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Sambutan Redaksi

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-

Nya, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 22, Juni Tahun 2015 dapat kembali 
hadir ditengah-tengah para pembaca setia tepat pada waktunya.

Pembaca yang budiman
Lazimnya penerbitan jurnal ilmiah diterbitkan sebagai wahana 

komunikasi ilmiah bagi para pemerhati kajian terkait dengan 
“Ketahanan Nasional” yang kini dirasa semakin menarik perhatian untuk 
diperbincangkan, mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang 
dihadapi bangsa ini.

Dengan penyampaian informasi yang telah diolah dan dikelola secara 
ilmiah dan berlatar pada disiplin ilmu dan keahlian yang dimiliki para 
penulis, tulisan dan kajian ilmiah ini akan menjadi informasi yang sangat 
berguna dan menjadi keniscayaan jika pembahasan terkait isu “Ketahanan 
Nasional” menjadi tuntutan untuk lebih dapat dikembangkannya  secara 
intensif.  

Pada edisi Juni ini, redaksi menyajikan beberapa tulisan dan kajian 
ilmiah yang terkait dengan isu-isu nasional belakangan ini, antara 
lain bagaimana upaya peningkatan produksi beras dalam mendukung 
ketahanan pangan nasional melalui pendampingan para petani, dan 
bagaimana politik kebijakan pangan nasional secara keseluruhan di era 
otonomi dan globalisasi ini. Selain terkait ketahanan pangan, isu yang 
menarik diangkat adalah bagaimana peluang dan tantangan penyiapan 
tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi komunitas ASEAN.

Kemudian selain itu, mengenai pentingnya manajemen konflik, 
perspektif global akan ketahanan nasional Indonesia dan strategi 
memperkuat Pancasila dalam menghadapi radikalisme global merupakan 

isu-isu yang masih menarik dan relevan untuk diangkat.
Tak lupa pada kesempatan ini kami ucapkan Terima Kasih kepada 

seluruh pihak yang turut berpartisipasi membantu terbitnya jurnal 
ini. Selamat Membaca.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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Pendahuluan
Indonesia sebagai negara agraris 

yang sedang membangun, perlu banyak 
mencurahkan perhatiannya kepada 
produktivitas pertanian. Untuk tingkat 
nasional seperti halnya juga untuk 
tingkat global, sistem pertanian perlu 
dirancang sedemikian rupa guna dapat 
memproduksi bahan pangan yang men-
cukupi kebutuhan nasional, baik 
melalui sistem pertanian konvensional, 
organik maupun sistem lainnya gabungan 

antara kedua sistem tersebut, maupun 
secara modern sepertri rice estates. 
Untuk tingkat dunia, pertanian 
konvensional gagal mencukupi kebutuhan 
pangan global yang umumnya dipandang 
penyebabnya adalah[1] : a) bahan pangan 
pada umumnya tidak dihasilkan di 
daerah dimana sebagian besar konsumen 
berada; b) tidak semua petani dapat 
menjangkau bahan kimia, sumber daya 
genetik dan input energi yang diperlu-
kan dalam pertanian konvensional; 
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c) kecenderungan dan kebiasaan pola 
makan tidak sesuai dengan kelestarian 
ketersediaan sumber daya alam secara 
global; dan d) rantai pemasaran tidak 
efektif menjamin dapat diperolehnya 
pangan untuk semua orang dan karena-
nya justru mubazir menjadi limbah.

Hal-hal demikian itu memang juga 
terjadi di Indonesia mengingat luasnya 
wilayah dengan kepadatan berpenghuni 
yang tidak merata, masih sukarnya 
transportasi antar daerah dan adanya 
kebinekaan budaya dengan demografi 
masyarakatnya. Di beberapa daerah 
fasilitas pendukung kegiatan ekonomi 
masyarakat juga belum tersedia, di 
samping macam dan kebiasaan makanan 
pokokpun tidak seragam. Karenanya, 
keadaan di Indonesiapun tidak berbeda 
dari kecenderungan ketersediaan dan 
konsumsi pangan dunia, antara lain 
yaitu [1]:
•	 Harga bahan pangan yang semakin 

mahal.  Penyediaan bahan pangan 
bersaing dengan penggunaannya 
dan lahan pertaniannya juga untuk 
biofuel.

•	 Pertumbuhan populasi yang tinggi, 
menyebabkan kebutuhan pangan 
meningkat untuk serealia dan daging.

•	 Perubahan iklim, mempengaruhi 
produksi, ketersediaan air, timbul-
nya bencana alam, kritisnya ketahanan 
pangan, serangan hama dan penyakit 
dan lain sebagainya.

•	 Pertumbuhan ekonomi dunia semakin 
 melambat, tetapi perdagangan 

selatan-selatan dan kerjasama se-
makin meningkat.

•	 Globalisasi, menyebabkan penyediaan 
makanan memerlukan transportasi, 
yang berarti dibutuhkan waktu dan 
bahan bakar.

•	 Ketersediaan sumber daya alam 
mulai terbatas, tetapi pertanian 
banyak membutuhkan dan meng-
gunakan sumber daya tersebut.

•	 Pemilihan prioritas penggunaan 
lahan, antara kebutuhan untuk per-
tanian dan untuk pemukiman.

•	 Kesadaran konsumen tentang 
kelestarian lingkungan.

Sektor pertanian, yang mencakup 
tanaman bahan makanan, peternakan, 
hortikultura, perkebunan, perikanan, 
dan kehutanan, berperan besar dalam 
rangka penyediaan pangan untuk men-
dukung ketahanan pangan nasional 
dalam memenuhi hak atas pangan (the 
right to food) dan menyumbang penerimaan 
devisa dan pendapatan domestik bruto 
(PDB). Pada tahun 2003 sektor pertanian 
menyerap 46,3 persen tenaga kerja dari 
total angkatan kerja, menyumbang 6,9 
persen dari total nilai ekspor non migas, 
dan memberikan kontribusi sebesar 15 
persen dari PDB nasional. 

Sementara itu, untuk tetap mem-
pertahankan dan meningkatkan peran 
tersebut, sektor pertanian menghadapi 
berbagai perubahan sebagai akibat dari 
globalisasi yaitu: (i) semakin terbukanya 
pasar dan meningkatnya persaingan; (ii) 
meningkatnya tuntutan kebijakan per-
tanian yang berlandaskan mekanisme 
pasar (market oriented policy) dan (iii) 
semakin berperannya selera konsumen 
(demand driven) dalam menentukan 
aktivitas di sektor pertanian [2].

Pemerintah tampaknya serius 
dalam usaha meningkatkan ketahanan 
pangan. Penetapan 2014 sebagai tahun 
swasembada lima komoditas (beras, 
jagung, kedelai, gula, dan daging sapi) 
ditindaklanjuti dengan peningkatan 
anggaran Kementerian Pertanian 



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 22 | Juni 20156

beberapa tahun terakhir. Anggaran 
2010 sebesar Rp 8,9 triliun meningkat 
88,8 persen pada 2011 menjadi Rp 16,7 
triliun dan pada 2012, meningkat lagi 
Rp 440 miliar menjadi Rp 17,14 triliun. 
Sekalipun anggaran ditingkatkan, bukan 
hal mudah untuk mencapai target 
swasembada lima komoditas sekaligus 
pada 2014. Karena itu, banyak kalangan, 
pesimis target tersebut bisa tercapai 
tepat waktu[3].

Saat ini, ada potensi besar krisis 
pangan dunia yang disebabkan pemanasan 
global sehingga terjadi suhu ekstrim 
yang mengganggu produktivitas per-
tanian. Indonesia harus bersiap meng-
hadapi situasi terburuk dari potensi 
krisis pangan dunia. Hal ini dalam rangka 
mengantisipasi dampak krisis pangan 
dunia akibat perubahan iklim terhadap 
ketahanan pangan nasional. Indikator 
krisis pangan sudah mulai terlihat. 
Negara-negara yang tadinya pengekspor 
pangan kini telah menjadi pengimpor. 

Beragam tantangan akan dihadapi 
dalam mencapai target swasembada 
pangan dan swasembada berkelanjutan. 
Dari lima komoditas utama tersebut, 
kendala yang dihadapi, di antaranya,1). 
jumlah penduduk yang terus bertambah 
dengan laju pertumbuhan sekitar 1,45 
persen per tahun. 2). perubahan iklim 
yang ekstrem. 3). pesatnya laju alih 
fungsi lahan pada penggunaan nonper-
tanian. 4). keterbatasan dan kerusakan 
infrastruktur pertanian. 5). degradasi 
sumber daya alam dan lingkungan 
menurunkan kapasitas produksi pangan 
nasional. 

Sampai kini, beras tetap menjadi 
komoditas strategis dalam perekonomian 
dan ketahanan pangan nasional. 
Pemerintah telah menyusun program 

aksi peningkatan produksi padi menuju 
swasembada beras berkelanjutan. Beras 
memang telah menjadi pangan pokok bagi 
sebagian besar penduduk Indonesia yang 
populasinya mencapai 244.688.283 jiwa 
(BPS 2012) [4] dengan konsumsi beras per 
kapita yang tertinggi di dunia saat ini. 

Laju pertumbuhan penduduk yang 
positif membuat Indonesia harus terus-
menerus memacu produksi berasnya 
agar tetap swasembada beras. Sementara, 
fenomena banjir dan kekeringan yang 
semakin tidak terkendali dan tingginya 
laju konversi fungsi lahan sawah ke 
penggunaan yang lain di luar produksi 
beras akhir-akhir ini, mengisyaratkan 
bahwa risiko akan terjadinya kegagalan 
swasembada beras di negeri ini telah 
semakin meningkat dari waktu ke waktu. 
Sehingga, sangatlah mungkin terjadi 
pada suatu periode waktu, tingkat 
produksi beras nasional jatuh pada 
paras yang jauh di bawah target yang 
dibutuhkan untuk mencapai swasembada 
beras. Artinya, pada saat itu Indonesia 
akan kekurangan beras dalam jumlah 
jutaan ton. 

Produksi dan Pengadaan Beras di 
Indonesia

Bergantung kepada perspektif 
kepentingan politisnya dan kepentingan 
penilaian terhadap prospek perkembangan 
pertanian Indonesia, maka dapat 
dikemukakan beberapa isu, diantaranya 
yang terutama adalah isu kebijakan 
beras disusul oleh pertumbuhan produksi 
yang lambat, isu biofuel, konflik lingkungan 
dan sebagainya. Pada tahun 1993 lebih dari 
setengah dari 21 juta jumlah rumah 
tangga petani total di Indonesia memiliki 
lahan garapan yang kurang dari 0.50 ha. 
Meskipun demikian lahan-lahan per-
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tanian ini merupakan sumber penghasilan 
untuk kebanyakan keluarga petani. 
Karenanya upaya-upaya meningkatkan 
produksi pangan terutama beras, ter-
fokus pada pertanian keluarga skala 
kecil ini dan bukannya kepada lahan-
lahan pertanian luas (rice estates).

