatan yang besar untuk 
integrasi ekonomi sektor maritim dan 
“Indonesia sebagai leading sector” 
di kawasan. Oleh sebab itu, untuk 
mengoptimalkan Integrasi Bisnis 
Maritim, perlu mewujudkan kekuatan 
maritim Indonesia, industri jasa 
maritim, memperkuat kewaspadaan 
dan kesadaran lingkungan maritim 
serta mengembangkan hukum-hukum 
kemaritiman nasional, seperti: 
membuat undang-undang “Hukum Acara 
Khusus di Laut” dan UU Zona Tambahan 
dengan mengacu pada asas “Lex 
Specialis Derogat Lex Generalis”.

b. Pasar Potensial Dunia. Penduduk 
Indonesia menyumbang angka 40 % 
penduduk ASEAN tentu saja merupakan 
potensi yang sangat besar bagi Indonesia 
dalam menjadi negara ekonomi yang 

produktif dan dinamis yang dapat 
memimpin pasar ASEAN di masa depan. 
Sebagai analogi, bayangkan ketika 40 
% penduduk ASEAN, yaitu penduduk 
Indonesia menjadi konsumen dari 
produk-produk negara tetangga, dan 
sekarang bayangkan jika 10 %-40 % 
penduduk ASEAN, khususnya penduduk 
Indonesia, menjadi produsen atau 
mendirikan UMKM dan melakukan ekspor 
ke 9 negara ASEAN lainnya, khususnya 
pada sektor mairitim. Maka hal-hal yang 
perlu di lakukan, antara lain:Persiapkan 
diri untuk menghadapi tantangan yang 
ada; Kurangi konsumerisme barang-
barang impor; Bangga terhadap produk 
dalam negeri; danPerluaslah komunikasi 
dan networking. 

c. Negara Tujuan Investor. Indonesia 
diharapkan akan mampu menarik 
investor ke dalam negeri dan mendapat 
peluang ekonomi yang lebih besar dari 
Negara anggota ASEAN lainnya.

d. Negara Pengekspor dan bukan 
Pengimpor. Indonesia selama ini 
sebagai negara pengimpor SDA maritim, 
maka dalam AEC 2015 ini, diharapkan 
Indonesia mampu sebagai negara 
pengekspor SDA maritim, seperti: 
hayati, non-hayati, berupa: minyak 
bumi, gas, mineral, bahan tambangikan, 
garam, terumbu karang, Bioteknologi 
laut, wisata bahari, perkapalan, dll. 

e. PengembanganIndustri Jasa Maritim. 
Indonesia yang mempunyai penduduk 
yang sangat besar dengan potensi 
masyarakat maritim yang cukup dan 
pasar yang besar, sehingga menjadi 
pusat industri yang berwahana maritim 
dengan mengembangkan perusahan-
perusahaan maritim, seperti PT. PAL, PT. 
KOJA BAHARI, PT. LUNDIN, PT. LAN, dll. 
Selain itu, Indonesia dapat menjadikan 
ASEAN sebagai tujuan pekerjaan guna 
mengisi investasi yang akan dilakukan 
dalam rangka AEC 2015. 

f. Daya Saing Kawasan Regional maupun 
Global. Liberalisasi perdagangan barang 
ASEANakan menjamin kelancaran arus 
barang untuk pasokan bahan baku 
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maupun bahan jadi. Indonesia memiliki 
tingkat integrasi tinggi di sektor industri 
maritim dan keunggulan komparatif 
pada sektor berbasis sumber daya alam 
maritim.

g. Aliran Modal. AEC 2015 membuka 
peluang bagi Indonesia untuk dapat 
memanfaatkan aliran modal masuk ke 
kawasan yang kemudian ditempatkan di 
aset berdenominasi rupiah. Aliran modal 
tersebut tidak saja portofolio regional 
tetapi juga dalam bentuk aliran modal 
langsung (PMA).

Penutup.
a. Kesimpulan. Peran masyarakat 

maritim Indonesia dalam komunitas 
ASEAN sangat besar dalam menghadapi 
AEC 2015.Beberapa peluang dan 
prospek maritim yang merupakan 
potensi unggulan Indonesia yang dapat 
menjadi “Manfaat sekaligus sebagai 
Strategi Peran Masyarakat Maritim 
dalam Komunitas ASEAN” melalui: 
Integrasi Bisnis Maritim; Pasar Potensial 
Dunia:Negara Tujuan Investor; Negara 
Pengekspor dan bukan Pengimpor; 
Pengembangan Industri Jasa Maritim; 
Daya Saing Kawasan Regional maupun 
Global; dan Aliran Modal dapat 
meningkatkan pembangunan nasional.

b. Rekomendasi. Pemerintah dan pelaku 
usaha perlu mempersiapkan salah satu 
kebijakan nasional yang kompatibel 
dalam menuju AEC 2015 berupa 
Maritime Policy, dengan menonjolkan 
peran masyarakat maritim dalam 
pengelolaan SKA dan SDA Maritim, hal 
ini penting karena perairan merupakan 
fitur geografis yang dominan di 
kawasan regional Asia Tenggara, 
mencakup hampir 80 persen areanya 
mendominasi wilayah di kawasan ini. 
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Latar Belakang 
Selesainya perang dingin belum 

menjamin bagi tercapainya keamanan dan 
perdamaian dunia. Konflik antar etnis/
ras, terorisme, pencucian uang, trafficking 
person, perdagangan ilegal, narkoba 
adalah ancaman non-tradisional, dan 
merupakan ancaman terhadap keamanan 
domestik, regional, dan global. Sedangkan 
ancaman tradisional seperti senjata 
pemusnah massal, konflik antar negara, 
dan perlombaan senjata tetap merupakan 
isu laten. 

Ancaman tradisional maupun ancaman 
non-tradisional tetap berdampak pada 
kekhawatiran terhadap masyarakat inter-
nasional karena merupakan wujud ancaman 
terhadap perdamaian dunia yang dapat 
meningkat menjadi ancaman berskala 

besar. Trand perkembangan keamanan 
dunia ditandai oleh isu keamanan non-
tradisional yang semakin meningkat, 
disamping isu keamanan tradisional yang 
belum bisa dikesampingkan sama sekali.

Kompleksitas keamanan global 
ataupun regional semakin meningkat 
dengan adanya upaya menciptakan dan 
memelihara hegemoni melalui penguatan 
aliansi, peningkatan kemampuan militer, 
kehandalan teknologi, maupun dengan 
memelihara kehandalan ekonomi. Isu-
isu keamanan internasional yang akan 
dipengaruhi oleh konstelasi politik global 
dan preferensi kekuatan-kekuatan antara 
lain; terorisme dan isu clash of civilization, 
masalah weapon mass destruction (senjata 
pemusnah massal) dan masalah non-
traditional security issues. Realitas politik 
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global dan regional tentunya penting bagi 
penentuan sikap terhadap persoalan-
persoalan di atas.

Pembahasan
Negara-negara Great Power 

menganggap bahwa kawasan Asia Pasifik 
sebagai kawasan yang penting, sehingga 
mereka telah banyak mengelokasikan 
berbagai sumber daya demi memelihara 
keberadaan dan pengeruhnya baik secara 
ekonomi dan politik maupun secara 
militer di regional tersebut. Karena 
dalam pandangan masing-masing negara, 
terutama melalui upaya meningkatkan 
pengaruh ideologi maupun keamanan 
di wilayah ini sangat strategis dan akan 
menghasilkan keuntungan dikemudian hari 
bagi kepentingan nasional masing-masing 
negara yang memiliki kepentingan dalam 
memelihara tingkat kekuatan pengaruhnya.  

Berkembangnya kekuatan China 
diprediksi akan menjadi isu yang paling 
menarik bagi masa depan posisi Amerika 
Serikat (AS) dalam dinamika politik global 
dan regional. Tantangan strategis terbesar 
yang dihadapi AS adalah bagaimana 
menanggapi dan menerima kebangkitan 
China sehingga negara ini dapat menjadi 
pemeran dan sahabat yang baik dalam 
memelihara stabilitas kawasan. 

Amerika Serikat berhasrat untuk 
mendapatkan peluang dalam menjaga 
hubungan ekonomi yang menguntungkan 
dengan China, sekaligus menyelesaikan 
kondisi ketidak-pastian dan meningkatnya 
kerisauan di bidang keamanan yang 
disebabkan oleh kebangkitan China. Dengan 
kata lain, AS melaksanakan kebijakan 
yang kompetitif dan kooperatif sekaligus 
terhadap China, seraya mempengaruhi 
China menjadi bagian dari norma, nilai 
dan institusi internasional yang berlaku 
sekarang.