Kebijakan beras [5] bertujuan me-
ningkatkan harga beras domestik maupun 
tingkat swasembada pengadaan dan 
produksinya. Adanya permintaan men-
cukupi kebutuhan sendiri secara politis 
melalui proteksi beras sudah ber-
langsung sejak lama yang bentuknya 
mencegah penurunan harga beras dengan 
menggunakan instrumen kebijakan 
perdagangan  melalui tarif dan hak-hak 
impor eksklusif yang diberikan kepada 
badan logistik BULOG. Kebutuhan beras 
merupakan 71% dari pengeluaran 
konsumen dan sektor pengadaan beras 
ini melibatkan 71% dari tenaga kerja 
total yang bekerja di tingkat usaha per-
tanian. Dirasakan akhir-akhir ini bahwa 
diperlukan tindakan-tindakan reformasi 
dalam pendekatan mendukung kebijakan 
ini. Kebijakan pangan di Indonesia 
telah mengalami perubahan sejak akhir 
pemerintahan Soeharto 1998, yang 
disertai perubahan-perubahan dalam 
proses pengambilan keputusan, dan 
dalam kelembagaan pelayanan pangan 
dan pertanian. Pengaruh juga datang 
dari perkembangan internasional, misal-
nya pasar dunia untuk beras meningkat 
dalam volume dan lebih stabil dalam 
harga dibandingkan dengan waktu-wak-
tu sebelumnya, juga krisis keuangan 
Asia di tahun 1990-an boleh dikatakan 
telah berlalu, tetapi data dan model 
iklim baru untuk kawasan Indo-Pasifik 
telah menggeser spekulasi-spekulasi 
terhadap dampak ENSO (El Niño Southern 

Oscillation) kepada pertanian menurut 
anggapan mistik maupun perhitungan 
komputer. Semua perubahan ini telah 
meningkatkan peran perdagangan 
beras sektor swasta di Indonesia dan 
juga merubah berbagai pelaku meng-
gunakan instrumen menghadapi variasi 
tahunan dari produksi beras [6].

Pada tahun 1984 Indonesia pernah 
dinyatakan berswasembada beras oleh 
FAO. Prestasi ini tidak lepas dari 
pelaksanaan Revolusi Hijau yang di-
galakkan pada tahun-tahun sebelumnya 
yaitu sejak 1967 dengan kebijakan utama 
untuk beras melakukan intensifikasi 
produksi melalui program-program 
Panca Usaha Tani, BIMAS, dll. Tetapi 
ternyata revolusi hijau juga mempunyai 
dampak-dampak negatifnya. Pengaruh 
jangka panjang dalam sistem pertanian 
intensif konvensional itu, ternyata  
berdampak negatif terhadap ekosistim 
alam. Sistem pertanian Indonesia harus 
direka agar dapat memproduksi bahan 
pangan yang mencukupi kebutuhan 
nasional baik melalui sistem pertanian 
konvensional, organik maupun sistem 
lainnya. Pengaruh perubahan iklim pun 
menambah kompleksnya permasalahan ini.

Sejak tahun 2007 digulirkanlah 
program Peningkatan Produksi Beras 
Nasional (P2BN) [7]. Kerangka pemikiran 
Program P2BN secara singkat adalah: 
Kebutuhan beras yang terus menin-
gkat akibat besarnya pertambahan 
penduduk dan keperluan bekalan dan 
cadangan nasional, merupakan sebab 
diperlukannya peningkatan produksi 
beras dari tahun ke tahun. Upaya ini. 
yang didalamnya mempunyai arti 
juga meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan petani bersifat makin 
kompleks. Berbagai tantangan dihadapi 
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dalam upaya ini yaitu a.l. kebutuhan 
beras yang dari tahun ke tahun meningkat;  
harga beras dunia yang terus meningkat; 
ketersediaan lahan dan air berkurang; 
dampak fenomena iklim dan organisme 
pengganggu tanaman; infrastruktur 
pertanian yang rusak; sarana produksi 
yang belum tepat pilihan dan penerapan-
nya seperti jenis, mutu, waktu, jumlah, 
tempat dan harga; akses petani ter-
hadap modal lemah; kelembagaan per-
tanian masih lemah; koordinasi pada 
berbagai tingkatan masih lemah. Dari 
sejumlah tantangan itu, Komisi IPD 
AIPI tergerak menyoroti aspek sumber-
daya hayati, dampak fenomena iklim 
dan lingkungan, serta organisme peng-
ganggu tanaman pra dan pasca panen, 
yang masuk kegiatan kultur teknik per-
tanian untuk coba menyampaikan urun 
pendapat dalam pembahasan peningkatan 
produksi pangan dan terutama beras ini. 

Ketersediaan lahan untuk budidaya 
tanaman pangan dan ketersediaan air 
untuk pengairan dari waktu ke waktu 
mengalami penurunan secara kuantitatif 
maupun kualitatif karena alih fungsinya 
lahan pertanian menjadi lahan non-
pertanian yang berlanjut semakin 
meningkat diperparah dengan menurun-
nya kesuburan lahan dan kerusakan 
lingkungan yang antara lain menurunkan 
kualitas air. Belum lagi mengenai masih 
kurangnya pengetahuan petani tentang 
budidaya pertanian maju sehingga hasil 
pertanian masih belum efisien. Kenyataan 
juga menunjukkan bahwa lahan per-
tanian yang diubah untuk peruntukan 
non-pertanian banyak yang justru 
melibatkan lahan yang subur (Jawa), 
sedangkan penambahan areal untuk 
dijadikan lahan pertanian misalnya 
melalui transmigrasi justru biasanya 
berkualitas kurang (luar Jawa). 

Berkurangnya keragaman spesies 
tanaman secara drastis akibat penerapan 
sistem monokultur secara besar-besaran 
membawa akibat bahwa ekosistem alam 
yang semula tersusun sangat kompleks, 
berubah menjadi ekosistem yang susunan-
nya sangat sederhana akibat berkurang-
nya spesies tanaman tersebut. Karena-
nya, perlu menggunakan varietas-varietas 
dan galur-galur yang jelas sudah ter-
adaptasi dengan kondisi setempat dan 
bukannya menanam galur-galur unggul 
dalam sifat produktivitas tinggi atau 
kemampuan daya simpannya. Jelas 
bahwa aspek ini masih banyak me-
merlukan penelitian misalnya di Jawa 
Barat banyak ditanam varietas padi 
Ciherang yang berpotensi untuk 
dikembangkan menjadi bibit unggul 
teradaptasi dengan keadaan lokal [8,9]. 
Kita perlu juga menjaga keamanan 
agar tidak dibajak oleh pihak asing 
seperti dialami oleh padi Basmati asli 
India Utara yang di USA dikembangkan 
menjadi beberapa varietas modern 
bermasalah kepemilikan hak paten[7,8]

[10,11]. Kecuali itu menciptakan sistem 
pertanian Indonesia yang lebih banyak 
mengandung muatan pertanian organik 
dapat dilakukan dengan cara-cara: 
a) rotasi macam tanaman dan peng-
gunaan tanaman pelindung leguminosa 
di tanah-tanah kosong serta pemakaian 
pupuk kandang untuk kesuburan tanah. 
b) memelihara hewan disamping bercocok 
tanam yang secara tidak langsung saling 
menguntungkan seperti itik dan ayam 
yang makan keong-bekicot gulma potongan 
tumbuhan dan sisa sayur dan insekta 
kutu, walang malahan ular kecil juga 
dimangsa. c) ada baiknya disamping 
bercocok tanam, dipelihara juga ternak 
yang paling tidak ada manfaat mem-
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berikan limbah pupuk hewan. Kerjasama 
antar tetangga petani dalam upaya-
upaya ini akan sangat menguntungkan.

Dampak Fenomena Iklim dan Degradasi 
Lingkungan Serta Organisme Peng-
ganggu Tanaman.

Tentang topik dampak fenomena 
iklim dan organisme pengganggu tanaman 
ini, makalah tentang P2BN [7] menyebut-
kan bahwa usaha pangan banyak ber-
gantung kepada kondisi iklim, khusus-
nya untuk tanaman padi. Berdasarkan 
pengalaman, salah satu dampak pemanasan 
global adalah kondisi iklim yang men-
jadi sulit diramal, sehingga menimbul-
kan kerugian yang cukup besar baik 
terhadap penurunan produksi maupun 
pendapatan petani. Dampak berupa 
kekeringan dan banjir hingga saat ini 
masih belum dapat diramalkan dengan 
tepat, baik mengenai waktu maupun 
intensitasnya. 

Sjaukat[9][12] dalam makalahnya 
tentang dampak perubahan iklim ter-
hadap produksi dan keamanan pangan 
serta program-program adaptasinya 
mengemukakan bahwa intensitas dan 
frekuensi hujan badai yang meningkat, 
kekeringan dan banjir akan mengubah 
siklus hidrologi, dan keragaman hujan 
akan memberikan implikasin terhadap 
ketersediaan pangan di masa mendatang. 

Keadaan ini akan menambah beban 
negara-negara berkembang yang sudah 
kewalahan dengan berbagai masalah 
pangan kronis. Perubahan iklim merupakan 
tantangan yang harus diatasi, lebih-lebih 
bagi negara-negara yang berdayatahan 
kurang. Yang jelas, perubahan iklim 
mengancam keamanan pangan di banyak 
negara berkembang termasuk Indonesia 
dan dampak sejatinya bergantung 

kepada kondisi sosio-ekonomi masyarakat 
maupun kepada proses-proses biofisika 
yang terkait. Diperlukan kebijakan 
praktek-praktek berkelanjutan 

dan investasi agar masyarakat 
mampu beradaptasi. Berdasarkan data 
klimatologi sejak 1971 hingga 2006 
yang dibuat simulasi produksi pertanian 
menunjukkan bahwa yang produksi 
pertanian untuk Indonesia itu lebih 
peka terhadap kenaikan suhu daripada 
berkurangnya curah hujan. Kombinasi 
dari kedua komponen iklim itu mempunyai 
dampak nyata kepada imbangan pangan 
Indonesia menjelang tahun 2050, yang 
dihitung akan mengalami defisit beras 
90 juta ton gabah. Jelas bahwa defisit 
itu hanya akan dapat ditanggulangi dengan 
program-program adaptasi multipel 
yang bisa dijalankan berupa perbaikan 
area-area lahan garapan, produktivitas 
dan intensitas budidaya dan konsumsi.

Ada 4 faktor yang berpengaruh 
kepada intensitas dampak perubahan 
iklim (PI) yakni peningkatan suhu udara 
(PSuhu), tinggi muka air laut (TMAL), 
curah hujan (CH) dan ENSO (el niño–
southern oscillation). Dampak PI akan 
menurunkan produksi pertanian, beras. 
Faktor-faktor ini dan lain-lainnya yang 
terkait dengan klimatologi dipakai dalam 
pengkajian dan perhitungan ramalan 
produksi beras, ketersediaan pangan 
dan produksi pertanian lainnya di 
kemudian hari. Model-model simulasi 
dibuat, misalnya mengenai manfaat 
adaptasi PI dalam menanggulangi dam-
pak PI pada produksi beras [13]. Dalam 
penelitiannya di Imdonesia mengenai 
perkiraan bagaimana siklus hujan tahunan 
akan mengubah produktivitas lahan 
persawahan karena pemanasan bumi, 
maka Naylor dkk[14] mengembangkan 
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model regresi menghubungkan produksi 
beras (area, panenan, dan produksi 
total) sebagai fungsi anomali-anomali 
suhu permukaan laut  (Niño 3.4 SSTAs). 

Perkiraan besarnya produktivitas 
pada umumnya dihitung dari data yang 
diambil di permukaan bumi, namun 
dengan kemajuan zaman maka di-
manfaatkan teknik penginderaan jauh 
(indraja) yang dikumpulkan oleh satelit 
GMS (geostationary meteorological 
satellite). Cuaca dan iklim merupakan 
faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 
produksi padi. Digunakan model simulasi 
yang telah dikembangkan yang merupakan 
kombinasi antara radiasi yang diterima 
dan diintersepsi tanaman. Model-model 
ini digunakan untuk kegiatan perencanaan 
dan mitigasi, maka informasi tersebut 
perlu disajikan dalam format Sistem 
Informasi Geografis (SIG). Model-model 
pendugaan produktivitas padi sawah 
perlu dipadukan dengan SIG [12].  

Dampak fenomena iklim itu ternyata 
sangat berkorelasi dengan perkembangan 
organisme pengganggu tanaman (OPT)
[7]. Gangguan OPT baik hama maupun 
penyakit tanaman, dampak kekeringan 
serta banjir relatif tinggi setiap tahun. 
Gangguan tersebut belum dapat dikendali-
kan secara optimal sehingga mengakibat-
kan kerugian yang cukup besar dalam 
bentuk kehilangan hasil, penurunan mutu, 
terganggunya kesinambungan produksi, 
serta penurunan pendapatan petani. Di 
masa yang akan datang diperkirakan 
gangguan OPT, kekeringan dan banjir 
akan semakin kompleks akibat perubahan 
iklim global terhadap pola musim/cuaca 
serta perkembangan OPT. 

Penggunaan pestisida dalam usaha 
tani serta dampak negatifnya

Pencemaran oleh bahan-bahan kimia 

beracun karena tingginya pemakaian 
pupuk, pestisida dan herbisida meng-
akibatkan terjadinya degradasi lahan. 
Demikian juga hama menjadi resisten 
karena peyemprotan berulang-ulang, 
pencemaran air tanah dan sungai oleh 
senyawa nitrat akibat peggunaan pupuk 
kimia yang berlebihan, salinasi daerah 
yang menerima pengairan irigasi, 
pengurasan berlebih air tanah, pengurangan 
keragaman spesies tanaman terjadi 
oleh penerapan sistem monokultur 
berakibat ekosistem alam menurun karena 
berkurangnya spesies tanaman. Karena 
itu pertanian berkelanjutan tidak dapat 
tercapai oleh karena penurunan kuali-
tas lingkungan, malahan bisa berakibat 
deforestrasi dan peningkatan emisi GRK 
dan polusi sumber air. 

Mengingat hal-hal itu perlu pemikiran 
ulang yang lebih rasional dalam upaya 
peningkatan kemampuan produksi beras 
khususnya dan budidaya tanaman lainnya 
dan ternak pada umumnya. Pandangan 
kini  bukan lagi peningkatan produksi 
melalui cara konvensional memakai bibit 
unggul, pemupukan dengan bahan-bahan 
kimia, pestisida dan obat-obatan, 
melainkan berubah ke pendekatan 
holistik yang secara predominan ber-
dasarkan lingkungan ekologi yang sehat 
untuk mencapai produktivitas dan 
berkelanjutan. Kebanyakan penggarapan 
tanah masa kini masih menggantungkan 
diri kepada pembajakan dan penyiangan 
gulma selama masa tumbuh sampai panen. 
Sikap ramah lingkungan saja belum 
cukup karena petani ingin melihat dengan 
segera perbaikan dan keuntungan nyata 
dalam bentuk peningkatan pendapatan, 
penurunan ongkos usaha dan ke-
hidupan yang berkelanjutan maupun 
dalam memperoleh kompensasi dari 
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upayanya menciptakan lingkungan sehat. 
Sistem-sistem pertanian yang tumbuh 
dan berdampak sebagai tabungan adalah 
a.l. Produksi pertanian integratif tanaman 
dan ternak, agroforestry dan sistem 
untuk meningkatkan produksi tanpa zat 
agrokimia. 

 Sifat ketahanan/kekebalan hama 
terhadap pestisida merupakan perubahan 
sifat kepekaan yang diturunkan ke 
keturunan populasi hama target yang 
dicerminkan sebagai kegagalan berulang 
pemakaian produk untuk mencapai 
derajat kontrol efektif yang diharapkan 
mengikuti rekomendasi yang tercantum 
dalam kemasan produk (Insecticide 
Resistance Action Committee, IRAC) 
www.irac-committee.org [15]. Jika pada 
awalnya pestisida digunakan diikuti 
pemakaian berketerusan, maka akan 
menimbulkan ketahanan hama sehingga 
kontrol hama di lapangan gagal. Dalam 
keadaan demikian, respons petani akan 
meningkatkan dosis yang diberikan 
dan/atau menambah frekuensi pemberian 
sampai akhirnya dihadapi keadaan 
dimana produk anti-hama itu dipandang 
gagal. Maka digantilah dengan pestisida 
baru yang lebih keras, tetapi siklus 
kegagalan akan terulang dan biaya 
produksi akan menjadi amat besar. 
Resistensi hama itu dapat juga ber-
pindah ke resistensi pestisida sejenis, 
yaitu yang cara bekerjanya dan target 
sasaran pada hama itu sama. Resistensi 
itu menimbulkan bertambahnya hama 
bukan utama yang tadinya tidak ada 
tetapi muncul karena kelangkaan predator 
yang juga mati oleh pestisidsa. Sifat 
resistensi hama itu dipunyai oleh seluruh 
spektrum anthropoda. 

Keadaan inilah yang dimaksud dalam 
penggunaan istilah dalam TOR (Lokakarya 

Komisi Budaya AIPI Mengatasi “Ancaman 
Krisis Pangan” dan Menanggulangi 
“Keliru Pikir”?, 30 Mei 2014, Jakarta)
[16]:  yang mengacu kepada pemanfaatan 
sarana produksi, terutama produk-
produk kimiawi. Membanjirnya pestisida 
impor, penggunaan pestisida dan aplikasi 
pupuk kimia yang berlebihan dan tidak 
bijaksana oleh petani, simpang siurnya 
pengaturan pestisida dari hulu ke hilir, 
penjualan pestisida secara tidak terbatas, 
persepsi bahwa pestisida adalah “obat” 
dan “bukan racun”, serta pengelolaan 
sumber daya air yang tidak bijak, meru-
pakan fakta empiris yang memperparah 
kerentanan ekosistem”. Pengendalian 
hama terpadu (integrated pest 
management, IPM), mengaplikasi 
penanganan hama ramah lingkungan 
dan pemakaian pestisida.

Pengendalian Hama Terpadu [17,18] 
merupakan suatu pendekatan untuk 
mengendalikan hama berupa kombinasi 
metode-metode biologi, budaya, fisik 
dan kimia, dalam upaya untuk mengatasi 
persoalan hama dengan meminimalkan 
biaya, kesehatan dan resiko lingkungan. 
Adapun caranya dapat melalui
•	 Penggunaan insekta, reptil atau 

binatang-binatang yang diseleksi 
untuk mengendalikan hama atau 
dikenal sebagai musuh alami hama, 
seperti Tricogama sp., sebagai musuh 
alami dari parasit telur dan parasit 
larva hama tanaman.

•	 Menggunakan tanaman-tanaman 
“penangkap” hama, yang berfungsi 
sebagai pemikat (atraktan), yang 
menjauhkan hama dari tanaman 
utama.

•	 Menggunakan drainase dan mulsa 
(lembaran penutup tanaman) sebagai 
metode alami untuk menurunkan 
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infeksi jamur, dalam upaya menurun-
kan kebutuhan terhadap fungisida 
sintetis.

•	 Melakukan rotasi tanaman untuk 
memutus siklus pertumbuhan populasi 
hama tahunan.

Revolusi hijau telah menyebabkan 
petani mengandalkan kepada pemupukan 
secara intensif mendukung budidaya 
pertaniannya. Petani padi di Asia Tenggara 
menjadi terbiasa menyemprot segera 
setelah penanaman karena munculnya 
kutu penggulung daun Cnaphalocrocis 
medinalis (leaf folder moth) pada awal 
tumbuhnya tanaman, tetapi tak terlalu 
mengganggu. Petani beranggapan bahwa 
penambahan input, apakah itu benih, 
pestisida atau pupuk, akan memberi 
hasil yang lebih baik. Pada tahun 1986 
Indonesia melarang impor sebanyak 
57 macam pestisida dan menghentikan 
pemberian subsidi penggunaannya. 
Tetapi kenyataan kini bahwa penggunaan 
pestisida tidak terkawal [19].

IRRI (International Rice Institute) 
dan Pusat Proteksi Tanaman menyarankan 
kepada petani untuk menanam okra 
(Abelmoschus esculenthus) dan kacang-
kacangan pada pematang sawah. Tanaman-
tanaman ini menarik lebah dan kumbang 
kecil yang memakan telur wereng selain 
pemakaiannya sebagai sayur.

Pestisida tidak boleh digunakan 
pada setiap gangguan hama. IPM harus 
digunakan setiap saat untuk meminimal-
kan penggunaan pestisida sementara 
memaximalkan kegunaannya. IPM adalah 
suatu strategi pengendalian hama yang 
bertujuan tidak hanya mengurangi 
dampak hama melainkan juga mengurangi 
risiko kesehatan manusia dan lingkungan. 
Pada kebanyakan kasus, ada pilihan-
pilihan yang dapat dilakukan. Daripada 

memakai herbisida sebagai pengendali 
gulma, dapatlah dipilih pemakaian 
tanaman penutup yang tahan gulma 
atau pencabutan gulma secara manual, 
pemeliharaan ayam sebagai predator OPT 
alami, dan pemakaian insekta predator.

Pengetahuan (praktis) apa yang perlu 
diketahui petani?