Meningkatnya hubungan Amerika Serikat 
dengan negara-negara sekutu maupun 
dengan negara-negara yang merupakan 
sahabat di berbagai kawasan sebagai 
bagian terpenting dari cara AS. Cara ini 
terlihat dengan jelas oleh perubahan dalam 

kebijakan AS terhadap Jepang dan India. 
Terhadap Jepang, AS mendesak negara 
itu untuk lebih berperan mewujudkan 
keamanan yang lebih besar. Kedua 
negara juga telah melakukan langkah-
langkah strategis untuk mempererat 
hubungan aliansi kedua negara. Dalam 
pandangan AS terhadap India, dimana 
India telah menduduki posisi strategis di 
kawasan regionalnya, dan demikian hal-
nya hubungan AS – Korea Selatan, adalah 
sangat penting dalam mewujudkan sebuah 
lingkungan, agar China memainkan peranan 
positif ketimbang negatif di kawasan 
regionalnya khususnya Asia Pasifik.

Meskipun kondisi politik global masih 
didominasi oleh kuatnya peranan AS, 
ancaman dan peranan calon negara Adidaya 
baru (RRC) dan mantan negara Adidaya 
(Rusia) tidak dapat dikesampingkan 
begitu saja. Kondisi dan konstelasi politik 
global di masa yang akan datang akan 
ditandai oleh upaya masing-masing pihak 
untuk mempertahankan kondisi yang ada 
(khususnya bagi AS) dan mewujudkan 
keseimbangan baru (khususnya bagi China, 
Rusia dan mungkin juga India). Sementara, 
Jepang dan Uni Eropa akan cenderung 
berpihak kepada AS dalam menjaga 
terpeliharanya kondisi persekutan dalam 
mewujudkan keamanan di wilayah kawasan 
Asia Pasifik.

Posisi Amerika Serikat tampak 
demikian kuat dengan adanya revitalisasi 
peran keamanan Jepang di satu pihak, dan 
kembalinya India berperan aktif dalam 
menjaga keamanan di kawasan. Jepang 
mulai melaksanakan tinjauan ulang atas 
posisi dan peran keamanannya dalam 
konstelasi strategis di Asia Timur. Jepang 
mempunyai perhatian dan persepsi yang 
sama dengan AS tentang China. Berubahnya 
strategi keamanan internasional dan 
pertahanan Jepang akhir-akhir ini tidak 
dapat dipisahkan dari naiknya eskalasi 
kekhawatiran Jepang terhadap faktor 
kebangkitan China ini. Di sisi lain, India 
yang kini semakin menggabungkan dirinya 
kedalam kawasan Asia Timur, menyikapi 
kawasan ini sebagai bagian penting 
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bagi pertumbuhan ekonomi dan posisi 
internasionalnya. Bagi India, meskipun 
persepsi mengenai ancaman China mulai 
menurun, kepentingan untuk mengimbangi 
kehadiran China tetap menjadi elemen 
penting dalam strategi India di kawasan. 
Namun, India berharap Beijing mengakui 
eksistensi peran positif New Delhi di 
kawasan, dan tidak bertentangan dengan 
kehadiran India di Samudera Hindia maupun 
di kawasan Asia Tenggara.

Keamanan kawasan di Asia Pasifik 
khususnya laut china selatan memiliki 
keterkaitan erat dengan keamanan 
nasional Indonesia, baik pada aspek politik, 
ekonomi maupun pertahanan. Pada aspek 
politik, apabila Indonesia bersama negara-
negara ASEAN lainnya tidak mampu menata 
sengketa di perairan itu secara damai, akan 
berkontribusi negatif terhadap keamanan 
nasional Indonesia. Sengketa laut china 
selatan yang bertransformasi menjadi 
konflik akan menyerap sumber daya 
nasional Indonesia yang tidak sedikit guna 
mengamankan kepentingan nasionalnya, 
termasuk menyangkut stabilitas kawasan 
pada ranah diplomatik. Sebab Indonesia 
berkepentingan untuk mengendalikan 
eskalasi konflik agar tidak menjadi lebih 
buruk lagi.

Menyangkut aspek pertahanan, 
kepentingan nasional Indonesia terkait 
dengan upaya menjaga keutuhan wilayah 
Indonesia yang berbatasan langsung dengan 
laut china selatan. Posisi perairan Laut 
Natuna yang merupakan penghubung antara 
kawasan Samudera India dan laut china 
selatan menjadi pilihan lintasan terpendek 
bagi kapal-kapal perang yang ingin menuju 
wilayah konflik di laut china selatan dan 
kondisi demikian dapat menimbulkan 
komplikasi tersendiri terhadap Indonesia.

Kekuatan pertahanan Indonesia 
dituntut untuk mampu mencegah spill over 
konflik laut china selatan menjalar ke laut 
natuna sekaligus mengamankan sumber 
daya alam khususnya anjungan-anjungan 
minyak yang berada di ZEE Indonesia di laut 
china selatan. Pengamanan sumber daya 
alam khususnya anjungan minyak itu penting 

sebab anjungan itu merupakan salah satu 
asset vital dalam menyumbangkan devisa 
negara, selain mencegah kemungkinan 
negara lain yang berperan mengamankan 
anjungan minyak tersebut. 

Kesimpulan
Untuk dapat menciptakan kondisi 

keamanan nasional Indonesia yang stabil, 
harus didukung oleh kondisi keamanan 
kawasan Asia Pasifik. Hal inilah yang 
menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai 
primus inter pares di Asia Tenggara, 
yaitu bagaimana mengelola sengketa 
Asia Pasifik khususnya laut china selatan 
agar dapat diselesaikan secara damai dan 
menghindarkan eskalasi sengketa menjadi 
konflik. Untuk menghadapi hal tersebut, 
Indonesia harus senantiasa bekerjasama 
dengan negara-negara lain yang juga 
berkepentingan terhadap stabilitas 
kawasan laut china selatan.
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Pendahuluan
Pemerintahan yang baik (good 

Governance) merupakan suatu terma 
terpenting yang dibicarakan oleh semua 
kalangan di era globalisasi dan era 
demokratisasi saat ini. sebab, konsepsi 
pemerintahan yang baik, menjadi acuan 
dalam penyelenggaraan setiap Negara 
manapun yang ingin berkembang dan 
maju. Seiring dengan perubahan tatanan 
kenegaraan yang dilandasi adanya semangat 
reformasi telah mewarnai pemberdayaan 
seluruh aparatur Negara untuk mewujudkan 
administrasi Negara yang mampu men-
dukung keterpaduan pelaksanaan fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih 

dan berwibawa sebagai bagian dari tuntutan 
reformasi. Good governance sebagai sebuah 
gerakan juga didorong oleh kepentingan 
berbagai lembaga donor dan keuangan 
internasional1, untuk memperkuat institusi 
yang ada di Negara dunia ketiga dalam 
melaksanakan berbagai kegiatan yang 
dibiayai oleh berbagai lembaga itu.

Banyaknya persepsi berbeda dalam 
menyikapi konsep good governance akan 
melahirkan berbagai pandangan akan 
beberapa karakteristik dan nilai yang 
melekat dalam praktik good governance, 
diantaranya: Pertama, good governance 
harus memberi ruang kepada aktor 
lembaga non pemerintah untuk berperan 
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serta secara optimal dalam kegiatan 
pemerintahan sehingga memungkinkan 
adanya sinergi di antara aktor dan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah. Kedua, 
dalam praktik good governance terkandung 
nilai membuat pemerintah dapat lebih 
efektif bekerja mewujudkan kesejahteraan 
bersama.