Khusus untuk aspek pengendalian 
OPT, para petani seyogianya mengetahui 
tentang hal-ikhwal penggunaan pestisida 
dan mengikuti petunjuk tentang hal-
hal apa saja dan bagaimana cara peng-
gunaannya, maka disajikan senarai 
isu permasalahan dan aksi praktis a.l. 
adalah sebagai berikut [20]. 
•	 Mengapa perlu kehati-hatian dalam 

penggunaan pestisida?
•	 Iklim dan resiko penggunaan pestisida
•	 Nama-nama dan macam pestisida
•	 Penyediaan (formulation) pestisida
•	 Kehati-hatian membeli pestisida, 

pada saat transport, menyimpan
•	 Rekomendasi-rekomendasi herbisida 

dan insektisida pengendali insekta 
•	 Pengendalian gulma secara baik di 

lahan pertanian 
•	 Kalibrase penyemprot sebelum 

dipakai
•	 Pestisida sebagai zat polusi air: 

- nasib dan dampak pestisida pada 
lingkungan hidup
- monitoring pestisida di air tanah 
dan air permukaan 
- bila menggunakan herbisida (gulma), 
insecticides (insekta), fungisida (fungus),   
nematosida (nematodes), dan roden-
tisida (racun vertebrata).

•	 Jangan menyemprot pestisida waktu 
terik matahari dan jangan siram 
tumpahan pestisida dengan air 
karena berakibat meluasnya pestisida 
ke daerah-daerah  bukan target.
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Penyuluhan  dalam Upaya Meningkat-
kan Produktivitas Padi  

Dalam upaya swasembada pangan, 
Kementerian Pertanian menerapkan 4 
strategi dalam meraih surplus beras 10 
juta ton yaitu perbaikan manajemen, 
peningkatan produktivitas, perluasan 
areal, pengelolaan lahan, serta penurunan 
konsumsi beras (Sinar Tani Mei 2012)[21]. 
Dalam kurun 5 tahun menurut angka 
ramalan (ARAM) II Badan Pusat Stastik 
(BPS) komoditas padi meningkat 3,44%/ 
tahun dari 60,32 juta ton GKG pada tahun 
2008 menjadi 68,96 juta ton GKG pada 
tahun 2012 (ARAM II) sedangkan laju 
peningkatan produktivitas mencapai 
1,14%/tahun dan luas panen meningkat 
rata-rata 2,26 %/tahun, hal ini menunjuk-
kan arah pencapaian swasembada pangan 
padi. Target Kementerian Pertanian 
dalam upaya swasembada yaitu rata-
rata peningkatan sebesar 3,4%/ tahun 
(Sinar Tani Desember 2012)[22].

Peningkatan produktivitas padi tidak 
terlepas dari petani sebagai pelaku utama 
yang memiliki kemampuan untuk meng-
aplikasikan teknologi yang dibutuhkan 
dalam kegiatan usaha taninya, termasuk 
kegiatan pendampingan dan penyuluhan. 
Peranan penyuluh sangat penting dalam 
mengembangkan kemampuan petani, 
karena penyuluhan pertanian adalah 
suatu sistem pendidikan di luar sekolah 
untuk para petani dan keluarganya, 
sehingga secara khusus memiliki  sifat 
tujuan sasaran struktur pelaksanaan 
dan pendekatan yang khusus pula  
(Padmanegara,1987)[23]. Secara kelembaga-
an penyuluh pertanian mempunyai tugas 
dan fungsi penyuluh: 

1)  sebagai simpul komunikasi dan 
interaksi antara berbagai instansi, 

2) mengembangkan kemampuan 
petani, 

3)  sebagai lembaga penyampai 
ilmu dan teknologi. 

Dalam hal ini perlu ada upaya per-
baikan manajemen penyuluhan untuk 
merubah perilaku petani yang meng-
gunakan kegiatan  usaha taninya secara 
tradisional, adanya upaya merubah 
perilaku petani, akan mempengaruhi  
produktivitas usaha tani padi.

Kegiatan yang diterapkan dalam 
meningkatkan produktivitas padi. 

Salah satu kegiatan yang mendorong 
peningkatan produktivitas padi adalah 
kegiatan Sekolah  Lapang Pengelolaan 
Tanaman Terpadu (SL-PTT) yang dimulai 
sejak tahun 2008. Dalam  SL-PTT petani 
dapat belajar langsung di lapangan 
melalui pembelajaran dan penghayatan  
langsung, mengungkapkan, menganalisis, 
menyimpulkan dan menerapkan, meng-
hadapi dan memecahkan masalah-
masalah terutama dalam hal teknik 
budidaya dengan mengkaji bersama 
berdasarkan kondisi spesifik lokasi[24].

Melalui penerapan SL-PTT petani 
akan mampu mengelola sumberdaya 
yang tersedia secara terpadu dalam 
melakukan budidaya di lahan usaha 
taninya yang spesifik lokasi sehingga 
petani  menjadi lebih terampil serta 
mampu mengembangkan usahataninya 
dalam rangka peningkatan produksi 
padi. Melalui SL-PTT diharapkan petani/
kelompok tani nantinya akan mampu  
mengambil keputusan atas dasar per-
timbangan teknis dan ekonomis dalam 
setiap tahapan  budidaya usaha taninya 
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serta mampu mengaplikasikan teknologi 
secara benar sehingga  meningkatkan 
produksi dan pendapatannya.

Namun demikian wilayah di luar SL-
PTT harus tetap dilakukan pembinaan, 
pendampingan dan pengawalan sehingga 
produksi dan produktivitas tetap dapat 
meningkat, sehingga peranan  penyuluh 
di lapangan sangatlah penting untuk 
membimbing dan mengarahkan petani 
agar lebih  terampil dalam meningkat-
kan produktivitas padi.

Fungsi dan peranan penyuluh pertanian
Pemerintah telah melakukan ber-

bagai upaya, di antaranya telah di-
canangkannya Revitalisasi Penyuluhan 
Pertanian (RPP), yaitu suatu upaya 
mendudukkan, memerankan dan mem-
fungsikan serta menata kembali 
penyuluhan pertanian agar terwujud 
kesatuan pengertian, kesatuan korp 
dan kesatuan arah kebijakan. Salah 
satu tonggak untuk pelaksanaan revitalisasi  
ini adalah telah disyahkannya Undang-
undang Sistem Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan  Kehutanan (SP3K) No. 
16 Tahun 2006 pada tanggal 18 Oktober 
2006. UU ini merupakan suatu titik 
awal dalam pemberdayaan para petani 
melalui peningkatan sumberdaya manusia 
dan  kelembagaan para penyuluh pertanian 
PNS, swasta dan penyuluh pertanian 
swadaya Didalam Undang-undang No 16 
tahun 2006 yang dimaksud dengan 
penyuluhan adalah proses pembelajaran 
bagi pelaku utama serta pelaku usaha 
agar mereka mau dan mampu menolong  
dan mengorganisasikan dirinya dalam 
mengakses informasi pasar, teknologi, 
permodalan, dan sumberdaya lainnya 
sebagai upaya untuk meningkatkan 
produktivitas, efisensi usaha,  pendapatan 

dan kesejahteraannya, serta meningkat-
kan kesadaran dalam pelestarian fungsi  
lingkungan hidup. Pelaku utama dalam 
kegiatan pertanian adalah petani 
beserta keluarga  intinya.  Hanafi (1986)
[25] menyatakan bahwa penyuluh per-
tanian berfungsi sebagai mata rantai,  
penghubung antara dua sistem sosial, 
yaitu pemerintah /dinas lingkup per-
tanian dengan masyarakat tani. Disamping 
itu peranan penyuluh sebagai guru per-
tanian, penasehat, penganalisis dan 
sebagai organisatoris, serta sebagai 
kawan yang memberi dorongan bekerja  
(Mosher, 1968)[26].

Dari uraian tersebut terlihat jelas 
peranan penyuluh pertanian dalam me-
ningkatkan produktivitas  padi dengan 
melakukan proses pembelajaran ke-
pada pelaku utama yaitu petani, agar 
mampu mengaplikasikan teknologi yang 
sesuai dengan spesifik lokasi melalui 
kegiatan SL-PTT padi ataupun diluar 
SL-PTT, dan sebagai penghubung antar 
pemerintah dan petani. Jika terjadi   
permasalah dilahan tempat menanam 
padi, petani biasanya akan berkonsultasi 
dengan  penyuluh. Hasilnya akan di-
sampaikan dan didiskusikan dengan 
pemerintah daerah, selanjutnya ke 
pemerintah pusat dalam hal ini 
Kementerian Pertanian untuk mengeluar-
kan kebijakan.   

Peran penyuluh untuk meningkatkan 
produktivitas padi

Menurut Mardikanto (1996)[27], 
penyuluhan merupakan suatu sistem 
pendidikan di luar sekolah yang tidak 
sekedar memberikan penerangan atau 
menjelaskan, tetapi biasanya untuk  
mengubah perilaku sasarannya agar me-
miliki pengetahuan yang luas. Disamping 
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itu juga memiliki sifat progressif untuk 
melakukan perubahan dan inovatif ter-
hadap sesuatu (inovasi  baru) serta 
terampil melaksanakan berbagai kegiatan 
yang bermanfaat bagi peningkatan  
produktivitas, pendapatan atau keuntungan, 
maupun kesejahteraan keluarga dan 
masyarakat.

Penyuluhan pertanian dilaksanakan 
untuk menambah kesanggupan para 
petani dalam usahanya memperoleh 
hasil-hasil yang dapat memenuhi 
keinginan mereka tadi. Jadi penyuluhan 
pertanian tujuannya adalah perubahan 
perilaku petani, sehingga mereka dapat 
memperbaiki cara bercocok tanamnya, 
lebih beruntung usahataninya dan lebih 
layak hidupnya, atau yang sering dikatakan 
keluarga tani maju dan sejahtera.

Untuk mengefektifkan penyuluh, 
Kementerian Pertanian melakukan 
kegiatan demfarm yaitu demonstrasi 
yang dilaksanakan oleh beberapa orang 
petani dalam kelompok tani pada luasan  
hamparan 1-5 hektar dalam waktu ber-
samaan. Agar penyuluh pertanian handal 
dalam  mendampingi petani dalam 
meningkatkan produktivitas padinya, 
perlu dilakukan peningkatan  kemampuan-
nya seperti mengikuti pelatihan dan 
magang teknik budidaya padi dengan 
teknologi  terbaru spesifik lokasi.

Penyuluh pertanian dituntut 
menyampaikan pesan yang bersifat 
inovatif yang mampu mengubah dan 
mendorong perubahan perilaku petani 
sehingga terwujud perbaikan mutu 
hidup. Pesan yang disampaikan kepada 
petani dalam berbagai bentuk yang 
meliputi informasi teknologi, rekayasa 
sosial, manajemen, ekonomi, hukum 
dan kelestarian lingkungan. Materi 
penyuluhan dibuat tidak hanya sekedar 

peningkatan produksi namun menyesuai-
kan dengan isu global yang lain, seperti 
upaya menyiapkan petani dalam mengatasi 
persoalan iklim global. Petani perlu 
dikenalkan dengan sarana produksi 
yang memiliki adaptasi tinggi terhadap 
goncangan iklim karena akan berpengaruh 
kepada rawan pangan dan pengurangan  
produktivitas padi. Selain itu materi 
penyuluhan perlu berorientasi pada 
teknik bertani yang ramah lingkungan, 
seperti penggunaan pupuk organik 
dalam meningkatkan produktivitas padi  
dan mengurangi penggunaan pupuk 
kimia yang berlebihan.

Peranan penyuluh sangatlah penting 
melakukan perubahan perilaku petani 
terhadap sesuatu (inovasi baru), serta 
terampil melaksanakan berbagai kegiatan 
yang bermanfaat bagi peningkatan 
produktivitas, pendapatan atau ke-
untungan, maupun kesejahteraan petani.

Dalam melakukan pembinaan, pen-
dampingan, dan pengawalan terhadap 
program pemerintah untuk meningkat-
kan produksi padi, hal ini diperlukan 
ketrampilan, pengetahuan penyuluh 
terhadap teknologi spesifik lokasi dan 
kemampuan malakukan pendekatan 
dan komunikasi dalam hubungannya 
dengan petani. Sehingga target 
swasembada pangan, terutama padi 
bisa tercapai[24,28,29,30].  

Memacu Peningkatan Produksi Padi 
Dengan Mengintensifkan Pendampingan

Upaya pemerintah meningkatkan 
produksi padi untuk memenuhi target 
70,6 juta ton dilakukan melalui ber-
bagai pendekatan, salah satunya dengan 
pendampingan. Kegiatan pendampingan 
secara intensif sudah dilakukan sejak 
awal pengembangan Sekolah Lapang 
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Pengelolaan Tanaman terpadu (SL-PTT) 
di tahun 2008, bertujuan agar teknologi 
Badan Litbang Pertanian dapat diterapkan 
secara optimal. Target pendampingan 
adalah meningkatkan produktivitas 
padi di lahan laboratorium lapang (LL) 
dan sekolah lapang (SL) masing-masing 
1 – 2,5 t/ha gabah kering giling (GKG) 
dan 0,5 – 2 t/ha GKG. Apakah makna 
dan prinsip pendampingan itu?, Sejauh 
manakah pendampingan dapat meningkat-
kan produksi padi, dan Bagaimanakah 
peran pendamping?[31]. 

Makna dan prinsip pendampingan. 
Kata pendampingan lebih bermakna ke-
bersamaan, kesejajaran, dan samping 
menyamping. Kedudukan pendamping dan 
yang didampingi berada dalam posisi 
setara, bukan atasan bawahan. Arahnya 
tertuju pada pembinaan, pengajaran, 
pengarahan, pengendalian, dan mengontrol. 
Dalam pengertian umum, pendampingan 
adalah upaya untuk menyertakan 
masyarakat dalam mengembangkan 
potensi yang dimilikinya menuju pen-
capaian kualitas kehidupan yang lebih 
baik, dilaksanakan untuk memfasilitasi 
proses pengambilan keputusan yang 
terkait dengan kebutuhan masyarakat, 
membangun kemampuan untuk me-
ningkatkan pendapatan, melaksanakan 
usaha berskala bisnis serta mengembang-
kan perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan partisipatif. Prinsipnya, mem-
bangun inisiatif dan mendayagunakan 
potensi lokal, partisipasi, peningkatan 
peran aktif anggota kelompok dalam 
berusahatani, kemitraan, tidak meng-
gurui, aktualisasi institusi tradisi, dan 
keberlanjutan. 

Adakah pendampingan mendorong 
peningkatan produksi padi?. Pendampingan 
bukanlah faktor produksi. Bahwa 

pendampingan dapat mendorong 
peningkatan produksi, berjalan secara 
tidak langsung melalui perubahan sikap 
individu yang didampinginya. Pen-
dampingan menjadi faktor eksternal 
yang mempengaruhi sikap manusia 
sedemikian rupa sehingga dengan sadar 
atau tidak, individu yang dipengaruhi akan 
berubah sikapnya terhadap teknologi. 
Apresiasi petani terhadap tekologi 
mendorong penerapan teknologi sesuai 
anjuran, dan demikian akan berpengaruh 
meningkatkan produksi. Kekuatan pen-
dampingan dalam mendorong perubahan 
perilaku dijelaskan melalui teori perubahan 
sikap yang berpijak pada strategi 
persuasi. Persuasi adalah pengubahan 
sikap individu dengan memasukkan ide. 
fikiran, pendapat dan bahkan fakta baru 
lewat pesan-pesan komunikatif. Pesan 
yang disampaikan dapat mengganggu 
kestabilan sikap dan membuka peluang 
terjadinya perubahan yang diinginkan. 

Efek suatu komunikasi tertentu 
yang berupa perubahan sikap akan ter-
gantung pada sejauh mana komunikasi 
itu diperhatikan, dipahami dan diterima. 
Kesemuanya itu dapat mendorong persuasi 
sebagai proses yang mencakup dua hal 
yakni penangkapan isi pesan dan penerimaan 
apa yang telah dipahami. Dalam hal ini 
peluang terjadinya sama dengan pelu-
ang adanya pemahaman yang efektif di-
kalikan dengan peluang menerima apa 
yang dipahami. Dengan dasar teori itu 
pendampingan dapat diandalkan untuk 
mendorong peningkatan produksi padi 
melalui perubahan perilaku. Dengan 
demikian tujuan pendampingan yang 
sebenarnya adalah perubahan perilaku 
masyarakat tani untuk mandiri dan kreatif 
mengembangkan usaha produktif. 
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Peran pendamping Pendampingan 
melibatkan berbagai perwakilan dari 
beberapa instansi terkait, dan peran 
strategis yang dijalankan pendamping 
adalah sebagai fasilitator, pendidik, 
perwakilan masyarakat, dan peran-peran 
teknis bagi masyarakat yang didampingi-
nya. Peran fasilitator berkaitan dengan 
pemberian motivasi, kesempatan, dan 
dukungan bagi masyarakat. Tugas yang 
berkaitan dengan peran ini antara lain 
menjadi model, melakukan mediasi 
dan negosiasi, memberi dukungan, 
membangun konsensus bersama, serta 
melakukan pengorganisasian dan pe-
manfaatan sumber. Sebagai pendidik, 
pendamping aktif menjadi agen yang 
memberi masukan positif dan direktif 
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman-
nya serta bertukar gagasan dengan 
pengetahuan dan pengalaman masyarakat 
yang didampinginya. 

Disamping itu juga berperan mem-
bangkitkan kesadaran masyarakat, 
menyampaikan informasi, melakukan 
konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan 
bagi masyarakat adalah beberapa tugas 
yang berkaitan dengan peran pendidik. 
Dalam hal pendamping berperan sebagai 
perwakilan masyarakat, dilakukan dalam 
kaitan interaksi antara pendamping 
dengan lembaga-lembaga eksternal 
atas nama dan demi kepentingan masyarakat 
yang didampinginya. Pendamping dapat 
bertugas mencari sumber-sumber, 
melakukan pembelaan, menggunakan 
media, meningkatkan hubungan 
masyarakat, dan membangun jaringan 
kerja. Keberadaan pendamping dalam 
peran-peran yang bersifat teknis, ada  
hubungannya dengan kemampuan 
pendamping dalam melaksanakan tugas-
tugas teknis sesuai dengan berbagai 

keterampilan dasar, seperti; melakukan 
analisis sosial, mengelola dinamika 
kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, 
berkomunikasi, dan memberi konsultasi. 

Metode pendampingan harus spesifik 
lokasi. Pendampingan tidak memaksakan 
kehendak sendiri dan tidak meng-
abaikan kondisi masyarakat setempat. 
Metode yang digunakan harus sesuai 
dengan kondis i  setempat.  J ika 
menggunakan media sebagai sarana 
pendampingan, harus berpatokan pada 
jenis yang disukai petani setempat. 
Meskipun tata cara pendampingan 
telah diatur dalam panduan umum 
secara nasional, akan tetapi di dalam 
tataran praktis harus dilakukan selektif 
disesuaikan kondisi masyarakat tani 
yang didampingi. Wujud pendampingan 
dilaksanakan spesifik lokasi berdasar-
kan pada kebutuhuan petani. Pilihannya, 
dapat dilakukan melalui pelatihan, ber-
peran menjadi narasumber, menyelenggara-
kan demonstrasi, dan melakukan display 
varietas unggul. 

Untuk memenuhi harapan masyarakat 
tani seperti itu, maka sebelum melakukan 
pendampingan terlebih dahulu dilakukan 
pemahaman lapangan untuk memahami 
karakteristik dan kebutuhan masyarakat 
yang akan didampingi. Keberhasilan 
pendampingan sangat dipengaruhi 
dukungan ketersediaan sumberdaya 
manusia (SDM) yang berkualitas yang 
mampu berperan sebagai fasilitator, 
komunikator dan dinamisator dan ber-
fungsi sebagai konsultan sewaktu 
diperlukan oleh kelompok tani. Dengan 
memahami peranan pendampingan yang 
strategis dalam mendorong peningkatan 
produksi, maka upaya mengintensifkan 
kegiatan pendampingan merupakan 
langkah yang bijak dan perlu dilakukan 
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dengan penuh tanggungjawab. Komitmen 
pemerintah meningkatkan produksi padi 
menjadi tanggungjawab bersama[31]. 

Paradigma Sistem Pertanian Berbasis 
Siklus Bahan Organik Terpadu

Sungguh sangat tragis nasib petani di 
negara agraris Indonesia, karena nasib-
nya justru sangat menyedihkan. Saat 
ini sekitar 60% kemiskinan di Indonesia 
berada di pedesaan, dan lebih dari 
70% kemiskinan pedesaan tersebut ter-
kait dengan pertanian. Pertanian telah 
merupakan way of life dan sumber 
kehidupan bagi sebagian besar masyarakat 
kita, namun, masyarakat masih mem-
punyai paradigma pola pikir lama yang 
melihat pertanian hanyalah urusan 
bercocok tanam yang sekedar hanya 
menghasilkan komoditas untuk dikonsumsi 
sendiri. Untuk itu, perlu terobosan 
pemikiran dan langkah baru bahwa 
pertanian mempunyai multi-fungsi 
yang belum dan perlu mendapat apresiasi 
yang memadai dari masyarakat dan 
pemerintah. Pertanian harus mampu 
sebagai pemasok utama sandang, pangan, 
dan papan bagi kehidupan seluruh 
makhluk hidup di dunia ini; juga sebagai 
konservasi lingkungan hidup alami yang 
berkelanjutan, penyedia keindahan 
lingkungan (wisata-agro), penghasil 
bio-farmaka dan penghasil bio-energi. 
Pertanian juga harus dibangun dengan 
menghilangkan ego-sektoral, sehingga 
harus dikembangkan secara harmonis 
dan sinergis dengan penggunaan lahan 
untuk berbagai sektor kehidupan dalam 
satu kesatuan landscape ecology 
management. Untuk itu, pengembangan 
integrated bio-cycle farming system 
(IBFS, sistem pertanian berbasis siklus 
bahan organik terpadu) diharapkan 

menjadi salah satu sistem pertanian 
alternatif bagi pengejewantahan RPPK 
(Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan) yang telah dicanangkan 
oleh Presiden SBY Juni 2005 lalu[32].