Implementasi dari good governance di 
era reformasi ditandai adanya kelembaga-
an dalam governance yang melibatkan 
secara aktif keberadaannya terhadap tiga 
(3) komponen yaitu Negara, sektor swasta 
dan masyarakat yang saling berinteraksi 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 
Negara menciptakan lingkungan politik 
dan hukum yang kondusif, sektor swasta 
menciptakan pekerjaan dan pendapatan, 
adapun masyarakat memfasilitasi interaksi 
social budaya politik, menggerakkan 
kelompok masyarakat untuk ambil bagian 
dalam kegiatan ekonomi, politik, sosial dan 
budaya. Prinsip mendasar yang melandasi 
perbedaan antara kepemerintahan 
(governance) dengan pola pemerintahan 
tradisional adalah terletak pada tuntutan 
yang sedemikian kuat agar peranan 
pemerintah dikurangi dan peran masyarakat 
termasuk dunia usaha dan LSM semakin 
ditingkatkan.2

Pelaksanaan Undang-Undang No. 32 
tahun 2004 di era reformasi membawa 
semangat yang sama yakni penyelenggaraan 
pemerintah daerah secara partisipatif. 
Tetapi kenyataannya “arogansi” dan 
penyalahgunaan kewenangan daerah masih 
muncul di sana-sini.KKN tidak terkendali, 
kekuasaan berada pada kelompok-kelompok 
tertentu. Patologi sosial bermunculan 
dengan corak budaya berbeda sehingga 
pemberdayaan masyarakat masih sering 
dimarjinalkan tidak terkecuali menjelang 
pemilihan kepala daerah. Demikian juga 
pemerintah dituntut untuk terbuka dan 
menjamin akses stakeholders terhadap 
berbagai informasi mengenai proses 
kebijakan publik, alokasi anggaran serta 
evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan 
juga belum dapat dilaksanakan dengan 
baik. Dari latar belakang di atas, maka 

dalam tulisan  ini akan dibahas mengenai 
pelaksanaan otonomi daerah, keterikatan 
antara good governance dengan otonomi 
daerah dan pelaksanaan good governance 
guna mewujudkan integrasi nasional. 

Pelaksanaan Otonomi Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah di 

Indonesia, sejak diberlakukannya UU No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
banyak aspek positif yang diharapkan atas 
pemberlakuan Undang-Undang tersebut. 
Otonomi Daerah memang dapat membawa 
perubahan positif di daerah dalam hal 
kewenangan daerah untuk mengatur diri 
sendiri.Kewenangan ini menjadi sebuah 
impian karena sistem pemerintahan 
yang sentralistik cenderung menempatkan 
daerah sebagai pelaku pembangunan 
yang tidak begitu penting atau sebagai 
pelaku pinggiran. Tujuan pemberian 
otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu 
untuk memberdayakan daerah, termasuk 
masyarakatnya, mendorong prakarsa dan 
peran serta masyarakat dalam proses 
pemerintahan dan pembangunan. 

Selain membawa dampak positif 
bagi suatu daerah otonom, ternyata 
pelaksanaan Otonomi Daerah juga dapat 
membawa dampak negatif.Pada tahap awal 
pelaksanaan Otonomi Daerah, telah banyak 
mengundang suara pro dan kontra. Suara 
pro umumnya datang dari daerah yang kaya 
akan sumber daya, daerah-daerah tersebut 
tidak sabar ingin agar Otonomi Daerah 
tersebut segera diberlakukan. Sebaliknya, 
bagi daerah-daerah yang tidak kaya akan 
sumber daya, mereka pesimis menghadapi 
era otonomi daerah tersebut. Masalahnya, 
otonomi daerah menuntut kesiapan daerah 
di segala bidang termasuk peraturan 
perundang-undangan dan sumber keuangan 
daerah. Oleh karena itu, bagi daerah-
daerah yang tidak kaya akan sumber daya 
pada umumnya belum siap ketika Otonomi 
Daerah pertama kali diberlakukan. Selain 
karena kurangnya kesiapan daerah-daerah 
yang tidak kaya akan sumber daya dengan 
berlakunya otonomi daerah, dampak negatif 
dari otonomi daerah juga dapat timbul 
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karena adanya berbagai penyelewengan 
dalam pelaksanaan Otonomi Daerah 
tersebut.

Berbagai penyelewengan dalam pelak-
sanaan otonomi daerah, diantaranya; 
adanya kecenderungan pemerintah daerah 
untuk mengeksploitasi rakyat melalui 
pengumpulan pendapatan daerah.
Keterbatasan sumberdaya dihadapkan 
dengan tuntutan kebutuhan dana 
(pembangunan dan rutin operasional 
pemerintahan) yang besar.  Hal tersebut 
memaksa Pemerintah Daerah menempuh 
pilihan yang membebani rakyat, misalnya 
memperluas dan atau meningkatkan objek 
pajak dan retribusi. Padahal banyaknya 
pungutan hanya akan menambah biaya 
ekonomi yang akan merugikan per-
kembangan ekonomi daerah. Pemerintah 
daerah yang terlalu intensif memungut 
pajak dan retribusi dari rakyatnya hanya 
akam menambah beratnya beban yang 
harus ditanggung warga masyarakat. 
Dibeberapa daerah terjadi terjadi hal hal 
yang  negatif antara lain; (1) penggunaan 
dana anggaran yang tidak terkontrol,hal 
ini dapat dilihat dari pemberian fasilitas 
yang berlebihan kepada pejabat daerah, 
hal ini merupakan bukti ketidakarifan 
pemerintah daerah dalam mengelola 
keuangan daerah, (2) rusaknya sumber 
daya alam, di dorong dan disebabkan 
karena adanya keinginan dari Pemerintah 
Daerah untuk menghimpun pendapatan asli 
daerah (PAD), di mana Pemerintah Daerah 
menguras sumber daya alam potensial 
yang ada, tanpa mempertimbangkan 
dampak negatif/kerusakan lingkungan 
dan prinsip pembangunan berkelanjutan 
(sustainable development). Selain itu, 
adanya kegiatan dari beberapa orang 
Bupati yang menetapkan peningkatan 
ekstraksi besar-besaran sumber daya alam 
di daerah mereka, di mana ekstraksi ini 
merupakan suatu proses yang semakin 
mempercepat perusakan dan punahnya 
hutan serta menyebabkan timbulnya 
sengketa terhadap tanah. Akibatnya terjadi 
percepatan kerusakan hutan dan lingkungan 
yang berdampak pada percepatan sumber 

hancurnya system cadangan  daya air 
hamper, dan terjadi  di seluruh wilayah 
tanah air. Eksploitasi hutan dan lahan yang 
tak terkendali juga telah menyebabkan 
hancurnya habitat dan ekosistem satwa 
liar yang berdampak terhadap punahnya 
sebagian varietas vegetasi dan satwa 
langka serta mikro organisme yang sangat 
bermanfaat untuk menjaga kelestarian 
alam, (3) bergesernya praktik korupsi dari 
pusat ke daerah, terutama terjadi pada 
proses pengadaan barang-barang dan jasa 
daerah (procurement). Seringkali terjadi 
harga sebuah barang dianggarkan jauh 
lebih besar dari harga barang tersebut 
sebenarnya di pasar, (4) pemerintahan 
kabupaten juga tergoda untuk menjadikan 
sumbangan yang diperoleh dari hutan milik 
negara dan perusahaan perkebunaan bagi 
budget mereka.

Kaitan antara Otonomi Daerah dan Good 
Governance

Secara Etimologi, otonomi berasal 
dari auto dan nomos, mengatur sendiri. 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Bab I Pasal 
1 angka 5: Otonomi Daerah: “ adalah Hak, 
wewenang dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan”. Daerah 
otonom (daerah) : “adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia”.Sedangkan 
Good Governance pada umumnya diartikan 
sebagai pengelolaan pemerintahan yang 
baik. Kata ‘baik’ disini dimaksudkan 
sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu 
sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Good 
Governance (Rosidin 2010:32)

Upaya pelaksanaan tata pemerintahan 
yang baik, UU No 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah merupakan salah 
salu instrumen yang merefleksikan 
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keinginan pemerintah untuk melaksanakan 
tata pemerintahan yang baik dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Hal ini dapat dilihat dari indikator upaya 
penegakan hukum, transparansi dan 
penciptaan partisipasi.Dalam hal penegakan 
hukum, UU No. 32 Tahun 2004 telah mengatur 
secara tegas upaya hukum bagi para 
penyelenggara pemerintahan daerah yang 
diindikasikan melakukan penyimpangan. 
Dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, 
sekurang-kurangnya terdapat 7 elemen 
penyelenggaraan pemerintahan yang 
saling mendukung dan tergantung dari 
bersinergi satu sama lainnya, yaitu: Urusan 
Pemerintahan, Kelembagaan, Personil, 
Keuangan, Perwakilan, Pelayanan Publik 
dan Pengawasan, (Mardiasmo (2004:11)

Ketujuh elemen di atas merupakan 
elemen dasar yang akan ditata dan 
dikembangkan serta direvitalisasi dalam 
koridor UU No. 32 Tahun 2004. Namun 
disamping penataan terhadap tujuan 
elemen dasar diatas, terdapat juga hal-hal 
yang bersifat kondisional yang akan menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dari grand 
strategi yang merupakan kebutuhan nyata 
dalam rangka penataan otonomi daerah 
di Indonesia secara keseluruhan yaitu 
penataan Otonomi Khusus NAD, Papua, 
dan penataan daerah wilayah perbatasan, 
serta pemberdayaan masyarakat. Setiap 
elemen tersebut disusun penataannya 
dengan langkah-langkah menyusun target 
ideal yang harus dicapai, memotret 
kondisi senyatanya dan mengidentifikasi 
kesenjangan  yang ada antara target yang 
ingin dicapai dibandingkan kondisi rill yang 
ada saat ini.

Meskipun dalam pencapaian Good 
Governance, rakyat sangat berperan dalam 
pembentukan peraturan dimana rakyat 
mempunyai hak untuk menyampaikan 
aspirasi, namun peran negara sebagai 
organisasi yang bertujuan mensejahterakan 
rakyat tetap menjadi prioritas. Untuk 
menghindari kesenjangan di dalam 
masyarakat, pemerintah mempunyai peran 
yang sangat penting. Kebijakan publik 
banyak dibuat dengan menafikan faktor 

rakyat yang menjadi dasar absahnya sebuah 
kebijakan negara. UU no. 32 tahun 2004 yang 
memberikan hak otonami kepada daerah 
juga menjadi salah satu bentuk bahwa 
rakyat diberi kewenangan untuk mengatur 
dan menentukan arah perkembangan 
daerahnya sendiri. Dari pemilihan kepala 
daerah, perimbangan keuangan pusat dan 
daerah (UU no 25 tahun 1999, pembuatan 
Peraturan daerah (sebagai catatan, perda 
saat ini  telah masuk dalam Tata urutan 
peraturan perundang - undangan nasional 
menurut UU no.12 tahun 2012),serta control 
social atau pengawasan oleh masyarakat.

Sementara itu dalam upaya mewujudkan 
transparansi dalam penyelenggaran 
pemerintahan diatur dalam Pasal 127 
ayat (2), yang menegaskan bahwa sistem 
akuntabilitas dilaksanakan dengan kewajiban 
Kepala Daerah untuk memberikan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah 
kepada Pemerintah, dan memberikan 
laporan keterangan pertanggungjawaban 
kepada DPRD, serta menginformasikan 
laporan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah kepada masyarakat. Sistem 
akuntabilitas semacam ini memiliki  
keuntungan yang dapat diperoleh yakni, 
akuntabilitas lebih dapat terukur tidak 
hanya dilihat dari sudut pandang politis 
semata. Hal ini merupakan antitesis sistem 
akuntabilitas dalam UU No. 22 Tahun 
1999 dimana penilaian terhadap laporan 
pertanggungjawaban kepala daerah oleh 
DPRD seringkali tidak berdasarkan pada 
indikator-indikator yang tidak jelas. Karena 
akuntabilitas didasarkan pada indikator 
kinerja yang terukur, maka laporan 
keterangan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah tidak mempunyai dampak 
politis ditolak atau diterima. Dengan 
demikian maka stabilitas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dapat lebih terjaga.

Masyarakat memiliki hak untuk melakukan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Pelaksanaan pengawasan 
oleh masyarakat dapat dilakukan oleh 
masyarakat sebagai perorangan, kelompok 
maupun organisasi dengan cara: pemberian 
informasi adanya indikasi terjadinya 
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korupsi, kolusi atau nepotisme di lingkungan 
pemerintah daerah maupun DPRD. 
Penyampaian pendapat dan saran mengenai 
perbaikan, penyempurnaan baik preventif 
maupun represif atas masalah (Santosa 
Pandji, 2008:43). Informasi dan pendapat 
tersebut disampaikan kepada pejabat yang 
berwenang dan atau instansi yang terkait. 
Menurut Pasal 16 Keppres No. 74 Tahun 
2001, masyarakat berhak memperoleh 
informasi perkembangan penyelesaian 
masalah yang diadukan kepada pejabat yang 
berwenang. Pasal tersebut berusaha untuk 
memberikan kekuatan kepada masyarakat 
dalam menjalankan pengawasan. Dengan 
demikian, jelas bahwa Undang-undang 
Nomor 32 tahun 2004 dipersiapkan untuk 
menjadi instrumen yang diharapkan dapat 
menjadi ujung tombak pelaksanaan konsep 
good governance dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di indonesia.

Pelaksanaan Otonomi Daerah dan 
Pendekatan Good Governance guna 
mewujudkan Integritas Nasional

Good governance dapat ditinjau 
sebagai bentuk pergeseran paradigma 
konsep goverment (pemerintah) menjadi 
governance (kepemerintahan). Secara 
epistemologis, perubahan paradigma goverment 
berwujud pada pergeseran mindset dan 
orientasi birokrasi sebagai unit pelaksana 
dan penyedialayanan bagi masyarakat, 
yang semula birokrat melayani kepentingan 
kekuasaan menjadi birokrat yang 
berorientasi pada pelayanan publik. Salah 
satu bentuk layanan tersebut adalah 
penertiban regulasi yang dapat menciptakan 
suasana yang kondusif bagi masyarakat. 
Akan tetapi, sebelum lebih jauh kita  
menelaah kiat-kiat dalam menciptakan 
regulasi yang kondusif, tidak ada salahnya 
apabila kita memulainya dengan memahami 
terlebih dahulu beberapa konsep dasar 
dalam kebijakan publik.

Dalam kacamata awam, pemerintahan 
yang baik identik dengan pemerintahan 
yang mampu memberikan pendidikan 
gratis, membuka banyak lapangan kerja, 
mengayomi fakir miskin, menyediakan 

sembako murah, memberikan iklim investasi 
yang kondusif dan bermacam kebaikan 
lainnya. Dengan kata lain, pemerintah 
dianggap baik apabila ia mampu melindungi 
dan melayani masyarakatnya. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa pelayanan umum 
yang berkualitas merupakan ukuran untuk 
menilai sebuah pemerintahan yang baik, 
sedangkan pelayanan umum yang buruk 
lebih mencerminkan  pemerintahan  yang 
miskin inovasi dan tidak memiliki keinginan 
untuk menyejahterakan masyarakatnya 
(bad governance).

Berbicara tentang good governance 
biasanya lebih dekat dengan masalah 
pengelolaan manajemen pemerintahan 
dalam membangun kemitraan dengan stake 
holder (pemangku kepentingan). Oleh 
karena itu, good governance menjadi 
sebuah kerangka konseptual tentang cara 
memperkuat hubungan antara pemerintah, 
sektor swasta dan masyarakat dalam nuansa 
kesetaraan. Hubungan yang harmonis dalam 
nuansa kesetaraan merupakan prasyarat 
yang harus ada. Sebab, hubungan yang 
tidak harmonis antara ketiga pilar tersebut 
dapat menghambat kelancaran proses 
pembangunan.

Cara Mengoptimalkan Pelaksanaan 
Otonomi Daerah yang seharusnya 
membawa perubahan positif bagi daerah 
otonom, tetapi ternyata juga dapat 
membuat daerah otonom tersebut menjadi 
lebih terpuruk akibat adanya berbagai 
penyelewengan yang dilakukan oleh aparat 
pelaksana Otonomi Daerah tersebut. 
Penerapan Otonomi Daerah yang efektif 
memiliki beberapa syarat yang sekaligus 
merupakan faktor yang sangat berpengaruh 
bagi keberhasilan Otonomi Daerah, yaitu 
(1) Manusia selaku pelaksana dari Otonomi 
Daerah harus merupakan manusia yang 
berkualitas.(2) Keuangan sebagai sumber 
biaya dalam pelaksanaan Otonomi Daerah 
harus tersedia dengan cukup.(3) Prasarana, 
sarana dan peralatan harus tersedia dengan 
cukup dan memadai.(4) Organisasi dan 
manajemen harus baik. 