Selama ini, usaha pertanian relatif 
dapat berproduksi dengan baik dan 
berkelanjutan apabila ada asupan energi 
yang besar, dan kadang harus lebih 
berorientasi secara ekonomi dibanding 
untuk keberlanjutan ekosistem. Model 
pertanian berbasis siklus bahan organik 
terpadu (IBFS) adalah sistem pertanian 
alternatif yang memadukan secara 
harmonis dan sinergis antara sektor 
pertanian (pertanian, hortikultura, 
perkebunan, peternakan, perikanan, 
kehutanan, dan sebagainya) dengan 
non-pertanian (pemukiman, agro-industri, 
wisata, industri, dan sebagainya) yang 
dikelola berdasarkan landscape eco-
logical management dalam satu kesatuan 
wilayah terpadu (Agropolitan). Pra-
model Integrated farming dikembangkan 
oleh KP4 UGM dengan beberapa kajian 
lebih mendalam melalui: ICM (Integrated 
Crop Management atau Pengelolaan 
tanaman terpadu), INM (Integrated 
Nutrient Management atau pengelolaan 
hara terpadu), IPM (Integrated Pest 
Management atau pengelolaan hama 
terpadu) dan IMM (Integrated Soil Moisture 
Management atau pengelolaan air ter-
padu). Diharapkan kebutuhan jangka 
pendek, menengah dan panjang petani 
berupa pangan, sandang dan papan 
akan tercukupi dengan sistem pertanian 
berbasis siklus bahan organik terpadu 
ini. Pemanfaatan dan pengelolaan 
limbah organik dalam digester terbuka 
dan tertutup menjadi pupuk organik, 
bio-fertilizer dan bio-energi melalui 
‘fertigation’ (fertilization & irrigation, 
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pemupukan dan pengairan) diharapkan 
mampu meningkatkan produktivitas lahan, 
nilai ekonomi dan kualitas lingkungan.

Pemanfaatan lahan secara harmonis, 
menyeluruh (holistic) dan terpadu 
(integrated) serta berkelanjutan (sus-
tainable) untuk berbagai peruntukan, 
yaitu: (i) produksi biomassa (sektor per-
tanian), (ii) lingkungan hidup (iii) kon-
servasi genetik. (iv) ruang infra-stuktur, 
(v) sumber daya alam (pertambangan), 
dan (vi) estetika dan budaya, merupakan 
ciri utama dalam sistem IBFS. Masing-
masing anasir bentang lahan tentu saja 
tidak boleh lagi saling menonjolkan 
kepentingan sektoral sendiri saja namun 
harus saling berkaitan dan mendukung 
secara harmonis dan sinergis. Output 
dan outcomes sistem lebih diutamakan 
dibandingkan keluaran masing-masing 
anasir pembentuknya.

Dekomposisi limbah bahan organik, 
baik yang berasal dari sektor pertanian 
maupun non-pertanian (industri per-
tanian, rumah tangga, rumah sakit, 
dan sebagainya) oleh mikro-organisme 
merupakan roh utama bagi siklus 
kehidupan selanjutnya. Upaya pengelolaan 
siklus bahan organik untuk keberlanjutan 
kehidupan di bumi merupakan suatu 
tindakan pelestarian alam dan kehidupan 
kita semua, karena sumber kehidupan 
kita ternyata berasal dari anasir ke-
hidupan sebelumnya. Seluruh makhluk 
bisa tetap hidup karena mengkonsumsi 
makanan yang merupakan unsur-unsur 
yang berasal dari kehidupan (tanaman 
maupun hewan). Limbah bahan organik 
seharusnya bukan menjadi problem 
bagi masyarakat tetapi justru harus 
bisa memberi manfaat yang besar bagi 
kehidupan kita semua. Sistem IBFS sangat 
menekankan agar seluruh limbah bahan 

organik harus dikurangi (reduce), 
dipakai lagi (reuse) dan didaur ulang 
(recycle) sehingga pemanfaatan lebih 
lanjut bagi seluruh ekosistem menjadi 
lebih baik. Konsep pertanian back to 
nature ini nampaknya diperlukan untuk 
mendongkrak nasib pertanian Indonesia 
yang belum bisa mensejahterakan 
umatnya. IBFS diharapkan mampu 
memberikan keuntungan tambahan 
bagi petani kecil, menengah dan besar, 
melalui daur ulang limbah organik men-
jadi sumber daya terbarukan sehingga 
menghasilkan produksi yang bernilai 
tinggi dan berwawasan lingkungan 
secara berkelanjutan.

Untuk mendukung sistem pertanian 
berbasis siklus bahan organik terpadu, 
maka peran mikro, meso dan makro-
organisme secara biokimiawi dalam siklus 
hara dan peningkatan produktivitas 
lahan sangat penting. Kemampuan 
alami mineralisasi N dalam tanah per-
tahunnya adalah 3-5 kali lipat dibanding 
yang tersedia di dalam tanah, sedang-
kan penggunaan tanaman legum telah 
mampu menyuplai N sebanyak 9-27 kali 
lipatnya. Pemanfaatan ilmu genetika 
dan bio-nanoteknologi (ukuran seper
milyar meter) yang merupakan artificial 
& functional biotechnology lebih lanjut 
akan sangat diperlukan untuk mendukung 
keberhasilan paradigma baru pertanian 
Indonesia.

Salah satu permasalahan besar 
dalam pertanian adalah penanganan 
pasca panen dan harga jual komoditi per-
tanian yang merugikan petani. Petani 
juga harus difasilitasi agar bisa mem-
produksi komoditi unggulan dan diluar 
musim panen. Proses penanganan pasca 
panen HI-TOUCH, baik yang sederhana 
sampai yang canggih harus menjadi 
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landasan utama bagi petani sehingga 
mampu menambah nilai jual dan ruang 
lingkup maupun skala penjualan.

Untuk mendukung paradigma baru 
pertanian Indonesia, maka sinergisme 
antar departemen, antar bidang, 
antar wilayah dan antar pelaku dalam 
jaringan MUPI (Masyarakat, Universitas, 
Pemerintah, Industri) harus lebih 
diutamakan. Selanjutnya, pendekatan 
fungsional juga harus lebih dikedepankan 
dibandingkan dengan pendekatan 
struktural yang selama ini diberlakukan. 
Untuk itu, petugas fungsional harus 
lebih diperdayakan. Program yang di-
jalankan pun, adalah sinergisme dan 
pertemuan kebutuhan atas dan bawah, 
bukan hanya melulu top-down ataupun 
bottom up saja. Untuk itu, local wisdom 
harus menjadi pertimbangan utama 
dalam penentuan program di daerah.

Program produksi 10 juta ton beras 
pada tahun ini tentunya perlu didukung 
dengan sistem pertanian yang sesuai. 
Dengan demikian, pengejawahan paradigma 
baru dalam pembangunan pertanian 
kita berupa perbaikan kondisi, strategi, 
regulasi, implementasi, teknologi, 
manajemen, kelembagaan, dan 
sebagainya diharapkan akan mampu 
memperbaiki seluruh aspek dan sendi 
kehidupan yang terlibat dalam pertanian[32].

Pendampingan Petani Oleh Masyarakat 
Intelektual Dan “Gagasan Program 
Pendampingan Petani Berdaulat” 

Berbicara tentang aspek budaya 
dari kegiatan pertanian/produksi pangan, 
maka petani sebagai unsur masyarakat 
umum, perlu meningkatkan kemelek-
hurufan ilmu pengetahuan (science 
literacy). Untuk bidang petanian, fokus 
perhatian kita adalah manusia pelaku 

pertanian yang tidak hanya perlu 
menguasai kultur-teknik-ekologi pertanian, 
melainkan juga mantap menguasai 
aspek sosio-ekonomi dan budaya 
masyarakat petanian.

Tidak dapat dipungkiri bahwa 
penguasaan petani dalam bidang-bidang 
ini perlu ditingkatkan, disesuaikan dengan 
metode dan pandangan pendekatan 
baru dan seterusnya. Jelas bahwa 
sangat penting peran penyuluhan, yang 
terstruktur dalam kerangka tugas 
pemerintahan-dinas pertanian, maupun 
program-program inovatif yang lahir 
dari pemikiran masyarakat. Contoh 
keberhasilan BIMAS itu merupakan 
pengalaman yang sangat berharga, 
meskipun program itu sekarang 
memerlukan penyesuaian ramah lingkungan 
ekologis. Dari uraian-uraian diatas nyata 
bahwa ilmu pengetahuan, baik di 
bidang kultur teknik maupun sosio-
ekonomi, merupakan kunci keberhasilan 
sektor pertanian sedangkan yang me-
miliki pengetahuan itu dan mampu 
mengembangkannya adalah perguruan 
tinggi (PT). Karenanya seyogyanya PT 
bersiap sedia untuk mendampingi petani, 
dalam hal ini dalam upaya meningkat-
kan produksi beras. Dunia pendidikan 
tinggi seyogianya terlibat dalam tugas 
tunjuk-ajar penyuluhan pertanian/
pengadaan pangan ini memanfaatkan 
adanya tugas pengabdian kepada 
masyarakat dari Tridarma Perguruan Tinggi 
yang melibatkan peran-serta tenaga-
tenaga intelektual.

Kalau di bidang pendidikan kita me-
nyaksikan adanya program Indonesia Men-
gajar yang inspiratif dan sangat terkenal 
sampai terdengar juga di negara-negara 
di seberang lautan, tentu saja bidang 
lain hendaknya juga tidak ketinggalan 
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memikirkan program-program paralel di 
bidang masing-masing melalui gerakan 
kepemudaan, pertanian dan lain-lain 
kegiatan senada. Pada saat ini misalnya, 
IPB sedang menggulirkan  gagasan meng-
upayakan perbaikan mutu sapi rakyat 
melalui program Sekolah Peternak 
Rakyat[33] yang mengupayakan pemurnian 
genetik peningkatan kualitas dan 
kuantitas sapi rakyat untuk produksi 
daging. Selari dengan itu tentu dapat 
juga direka suatu program bertujuan 
meningkatkan kemampuan budidaya 
pertanian/beras berbasis lingkungan 
ekologi yang sehat. Aspek-aspek yang 
perlu diperhatikan untuk muatan 
bimbingan petani adalah kultur-teknik 
lingkungan, agro-sosio-ekonomi dan 
perubahan sikap perilaku petani dan 
masyarakat.