Dari semua faktor tersebut di atas, 
“faktor manusia yang baik” adalah faktor 
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yang paling penting karena berfungsi 
sebagai subjek dimana faktor yang lain 
bergantung pada faktor manusia ini. Oleh 
karena itu, sangat penting sekali untuk 
meningkatkan kualitas Sumber Daya 
Manusia karena inilah kunci penentu dari 
berhasil tidaknya pelaksanaan Otonomi 
Daerah. Selain itu, untuk mengoptimalkan 
pelaksanaan Otonomi Daerah harus 
ditempuh berbagai cara, seperti (1), 
memperketat mekanisme pengawasan 
kepada Kepala Daerah.Hal ini dilakukan 
agar Kepala Daerah yang mengepalai suatu 
daerah otonom akan terkontrol tindakannya 
sehingga Kepala Daerah tersebut tidak 
akan bertindak sewenang-wenang dalam 
melaksanakan tugasnya tersebut. Berbagai 
penyelewengan yang dapat dilakukan 
oleh Kepala Daerah tersebut juga dapat 
dihindari dengan diperketatnya mekanisme 
pengawasan ini. (2) memperketat 
pengawasan terhadap Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. Pengawasan terhadap 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat 
dilakukan oleh Badan Kehormatan yang siap 
mengamati dan mengevaluasi sepak terjang 
anggota Dewan.(3) Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah wajib menyusun kode etik 
untuk menjaga martabat dan kehormatan 
dalam menjalankan tugasnya Dengan 
berbekal ketentuan yang barutersebut, 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
yang telah jelas-jelas terbukti melanggar 
peraturan daerah

Masalah integrasi nasional merupakan 
persoalan yang dialami hampir semua negara, 
terutama negara-negara yang usianya masih 
relatif muda, termasuk Indonesia. Hal 
ini disebabkan karena mendirikan negara 
berarti menyatukan orang-orang dengan 
segala perbedaan yang ada menjadi satu 
entitas kebangsaan yang baru menyertai 
berdirinya negara tersebut.Begitu juga 
negara Indonesia yang usianya masih relatif 
muda. Sejak proklamasi kemerdekaan 
sampai sekarang negara Indonesia masih 
menghadapi persoalan bagaimana 
menyatukan penduduk Indonesia yang di 
dalamnya terdiri dari berbagai macam 
suku, memeluk agama yang berbeda-beda, 

berbahasa dengan bahasa daerah yang 
beranekaragam, serta memiliki kebudayaan 
daerah yang berbeda satu sama lain, untuk 
menjadi satu entitas baru yang dinamakan 
bangsa Indonesia. 

Pengalaman menunjukkan bahwa 
dalam perjalanan membangun kehidupan 
bernegara ini, kita masih sering dihadapkan 
pada kenyataan adanya konflik atar 
kelompok dalam masyarakat, baik konflik 
yang berlatarbelakang kesukuan, konflik 
antar pemeluk agama, konflik karena 
kesalahpahaman budaya, dan semacamnya. 
Hal itu menunjukkan bahwa persoalan 
integrasi nasional Indonesia, sejauh 
ini masih belum tuntas dan perlu terus 
dilakukan. Walaupun harus juga disadari 
bahwa integrasi nasional dalam arti 
sepenuhnya tidak mungkin diwujudkan, 
dan konflik di antara sesama warga bangsa 
tidak dapat dihilangkan sama sekali. 
Karena itu pelaksanaan otonomi daerah 
dengan pendekatan good governance, 
secara terus menurus harus di optimalkan. 
Optimallisasi pelaksanaan good governance 
akan meningkatkan kesejahteraan bagi 
masyarakat, tumbuhnya rasa memiliki 
dan mencintai Negara, sehingga muncul 
kebanggaan terhadap Negara oleh 
masyarakat, dimana hal itu merupakan 
dasar terbentuknya integrasi nasional, yang 
merupakan cita cita pendiri bangsa kita, 
Indonesia mardeka dan bersatu. 

Kesimpulan 
Pelaksanaan otonomi daerah yang baik 

akan mampu membangun integritas nasional 
secara sperlahan, hal ini didasari pada 
kebijakan daerah yang bersifat pluralis, 
atau dengan kata lain setiap kebijakan 
pemerintah daerah harus mengacu 
pada konsep keadilan dan persamaan. 
Keadilan dan persamaan dengan tidak 
memandang pada perbedaan etnik dan 
perbedaan suku serta budaya.Tetapi 
kebijakan pembangunan yang dilakukan 
oleh pemerintah daerah dalam era otonomi 
harus mengacu pada kosep pemerataan 
dengan menghindari marjinalisasi atas 
kelompok minoritas.
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Integrasi nasional hanya dapat dicapai 
melalui sistem pemerintahan yang adil dan 
merata, dan hal ini hanya dapat dilakukan 
oleh daerah yang memiliki otonom, 
dibandingkan dengan pemerintah pusat 
yang hanya memiliki sedikit kemampuan 
dalam mengawal integrasi, maka, 
pemerintah daerah sebagai perpajangan 
tangan pemerintah pusat harus dapat 
mewujudkan integrasi nasional melalui 
kebijakan dalam era otonomi yang adil dan 
merata.

Saran 
Konsep good governance yang 

dijelaskan tersebut berlaku untuk semua 
jenjang pemerintahan, baik pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah. 
Mau tidak mau, mampu ataupun tidak 
mampu, dalam menyelenggarakan otonomi 
daerah, pemerintah daerah dituntut 
untuk menerapkan prinsip-prinsip good 
governance karena prinsip tersebut 
telah menjadi paradigma baru didalam 
menyelenggarakan kepemerintahan yang 
digunakan secara universal.

Pemerintahan yang baik tidak di lihat 
dari sistem yang berbuat atau rancangan 
undang-undang yang di rumuskan, 
melainkan suatu sikap yang pasti dalam 
menangani suatu permasalahn tanpa 
memandang siapa serta mengapa hal 
tersebut harus di lakukan. Pada sisi lain, 
pemerintah pusat memiliki kewajiban 
untuk menyebarluaskan konsep good 
governancekepada seluruh jajaran 
pemerintahan karena konsep tersebut 
menjadi salah satu ukuran keberhasilan 
birokrasi pemerintahan.
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Transformasi Pembangunan Bidang 
Kelautan dan Perikanan dapat 

Meningkatkan Ekonomi Nasional
Kolonel Laut (E) Ir. Sarwono

Alumni PPRA LII
Paban I/Renskomlek Mabes TNI

Pendahuluan
Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) dikenal sebagai negara kepulauan 
terbesar di dunia, yang secara geografis, 
memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, yang 
membentang dari 6° Lintang Utara sampai 11° 
Lintang Selatan dan 92°  sampai 142°  Bujur 
Timurdengan panjanggarispantai95.181 
kmdantelah diakui dunia international 
yang penetapannya diatur dalam United 
Nations Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS) 1982, yang kemudian diratifikasi 
dengan Undang-undang No. 17 Tahun 1985. 
Sebagai akibat dari pengakuan tersebut, 
wilayah laut yang dimiliki Indonesia 
menjadi sangat luas, mencakup perairan 
yang meliputi seluruh pulau yang ada 
sampai dengan jarak 12 mil ke arah luar 
dan hal itu semua merupakan wilayah 

perairan teritorial. Berdasarkan keputusan 
UNCLOS tersebut, maka luas wilayah laut 
Indonesia mencapai 5,8 Juta km2, terdiri 
atas 3,1 juta km2  perairan teritorial dan 
2,7 juta km2  perairan Zona Ekonomi 
Eksklusif. Luas perairan ini belum termasuk 
landas kontinen (Continental shelf)yang 
memiliki kekayaan flora dan fauna serta 
kekayaan sumber daya laut yang sangat 
besar dan berlimpah.Adapunpembangunan 
bidang kelautan dan perikanan 
meliputiindustri hilir seperti perhubungan 
laut, pertambangan energi, perikanan, 
industri dan jasa maritim, wisata bahari 
serta perdagangan, sedangkan industri 
hulu termasuk pengembangan Sumber Daya 
Manusia (SDM), Iptek, Kelembagaan hukum 
dan peraturan, pelestarian lingkungan, 
data dan informasi serta penataan ruang. 
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Tentunya kita harus bersyukuratas 
karunia dan rahmat yang diberikan oleh 
ALLAH S.W.T atas potensi sumber kekayaan 
alam (SKA) yang berlimpah diberikan 
kepada bangsa Indonesia harus kita kelola 
dengan baik. Namun amat disayangkan, 
potensi yang cukup besar ini, kita belum 
mampu mengelolanya.Beberapa persoalan 
yang terjadi diantaranya masih miskinnya 
masyarakat pesisir, adanya konflik 
pemanfaatan ruang di wilayah kelautan 
dan pesisir, pengelolaan sumberdaya 
kelautan dan perikanan belum optimal dan 
terjadinya penurunan kualitas lingkungan 
laut dan pesisir serta banyaknya pelanggaran 
IUU Fishing, Illegal minning dan Illegal 
logging. Dari segi pengambil kebijakan 
masih ditemukan proses ijin yang masih 
panjang dan tidak berpihak pada nelayan, 
kapal penangkap ikan belum didukung 
dengan teknologi yang modern, serta 
sarana dan prasarana transportasi yang 
kurang dan belum memadai. Permasalahan-
permasalahan ini akan menjadi penghambat 
untuk berkembangnya industri kelautan dan 
perikanan, sehingga potensi SKA tersebut 
belum dapat dikeloladengan optimal untuk 
kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Permasalahan dan kendala yang lainnya 
berasal dari kondisi internal pembangunan 
kelautan dan perikanan maupun yang 
disebabkan kondisi eksternal yaitu ekonomi 
makro, politik, hukum dan kelembagaan 
diantaranya pengelolaan dan pengawasan 
yang ditangani lebih dari satu kementerian 
yang memiliki tugas pokok berbeda 
sehingga sering terjadi tumpang tindih 
(overlapping) kebijakan dan menimbulkan 
konflik kewenangan. Dengan berbagai 
permasalahan yang ada tersebut perlu 
dilaksanakan transformasi pembangunan 
kelautan dan perikanan sehingga dapat 
meningkatkan ekonomi nasional. 

Pembahasan / Inti Tulisan
Potensi kekayaan sumberdaya alam 

laut sebagai wujud keunggulan geografis 
perlu digali dan dimanfaatkan untuk 
kesejahteraan bangsa, sehingga harus 
dilakukan dengan baik dan bijaksana 

secara berkelanjutan dengan manajemen 
yang profesional dan melibatkan partisipasi 
masyarakat setempat. Untuk itu perlu 
berbagai upaya yang komprehensif dalam 
pengelolaan dan pendayagunaan potensi 
sumberdaya tersebut, di antaranya adalah 
menyadarkan kembali generasi penerus 
bangsa Indonesia akan manfaat dan kekayaan 
alam yang terdapat di laut sehingga dapat 
meningkatkan Ekonomi Nasional. 
Berbagai potensi sumberdaya kelautan 
dan perikanan dapat digambarkan sebagai 
berikut:
a.  Potensi Kelautan Indonesia 

Menteri Kelautan dan Perikanan 
Sharif C. Sutardjo pada acara Grand 
Launching Marine and Fisheries Expo and 
Conference 2014 di Jakarta (13/8). Sektor 
kelautan dan perikanan memiliki peranan 
penting dan berkontribusi positif bagi 
pertumbuhan ekonomi Indonesia karena 
potensinya yang sangat besar. Di mana, 
nilai potensi dan kekayaan sumber daya 
alam yang terdapat pada sektor kelautan 
dan perikanan diproyeksikan mencapai US$ 
171 miliar per tahun. Oleh karena itu, ke 
depan pengarusutamaan (mainstreaming) 
sektor kelautan dan perikanan dalam 
pembangunan nasional harus terus 
didorong, salah satunya melalui kegiatan 
promosi berskala internasional. Potensi 
dan kekayaan sumberdaya alam tersebut 
meliputi perikanan, pariwisata bahari, 
energi terbarukan, mineral di dasar laut, 
minyak dan gas bumi, pelayaran, industri 
maritim dan jasa kelautan. Secara rinci 
nilai potensi tersebut meliputi perikanan 
US$ 32 miliar, wilayah pesisir US$ 56 
miliar, bioteknologi US$ 40 miliar, wisata 
bahari US$ 2 miliar, minyak bumi US$ 21 
miliar dan transportasi laut US$ 20 miliar. 

b. Potensi Sumberdaya Hayati.
Dasar laut Indonesia sangat kompleks 

dan tidak ada negara lain yang mempunyai 
topografi dasar laut begitu beragam seperti 
Indonesia.   Hampir segala bentuk topografi 
dasar laut dapat dijumpai, seperti paparan 
dangkal, terumbu karang, lereng curam 
maupun landai, gunung api bawah laut, 
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palung laut dalam, basin atau pasu yang 
terkurung dan lain sebagainya.  Karakteristik 
ini menjadikan Lautan Indonesia merupakan 
wilayah Marine Mega-Biodiversity 
(keanekaragaman hayati) terbesar di dunia, 
memiliki 8.500 species ikan, 782 species 
rumput laut dan 950 species biota terumbu 
karang. Laut Indonesia pada dasarnya 
menyimpan berbagai sumberdaya alam 
yang dapat dijadikan modal pembangunan 
nasional. Karena itu, berbagai kegiatan 
ekonomi yang berbasis kelautan dapat 
dikembangkan, dalam rangka membangun 
masyarakat Indonesia yang sejahtera. 
Kondisi ini merupakan anugrah yang 
sangat besar bagi pembangunan sektor 
Kelautan dan Perikanan. Potensi lestari 
sumberdaya perikanan tangkap laut 
Indonesia adalah sekitar 6,5 juta ton/tahun 
dengan tingkat pemanfaatan mencapai 
5,71 juta ton pada tahun 2011(77,38%).                                                                                                         
Produksi perikanan budidaya mengalami 
peningkatan lebih tinggi dibandingkan 
produksi perikanan tangkap, Produksi 
perikanan budidaya mengalami peningkatan 
cukup pesat, yaitu dari 47,3 juta ton 
menjadi 62,7 juta ton. 

Grafik. Perikanan Tangkap Laut VS 
Perikanan Budi Daya Tahun 2011

Potensi perikanan budidaya ini akan 
semakin besar, apabila memasukan potensi 
budidaya air tawar seperti kolam (541.100 
ha), budidaya diperairan umum (158.125 
ha) dan mina-padi (1,54 juta ha). Disamping 
itu, potensi perikanan budidaya payau 
(tambak) mencapai 2,96 juta hektar dan 
baru dimanfaatkan seluas 682.857 hektar 
(23,04%) serta potensi budidaya laut yang 
mencapai luasan 12,55 juta hektar dengan 
tingkat pemanfaatan yang relatif masih 
rendah, yaitu sekitar 117.649 hektar atau 
0,94 persen. “Produksi perikanan memang 
tumbuh sangat positif. Tercatat, ekspor hasil 
perikanan telah mengarah pada produksi 
bernilai tambah, dengan pertumbuhan 
pada periode 2011 – 2012 sebesar 11,62 
persen. Sedangkan nilai impor periode 
yang sama mengalami penurunan sebesar 
15,43 persen.  Dengan demikian, neraca 
perdagangan perikanan pada tahun 2012 
mengalami surplus sebesar US$ 3,52 milyar,” 

c. Potensi Sumberdaya Mineral dan 
Energi.
Potensi-potensi sumberdaya mineral 

yang dapat dikembangkan di Air Laut Dalam 
berguna untuk kepentingan perikanan, 
industri makanan, perawatan/kesehatan 
(kosmetik, terapi air /SPA), pertanian dan 
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air mineral. Disamping itu laut menyimpan 
banyak potensi untuk pengembangan energi 
baru terbarukan. Ada beragam energi yang 
bisa dihasilkan dari laut melalui berbagai 
proses fisika, antara lain: 1)Dari konversi 
gaya mekanik yaitu :  Energi gelombang  
(Ocean Wave Energy),  Energi arus laut 
(Ocean Current Energy),Energi pasang 
surut (Tidal Energy).2) Dari perbedaan 
temperatur air laut yang disebut Energi 
Konveksi Suhu Laut (Ocean Thermal Energy 
Conversion/OTEC). 3) Dari mikro / makro 
alga  yang disebut Bio Energi Laut (Marine 
Bio Energi).  

d. Potensi Jasa Lingkungan
Selain sumberdaya tersebut masih 

ada jasa-jasa lingkungan (environmental 
service) yang dapat memberikan konstribusi 
bagi perekonomian negara seperti fungsi 
kawasan pesisir dan lautan sebagai 
tempat rekreasi dan pariwisata, media 
transportasi dan komunikasi, sumber 
energi, sarana pendidikan dan penelitian, 
pertahanan keamanan, penampungan limbah, 
pengatur iklim, kawasan perlindungan, dan 
sistem penunjang kehidupan serta fungsi 
ekologis lainnya. Prospek wisata alam dan 
wisata bahari makin cerah seiring dengan 
kenyataan bahwa masyarakat global sudah 
jenuh dalam lingkungan buatan, ditandai 
dengan semboyan back to nature.

e. Potensi WilayahSumberdaya Kelautan 
dan Perikanan.
Posisi geografis kepulauan Indonesia 

sangatlah strategis karena merupakan 
pusat lalu lintas maritim antar benua. 
Indonesia memiliki kedaulatan terhadap 
laut wilayahnya diantaranya perairan 
pedalaman, perairan kepulauan (Nusantara) 
dan laut teritorial (selebar 12 mil dari garis 
dasar). Di samping itu Indonesia masih 
memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan 
tertentu yaitu di zona tambahan yang dapat 
mengontrol pelanggaran terhadap aturan-
aturan di bidang bea cukai, keuangan, 
karantina kesehatan, pengawasan imigrasi, 
dan menjamin pelaksanaan hukum di 

wilayahnya. Dan masih terdapat Zona 
Ekonomi Eksklusif (ZEE) sampai sejauh 200 
mil dari garis pangkal.  Di dalam zona ini 
Indonesia memiliki hak-hak berdaulat atas 
kekayaan alam, terutama perikanan, serta 
mempunyai kewenangan untuk memelihara 
lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan 
penelitian ilmiah kelautan, serta pemberian 
ijin pembangunan pulau-pulau buatan, 
instalasi, dan bangunan-bangunan lainnya.