Program pendampingan petani yang 
dimaksudkan sekarang ini bertujuan 
meningkatkan kemampuan budidaya 
pertanian/beras berbasis lingkungan 
ekologi yang sehat dalam semangat 
usaha koperasi, yang sebaiknya di-
sebut Program Pendampingan Petani 
Berdaulat (PPPB), maka sebenarnya 
muatan idiil dan praktis sudah tertuang 
dalam Program P2BN yang digulirkan 
oleh pemerintah sejak 2007. Peng-
gunaan input produksi haruslah efisien, 
khususnya pada pertanaman padi lahan 
irigasi supaya tidak mengurangi pen-
dapatan petani. Efisiensi penggunaan 
faktor-faktor produksi bertujuan untuk 
meningkatkan hasil, pendapatan petani 
dan pelestarian lingkungan, termasuk 
menghindarkan diri dari bahaya bagi 
kesehatan manusia. Komitmen dan 
peran aktif kepemimpinan formal dan 
non-formal di tingkat daerah, partisipasi 
seluruh masyarakat, terutama petani dan 

pengusaha, jajaran pertanian, pemerintah 
daerah, serta iklim yang mendukung 
merupakan kunci sukses pelaksanaan 
gerakan P2BN. Perlu diingat bahwa 
karena tipologi tanah pertanian Indonesia 
itu beragam mengikuti sifat geografis 
daerah, maka isi program PPPB dapat 
berbeda-beda dan karena itu peranan 
intelektual dan PT lokal sangat penting.   

Adapun konsep dasarnya adalah 
bimbingan peningkatan pengetahuan 
dan keterampilan profesional peserta 
petani di bidang pertanian melalui (1) 
peningkatan pemahaman yang lebih 
mendalam terhadap perubahan dunia 
yang mempengaruhi pertanian dan 
kebijakannya di tingkat daerah dan 
nasional, (2) penggunaan berbagai sarana 
(tools) dan teknik untuk menganalisis 
sistem pertanian di lokasinya masing-
masing dan mengidentifikasi isu-isu 
penting untuk perubahan, (3) membuat 
skenario dengan berbagai alternatif 
pilihan dan menentukan prioritas pada 
kondisi yang kurang menguntungkan, 
menggunakan metode pendekatan teori 
dan praktek, dan (4) mendesain jalur 
transisi untuk memperkenalkan inter-
vensi pertanian inovatif yang memiliki 
keseimbangan secara sosial, ekonomi 
dan ekologi.

Contoh aspek praktis adalah 5 Cara 
Cerdas Menaikkan Produksi Beras Nasional 
(sumber: Balai Penyuluhan Pertanian 
Demung-Situbondo)[34]:
1. Bibit harus Berumur Muda, 10 - 15 

hari pada persemaian khusus.
2. Cara Tanam harus Jejer Legowo, 2-1.
3. Pemupukan dengan PUTS (Perangkat 

Uji Tanah Sawah) dan BWD (Bagan 
Warna Daun) dan dapat pula disusul 
menggunakan tehnik Kalkulator 
Pemupukan Elektronik – PHSL.
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4. Penyiangan harus rutin, Jangan 
menunggu Rumput tumbuh tinggi.

5. Pasca Panen, wajib Panen meng-
gunakan Pedal Trasher atau Motor 
Trasher,- sudah dibuktikan dapat 
mengurangi 15 persen kehilangan 
hasil.
Petani perlu pendampingan dalam 

penanganan pestisida dengan cara yang 
benar untuk menanggulangi OPT karena 
begitu sarat muatan bahaya bagi 
kesehatan manusia dan lingkungan yang 
terkait. Terkait kerjasama dalam usaha 
koperasi maka mungkin petani harus 
mengelola gabungan lahan garapannya 
yang cukup luas dan untuk itu diperlukan 
cara-cara yang berbeda dari penanganan 
unit-unit lahan kecil. Penanganan area 
yang luas seperti lahan kolektif koperasi 
itu, seperti memonitor dan mengumpul-
kan data iklim, mulai timbulnya 
serangan hama dan kondisi tanah yang 
berubah kurang sehat, perlu peningkatan 
teknik dan teknologi yang digunakan. 
Pemakaian drone (pesawat mini tak 
berawak) di bidang pertanian dan 
lingkungan hidup perlu dikembangkan 
[35,36]. Semoga program[37] yang pro-
rakyat ini mendapat pembenaran dari 
pemerintah 2014-2019 mendatang ini.
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Politik Kebijakan Pangan Nasional 
dalam Era Otonomi dan Globalisasi

Abstrak
Ketahanan Pangan bukan hanya 

menyangkut tentang kedaulatan negara 
dalam mengolah sumber-sumber daya 
pangan, tetapi juga lebih jauh 
menyangkut tentang hak asasi manusia. 
Karena, pangan pada hakikatnya adalah 
kebutuhan primer setiap manusia untuk 
dapat bertahan hidup. Lebih lagi dalam 
tatanan hegemoni global tentang hak 
asasi manusia, ketahanan pangan tidak 
lagi sekedar kesediaan pangan, tetapi 
bagaimana pangan tersebut dapat 
memenuhi standar gizi, kelayakan 
konsumsi, untuk mewujudkan hidup 
yang sehat dan aktif.

Pemerintah sangat berperan besar 
dalam mendukung ketahanan pangan 

dalam suatu negara, melalui kebijakan-
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, 
pemerintah dapat memproteksi 
sekaligus membantu ketahanan pangan 
nasional dari arus deras perdagangan 
bebas yang dikuasai oleh industri 
pangan internasional. Pemerintah juga 
berperan besar dalam mendukung stabilitas 
dari distribusi pangan, karena dalam 
distribusi pangan sangat rawan terjadinya 
penyelewengan yang menimbulkan 
kelangkaan pangan.

Distribusi sangat erat kaitannya 
dengan aksesibilitas, akses terhadap 
pangan sangat tergantung kepada 
kondisi ekonomi secara luas seperti 
pemerataan pendapatan, kemiskinan dan 
pengangguran. Intervensi pemerintah 
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sangat diperlukan untuk mengurangi 
ketidakstabilan termasuk melindungi 
pengusaha pangan lokal dengan tarif 
fleksibel. Tulisan ini ingin membahas 
lebih dalam tentang politik kebijakan 
ketahanan pangan dalam era otonomi 
dan globalisasi.

Ketahanan Pangan dalam Astagatra
Ketahanan pangan adalah kondisi 

dimana masyarakat dapat mendapatkan 
makanan yang aman, bergizi, dengan 
harga yang terjangkau, yang menjadi 
dasar hidup yang aktif dan sehat1. 
Atas dasar itulah komitmen untuk 
mewujudkan kondisi ketahanan pangan 
sangat dibutuhkan dari segala lini, 
baik masyarakat, swasta maupun 
pemerintah. Pemerintah dalam hal ini, 
merupakan pihak yang memiliki efek 
besar dalam mewujudkan ketahanan 
pangan, karena pemerintah adalah pihak 
yang mengelola anggaran yang berasal dari 
warga negara dan mengimplementasikan 
anggaran tersebut melalui kebijakan-
kebijakan yang strategis.

Kebijakan ketahanan pangan seperti 
yang dimuat dalam Propenas 2000, 
UU No.7 tahun 1996 dapat diuraikan 
sebagai berikut :
1. Membangun sistem ketahanan 

pangan nasional yang tangguh 
melalui penciptaan iklim kondusif 
bagi berfungsinya sub-sub sistem 
ketersediaan, distribusi dan konsumsi 
secara sinergis

2.  Membangun kerjasama kelembagaan 
untuk meningkatkan ketahanan pangan 
di pusat, provinsi, kabupaten/ kota

3. Meningkatkan kemampuan membangun 
ketersediaan dan cadangan pangan 
dalam jumlah, mutu dan keragaman 
yang cukup di seluruh wilayah

4. Meningkatkan kemampuan membangun 
sistem distribusi pangan pada tingkat 
harga pangan yang terjangkau daya 
beli masyarakat

5. Meningkatkan keanekaragaman 
produksi dan konsumsi pangan 
sesuai potensi sumber daya lokal 
sehingga mendorong penurunan 
konsumsi beras

6. Meningkatkan pemberdayaan dan 
kemandirian masyarakat dan bertumpu 
pada sumberdaya, kelembagaan 
dan budaya lokal

7.  Meningkatkan kewaspadaan pangan 
dan gizi agar dapat mengenali dan 
mengantisipasi secara dini masalah 
kerawanan pangan di daerah. 

Ketahanan pangan menyangkut 
tiga aspek yaitu produksi (harvesting), 
distribusi (sharing), dan konsumsi 
(consumption). Aspek-aspek tesebut 
harus mempertimbangkan empat pilar 
dari ketahanan pangan sebagaimana 
didefinisikan oleh FAO yaitu : akses, 
ketersediaan, kegunaan, dan stabilitas 
pendistribusian. Dimensi akses memiliki 
titik berat pada kemampuan ekonomi 
individu dan rumah tangga untuk 
membeli makanan di pasar (atau 
retail) sistem makanan. Sedangkan 
dimensi ketersediaan dalam ketahanan 
pangan difokuskan kepada produksi dan 
suply makanan, dan meninjau model 
industri agrikultur yang dominan sebab 

1 Definisi dari Word Food Summit di Ottawa, Canada, 1998 dari Elaine M. Power, Conceptualizing 
Food Security for Aboriginal People in Canada, Canada : Canadian Journal of Public Health 2008
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ketidakberlanjutan bagi lingkungannya 
dan dampak negatif bagi kesehatan 
makanan dan kesehatan konsumen. 
Dimensi kegunaan, difokuskan pada 
bagaimana kemampuan pemerintah 
untuk menyeleksi makanan sehat di 
dalam lingkungan orotitasnya.    

Dewasa ini, Indonesia dihadapkan 
pada masuknya paham demokrasi 
dan globalisasi yang mempengaruhi 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Paham tersebut juga berperan besar 
dalam mempengaruhi bagaimana 
pemerintah mengambil suatu kebijakan. 
Kini pemerintah tidak lagi bisa 
menentukan kebijakan secara rasional-
komprehensif atau hanya mengandalkan 
intelektualitas para teknokrat semata, 
dan tidak bisa memberikan kebijakan 
yang dikeluarkan secara sepotong-
sepotong yang berkelanjutan (inkri-
mental) semata. Melainkan merupakan 
perpaduan (mix scan) antara dua 
model kebijakan tersebut yang melalui 
proses masukan-masukan dan uji publik 
yang didorong oleh kalangan civil 
society, masyarakat, dan pihak swasta. 
Sehingga kebijakan yang dihasilkan 
akan merupakan kebijakan yang benar-
benar dibutuhkan oleh masyarakat dan 
berdampak baik bagi kesejahteraan.