 Di samping berbagai potensi 
sumberdaya yang telah digambarkan di 
atas, pengelolaan sumber daya kelautan 
dan perikanan juga memiliki keunggulan 
komparatif dan peluang pemanfaatan yang 
besar dibandingkan dengan bidang-bidang 
lainnya.  Setidaknya ada 7 alasan utama 
mengapa bidang kelautan dan perikanan 
memiliki potensi untuk dibangun. Pertama, 
Indonesia memiliki keanekaragaman 
hayati yang tinggi baik ditinjau dari 
kuantitas maupun diversitas. Kedua, 
Indonesia memiliki daya saing (competitive 
advantage) yang tinggi di bidang kelautan 
dan perikanan sebagaimana dicerminkan 
dari bahan baku yang dimilikinya serta 
produksi yang dihasilkannya. Ketiga, 
industri di bidang kelautan dan perikanan 
memiliki keterkaitan (backward and 
forward linkage) yang kuat dengan industri-
industri lainnya. Keempat, sumberdaya di 
bidang kelautan dan perikanan merupakan 
sumber daya yang selalu dapat diperbaharui 
(renewable resources) sehingga bertahan 
dalam jangka panjang asal diikuti dengan 
pengelolaan yang arif; Kelima, investasi 
di bidang kelautan dan perikanan memiliki 
efisiensi yang relatif tinggi sebagaimana 
dicerminkan dalam Incremental Capital 
Output Ratio (ICOR) yang rendah (3,4) dan 
memiliki daya serap tenaga kerja yang 
tinggi pula seperti digambarkan dengan 
Incremental Labor Output Ratio (ILOR) 
sebesar 7-9. Keenam, daya serap tenaga 
kerja industri kelautan dan perikanan 
cukup tinggi; Ketujuh, pada umumnya 
industri perikanan berbasis sumberdaya 
lokal dengan input rupiah namun dapat 
menghasilkan output dalam bentuk dolar. 
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f.  Nilai Strategis Pembangunan Kelautan 
dan Perikanan
Potensi sumberdaya Alam di wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia 
sangat  besar, baik sumber daya hayati 
maupun non-hayati dengan keanekaragaman 
yang bernilai tinggi seperti terumbu karang, 
ekosistem mangrove, estuaria, padang 
lamun, mineral, minyak bumi, harta 
karun, dan lain sebagainya. Pembangunan 
Kelautan dan Perikanan (Wilayah Pesisir 
dan Pulau-pulau kecil) menjadi sangat 
penting dan strategis karena beberapa 
alasan seperti: 1)  Wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil merupakan  salah satu 
kawasan  yang memiliki produktivitas 
hayati tinggi karena merupakan perpaduan 
antara wilayah daratan dan wilayah laut; 
2) Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
memiliki banyak daerah yang indah dan 
nyaman untuk rekreasi dan pariwisata juga 
merupakan wilayah yang strategis untuk 
kegiatan transportasi, distribusi barang 
dan jasa, kegiatan industri, pemukiman, 
pelabuhan, bisnis dan kegiatan  manusia 
lainnya; 3) Kepadatan penduduk dan 
intensitas pembangunan yang tinggi di 
wilayah pesisir telah mengakibatkan 
tekanan yang sangat berat terhadap 
sumberdaya di wilayah ini; 4) Sumberdaya 
perairan pesisir pada umumnya, berlaku 
rejim akses terbuka, sehingga setiap 
pengguna ingin memanfaatkan sumberdaya 
pesisir semaksimal mungkin; 5) Pulau-
pulau kecil merupakan kawasan yang 
spesifik, sangat rentan terhadap perubahan 
lingkungan global, ukuran yang terbatas 
dan terpencil letak geografisnya; 6) 
Kemiskinan masyarakat pesisir khususnya 
nelayan yang diakibatkan oleh kesalahan 
pengelolaan sumberdaya dan keterbatasan 
akses masyarakat pesisir terhadap 
modal, teknologi, informasi dan pasar. 
Dengan karakteristik wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil seperti di atas, maka 
jelas bahwa dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya pesisir dan 
pulau-pulau kecil secara optimal dan  
berkesinambungan hanya dapat terwujud 
apabila pengelolaannya dilakukan secara 

terpadu dengan manajemen profesional 
didukung SDM yang cakap dan kuat, serta 
dukungan IPTEK yang tepat dan memadai. 

g. Transformasi Pembangunan Bidang 
Kelautan dan Perikanan dapat 
Meningkatkan Ekonomi Nasional.
Perkembangan lingkungan strategis 

yang dinamis secara langsung ataupun 
tidak langsung mempengaruhi dinamika 
perkembangan bidang kelautan dan 
perikanan, oleh karenanya faktor-faktor 
lingkungan baik pada skala  nasional maupun 
skala global, serta kecenderungannya ke 
depan, perlu dikaji dan dipertimbangkan. 

Pada skala nasional, pengelolaan 
sumberdaya kelautan dan perikanan 
diharapkan dikelola secara berkelanjutan 
dan mampu menumbuhkan peran serta 
mensejahterakan masyarakat setempat.  Di 
tingkat global, komitmen kuat dalam isu-isu 
perubahan iklim global (climate change), 
pengelolaan berbasiskan ecoregion 
(misalnya: coral triangle) dan konservasi 
lingkungan sangat penting diperhatikan. 
Selain beberapa isu tersebut diatas, isu-
isu global lainnya yang juga menjadi 
perhatian adalah perlunya mendorong 
pembangunan berkelanjutan, termasuk 
dalam bidang kelautan dan perikanan. 
Dengan telah mengantisipasi beberapa 
keadaan lingkungan strategis sesuai dengan 
dinamika perkembangan di tingkat nasional 
dan global, maka pengelolaan sumberdaya 
kelautan dan perikanan ke depan, 
diharapkan dapat dilakukan secara terpadu 
dan terarah sesuai dengan daya dukung dan 
kelestarian lingkungan.

Pengelolaan dan pemanfaatan potensi 
sumberdaya Kelautan dan pulau-pulau 
kecil untuk pembangunan ekonomi 
nasional diarahkan pada pengelolaan 
dan pendayagunaan yang berbasis pada 
management yang profesional dan 
berkelanjutan berbasis masyarakat lokal. 
Pendayagunaan potensi sumberdaya 
kelautan terutama difokuskan pada jasa-
jasa kelautan dan sumberdaya kelautan non 
konvensional lainnya seperti: pariwisata 
bahari, pengelolaan Benda asal Muatan 
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Asal Kapal Tenggelam (BMKT), industri 
bioteknologi, deep sea water, current & 
tidal energy conversion dan sebagainya. 
Untuk pembangunan perikanan ke depan 
diarahkan menuju industrialisasi perikanan 
yaitu industri perikanan dari tingkat hulu 
sampai ke hilir dan dari skala kecil (rumah 
tangga) sampai ke skala produksi massal. 
Melalui pendekatan partisipasi masyarakat 
(partisipatory approach) sehingga 
masyarakat pesisir dapat menjadi subjek 
dalam pembangunan. Konsep industrialisasi 
ini didasari pemikiran bahwa  industrialisasi 
akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, 
penyerapan tenaga kerja dan pengentasan 
kemiskinan secara simultan.  

Dalam upaya pengelolaan potensi 
sumberdaya kelautan dan perikanan, selain 
memberikan penyadaran pentingnya faedah 
sumberdaya kelautan dan perikanan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
perlu pula ditanamkan falsafah dalam 
mengelola sumberdaya tersebut, yaitu 
ekologi, sosial dan ekonomi, sehingga 
tercapai suatu keseimbangan antara 
eksploitasi dan konservasi :
1) Konservasi sumberdaya aIkan dan 

Lingkungannya. Upaya yang dilakukan 
meliputi perlindungan, pengawetan & 
pemanfaatan ekosistem pesisir & laut, 
serta keanekaragaman hayati laut dengan 
kegiatan antara lain: pengembangan 
dan pengelolaan kawasan konservasi 
laut, pengembangan pengelolaan 
konservasi jenis dan genetik biota laut 
langka dan ekosistemnya. Saat ini di 
Indonesia telah terbentuk kawasan 
konservasi baik taman nasional laut, 
kawasan konservasi laut daerah, 
taman wisata alam laut, dan suaka 
margasatwa laut seluas ± 9,6 juta 
ha. Dan luasan tersebut masih akan 
bertambah lagi dengan akan selesainya 
penetapan kawasan konservasi daerah 
lainnya.

2) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
Sebagian besar penduduk yang 
tinggal di wilayah pesisir merupakan 
masyarakat miskin, hal ini disebabkan 
oleh keterbatasan kemampuan dan 

pengetahuan, terbatasnya akses terhadap 
modal, teknologi, informasi dan pasar 
serta keterbatasan keterlibatan masyarakat 
dalam pengambilan keputusan alokasi 
sumberdaya pesisir dan pulau-pulau 
kecil. 

 Mereka terdiri dari nelayan pemilik, 
buruh nelayan, pembudidaya ikan 
dan organisme laut lainnya, pedagang 
ikan, pengolah ikan, supplier faktor 
sarana produksi perikanan. Dalam 
bidang non perikanan, masyarakat 
pesisir bisa terdiri dari penjual jasa 
pariwisata, penjual jasa transportasi, 
serta kelompok masyarakat lainnya 
yang memanfaatkan sumberdaya 
non-hayati laut dan pesisir untuk 
menyokong hidupnya.  Dengan Tujuan 
adalah : tersedianya dan terpenuhinya 
kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari 
sandang, pangan, papan, kesehatan, 
dan pendidikan; tersedianya prasarana 
dan sarana produksi secara lokal yang 
memungkinkan masyarakat dapat 
memperolehnya dengan harga murah 
dan kualitas yang baik; Meningkatnya 
peran kelembagaan masyarakat sebagai 
wadah aksi kolektif dan terciptanya 
kegiatan-kegiatan ekonomi produktif 
di daerah yang memiliki ciri-ciri 
berbasis sumberdaya lokal (resources 
based), memiliki pasar yang jelek 
(market based), dilakukan secara 
berkelanjutan dengan memperhatikan 
kapasitas sumberdaya (environmental 
based), dimiliki dan dilaksanakan serta 
berdampak bagi masyarakat (local society 
based), dan dengan menggunakan 
teknologi maju tepat guna yang berasal 
dari proses pengkajian dan penelitian 
(scientific based).   

3) Kemitraan.  Mengingat kompleksitas  per-
 masalahan dalam pengelolaan ke-

wilayahan dan sumberdaya kelautan 
dan perikanan tersebut, diharapkan 
kapasitas kelembagaan dan kemampuan 
SDM pengelola di daerah perlu segera 
ditingkatkan, sehingga percepatan 
pembangunan kelautan, dengan tetap 
memperhatikan kelestarian lingkungan 
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dan memberdayakan masyarakat 
dapat dicapai.  Untuk itu perlu adanya 
kemitraan dengan para stakeholder, 
mengingat adanya beberapa kewenangan 
dari kegiatan yang berhubungan dengan 
pembangunan kelautan dan perikanan 
ada di berbagai instansi terkait. 
Kemitraan harus dibangun dengan 
landasan semangat kebersamaan 
dan saling percaya (trust) diantara 
para pihak yang berkompeten.
Kementerian Kelautan dan Perikanan 
telah menginisiasi adanya program 
kemitraan untuk menjembatani 
kegiatan-kegiatan yang ada di instansi 
terkait, yaitu Program Mitra Bahari 
(PMB).  Program kemitraan yang saling 
membangun antara Kementerian, 
Perguruan Tinggi, Dinas Kelautan 
dan Perikanan, LSM, Mitra Swasta, 
dan stakeholders lainnya bertujuan 
untuk mengakselerasi pembangunan 
kelautan, menjembatani gap antara 
pusat dan daerah, utamanya dalam 
mengatasi kelemahan kapasitas 
kelembagaan dan SDM pengelola 
kelautan di daerah, sekaligus sebagai 
upaya untuk mengharmoniskan hubungan 
antara birokrat dan teknokrat, dalam 
mengakselerasi pencapaian sasaran 
pengelolaan sumber daya kelautan 
dan perikanan  yang lebih baik di masa 
yang akan datang.

Dengan melakukan transformasi 
pembangunan kelautan dan perikanan 
yang ada, akan dapat meningkatkan 
perekonomian nasional, mensejahterakan 
bangsa dan negara, sehingga potensi 
sumber kekayaan alam kelautan dan 
perikanan akan menjadi kiblat ekonomi 
indonesia masa depan. 

Penutup.
a. Kesimpulan.   Dari uraian diatas dapat 

disimpulkan sebagai berikut :
1). Geografi Indonesia utamanya 

wilayah laut Indonesia menyimpan 
potensi SKA kelautan hayati 
berupa berbagai macam jenis 
ikan (perikanan tangkap maupun 

perikanan budidaya) yang 
berlimpah dengan  nilai ekonomi 
yang sangat tinggi, dimana 
belakangan ini sudah mulai 
meningkat dan dapat memberikan 
sumbangan kepada pendapatan 
negara serta meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan 
lapangan kerja. 

2). Sebagai realisasi transformasi 
pembangunan Kelautan dan per-

 ikanan maka perlu adanya perubahan 
paradigma dan pendekatan pem-
bangunan  ke  wilayah pesisir dan 
lautan, juga dibarengi dengan 
upaya peningkatan kapasitas SDM 
di daerah sebagai ujung tombak 
pelaksana kebijakan nasional.  
Tanpa upaya capacity building dan 
kemitraan berbagai pihak maka 
implementasi konsep pengelolaan 
terpadu wilayah laut, pesisir 
dan pulau-pulau kecil tidak akan 
terlaksana dengan baik. 

3). Laut dengan segenap potensi 
ekonominya sesungguhnya merupakan 

 keunggulan komperatif (compa-
rative advantages) bangsa yang 
jika kita kelola dan kita optimalkan 
dengan didukung Iptek secara 
tepat, SDM yang berkualitas, 
manajemen profesional, dan etos 
kerja (akhlaq)  yang baik, maka 
dapat dirubah menjadi keunggulan 
kompetitif (competitve advantages) 
yang dapat meningkatkan per-
ekonomian nasional serta mem-
bawa bangsa Indonesia ke jenjang 
kemakmuran dan kemajuan serta 
sejahtera.

4). Manfaat apabila optimalisasi 
pembangunan bidang kelautan 
dan perikanan dapat terwujud 
adalah bidang kelautan dan 
perikanan dapat menjadi leading 
sector bagi  devisa negara dan 
tulang punggung perekonomian 
nasional, meningkatnya pemasukan 
pajak, tersedia lapangan kerja, 
menurunnya kemiskinan dan 
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terwujudnya SDM yang sejahtera 
dan berkualitas, maka daya saing 
di era global akan semakin tinggi.

b. Saran.
Dalam rangka mendukung trans-formasi 

pembangunan kelautan dan perikanan, 
disarankan kepada Pemerintah dalam hal 
ini Kementrian Kelautan dan Perikanan, 
Kementrian ESDM Kementrian Pariwiisata, 
DPR, serta masyarakat melakukan tindakan 
sebagai berikut :

1) Komitmen untuk memajukan 
potensi ekonomi bidang kelautan 
dan perikanan guna meningkatkan 
perekonomian nasional serta 
didukung oleh seluruh komponen 
bangsa.

2) Meningkatkan sinergitas, koordinasi 
terpadu dan kerja sama antara 
Kementrian yang terkait dalam 
pengelolaan dan pengawasan SKA 
kelautan dan perikanan.

3) Merevisi (revitalisasi) peraturan 
dan perundangan yang tumpang 
tindih dalam pengelolaan  dan 
pengawasan SKA kelautan dan 
perikanan.

4) Mempermudah proses ijin dan 
Administrasi ekplorasi dan 
ekploitasi SKA kelautan melalui 
satu atap yang terpadu,melengkapi 
sarana dan prasarana transportasi 
laut.
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