Namun kebijakan bagaimanapun 
baiknya harus melalui proses politik. 
Bagaimana kebijakan tersebut harus 
mengalami tarik menarik kepentingan 
di legislatif, pada proses di legislatif 
kuatnya dan lemahnya dukungan 
terhadap pemimpin eksekutif akan 
sangat berpengaruh kepada berhasil 
atau tidaknya suatu kebijakan dapat 
diimplementasikan. Dan lemah atau 
kuatnya dukungan legislatif terhadap 
suatu kebijakan tidak terlepas dari 

kuatnya dukungan masyarakat. Tuntutan 
keterbukaan sebagai efek dari 
masuknya demokratisasi mendorong 
Indonesia untuk melakukan otonomi 
daerah, otonomi daerah berperan 
memperbesar peran pemerintah 
daerah dalam mengatur daerah 
otonominya, tingginya peran tersebut 
harus diimbangi dengan kontrol yang 
kuat dari masyarakat maupun lembaga 
legislatif sebagai lembaga perwakilan 
untuk menjaga check and balances dari 
kekuasaan yang besar dari eksekutif.

Dalam hal ini, penulis memilih 
menulis tentang politik kebijakan 
ketahanan pangan nasional dalam era 
otonomi dan globalisasi. Kajian politik 
kebijakan Ketahanan Pangan Nasional 
akan dianalisis secara komprehensif 
ditinjau dari analisis Astagatra (Geografi, 
Demografi, Sumber Kekayaan Alam, 
Ideologi, Politik, Sosial Budaya, 
Pertahanan dan Keamanan), yang 
diharapkan dapat melihat permasalahan 
secara utuh.

 
a.  Geografi

Indonesia terletak di Asia Tenggara, 
terletak di garis khatulistiwa dan berada 
di antara benua Asia dan Australia serta 
di antara Samudra Pasifik dan Samudra 
Hindia. Karena letaknya yang berada 
di antara dua benua dan dua samudra, 
Indonesia disebut sebagai nusantara. 
Indonesia terdiri dari 17.508 pulau yang 
merupakan negara kepulauan terbesar 
di dunia.

Dengan populasi sebesar 222 
juta jiwa pada tahun 2006, Indonesia 
merupakan negara berpenduduk 
terbesar keempat di dunia dan negara 
berpenduduk Muslim terbesar di dunia. 
Indonesia memiliki luas 1.919.440 
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kilometer persegi yang merupakan 
negara ke 15 terbesar di dunia dalam 
hal luas lahan dan 7 besar dunia dalam 
hal luar wilayah kelautan. Kepadatan 
penduduk mencapai 134 orang per 
meter persegi, penduduk terpadat 
terkonsentrasi di pulau Jawa.

Lokasi Indonesia berada di tepi 
pasifik eurasia dan lempeng tektonik 
Australia membuat Indonesia memiliki 
banyak gunung berapi dan sering 
terjadi gempa bumi. Indonesia 
memiliki sedikitnya 150 gunung berapi 
aktif, termasuk Krakatau dan Tambora 
yang terkenal karena letusannya yang 
dahsyat pada abad ke 19. Karena 
letaknya yang berada di bawah garis 
khatulistiwa, Indonesia memiliki iklim 
tropis dengan dua musim yaitu musim 
hujan dan kemarau. Curah hujan 
tahunan rata-rata di dataran rendah 
bervariasi dari 1,780-3,175 milimeter 
dan sampai 6.100 milimeter di daerah 
pegunungan. Daerah pegunungan 
terutama di pantai barat Sumatera, 
Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi dan 
Papua memiliki curah hujan tertinggi.  

Meninjau keadaan geografis Indonesia 
di atas, tentu sangat potensial untuk 
mendukung terciptanya ketahanan pangan 
baik di regional maupun nasional. 
Hal ini tentu saja harus didukung 
dari political will yang baik dari para 
pemangku kepentingan khususnya 
pemerintah untuk membuat kebijakan 
yang mendukung pemanfaatan dan 
pengelolaan sumber-sumber potensi 
daerah, dan menangkap peluang 
pengembangan daerahnya untuk 
mendukung ketahanan pangan.

b.  Demografi
Demografi sangat erat kaitannya 

dengan kependudukan, pada sensus 
penduduk tahun 2010 populasi 
penduduk di Indonesia adalah 237.6 
juta jiwa, dengan peningkatan populasi 
sebesar 1,9 persen. 58 persen populasi 
penduduk Indonesia menetap di Pulau 
Jawa, yang merupakan pulau dengan 
populasi terpadat di dunia. Banyaknya 
konsentrasi penduduk di Pulau Jawa 
disebabkan karena tidak meratanya 
pertumbuhan ekonomi dan kesempatan 
kerja di daerah, yang kemudian 
mengakibatkan terjadinya urbanisasi 
dari daerah ke kota-kota besar yang 
berada di Pulau Jawa.

Urbanisasi terjadi karena banyak 
industri-industri yang berkembang 
di Pulau Jawa dan membuka banyak 
kesempatan bekerja. Karena banyaknya 
perpindahan penduduk dari daerah ke 
Pulau Jawa, maka pemerintah Indonesia 
mengeluarkan kebijakan deurbanisasi 
dengan menggiring investor untuk 
membuka industri di daerah. Banyaknya 
industri yang berkembang di daerah 
tentu saja tidak serta merta bebas dari 
masalah. Masalah yang muncul adalah 
industri manufaktur yang berkembang 
di daerah membutuhkan lahan yang 
luas dan memangkas lahan perkebunan 
dan persawahan, yang tentu saja 
akan mengancam ketahanan pangan 
nasional.  

Hadirnya berbagai industri manufaktur 
membuka kesempatan bekerja kepada 
penduduk sekitar, bahkan dari 
kalangan petani yang selama ini 
kurang mendapatkan keuntungan 
dari mata pencahariannya berpindah 
profesi menjadi buruh pabrik. 
Dengan terjadinya pergeseran profesi 
penduduk dan fungsi lahan sebagai 
dampak dari kebijakan deurbanisasi, 



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 22 | Juni 2015 29

pemerintah harus mengkaji ulang 
kebijakan tersebut sehingga tidak 
berdampak pada melemahnya produksi 
hasil pertanian yang akan berdampak 
pada melemahnya ketahanan pangan 
nasional. 

c.  Sumber Kekayaan Alam
Indonesia memiliki sumber kekayaan 

alam yang potensial, daerah pantai 
selatan sepanjang susur kepulauan 
yang memiliki potensi perikanan, 
daerah pegunungan yang subur untuk 
pertanian, daerah pegunungan api yang 
memiliki potensi energi, serta daerah 
daerah lain yang memiliki potensi 
pariwisata. Dari sumber kekayaan alam 
yang ada, potensi pertanian di Indonesia 
merupakan sektor yang memiliki 
dampak yang besar sebagai motor 
penggerak perekonomian, komoditas 
pertanian yang ada di Indonesia 
diantaranya kopi, teh, cengkeh, padi, 
sayur-sayuran, serta peternakan. 
Komoditas ini merupakan anugerah 
sekaligus tantangan bagi Indonesia. 

Karena jika pemerintah daerah 
otonomi dan pemerintah pusat berhasil 
memformulasikan kebijakan yang tepat 
untuk mendorong sektor pertanian, 
maka akan berdampak pada berlimpahnya 
pangan untuk mencukupi kebutuhan 
regional maupun nasional. Namun bila 
kebijakan yang diambil salah, maka 
akan menimbulkan bencana yang besar 
yaitu kekurangan pangan.

Pemerintah harus memformulasikan 
kebijakan dengan tepat bagaimana 
mengatur sistem keberlanjutan dari 
ketahanan pangan, sistem ketahanan 
pangan terdiri dari tiga subsistem yang 
saling berinteraksi, yaitu subsistem 
ketersediaan, subsistem distribusi, 

dan subsistem konsumsi. Pembangunan 
ketiga subsistem tersebut harus dilakukan 
secara simultan dan harmonis dengan 
memberdayakan masyarakat secara 
partisipatif, pendekatan sistem usaha 
agribisnis yang berdaya saing, 
berkelanjutan, berkerakyatan dan 
desentralistis dan melalui pendekatan 
koordinasi.

Pembangunan subsistem ketersediaan 
pangan diarahkan untuk mengatur 
kestabilan dan kesinambungan penyediaan 
pangan yang berasal dari produksi, 
cadangan dan impor. Pembangunan 
subsistem distribusi bertujuan untuk 
menjamin aksesibilitas pangan dan 
menjamin stabilitas harga pangan 
strategis. Pembangunan subsistem 
konsumsi bertujuan untuk menjamin 
agar setiap warga mengkonsumsi 
pangan dalam jumlah dan gizi yang 
cukup, aman dan beragam.

Keberhasilan pembangunan ketiga 
subsistem ketahanan pangan tersebut 
perlu didukung oleh kebijakan 
pemerintah dalam pengadaan sarana, 
prasarana, dan kelembagaan produksi, 
distribusi, pemasaran, pengolahan dan 
sebagainya disamping juga didukung 
oleh faktor kebijakan, peraturan yang 
kondusif, pembinaan dan pengawasan 
pangan. Output yang diinginkan dari 
Sumber Kekayaan Alam yang dimiliki 
oleh Indonesia adalah terpenuhinya hak 
azasi manusia akan pangan, meningkatnya 
kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan 
ketahanan ekonomi dan ketahanan 
nasional.

d.  Ideologi
Politik Kebijakan di daerah otonomi 

tidak terlepas dari sistem politik 
nasional yang berdasarkan pancasila. 
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Pancasila yang merupakan sumber dari 
segala sumber hukum menjadi dasar 
dari setiap pengambilan keputusan 
dan kebijakan. Oleh karena itu, 
politik kebijakan ketahanan pangan di 
daerah-daerah otonomi yang berada 
di Indonesia harus bertumpu pada 
paradigma nasional, yakni pancasila, 
Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka 
Tunggal Ika, hal tersebut merupakan 
fondasi utama dalam perumusan 
kebijakan apapun sistem politik yang 
dianut maupun kepentingan politik 
apapun yang berkuasa, kebijakan 
harus memenuhi unsur-unsur ideologi 
negara dan tidak bertentangan dengan 
nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa 
Indonesia.

Masyarakat Indonesia adalah 
masyarakat yang plural yang terdiri dari 
berbagai agama dan suku bangsa, suku 
bangsa yang terbanyak adalah Jawa 
yang terdiri dari 42 persen dari populasi 
penduduk Indonesia, dan secara politik 
suku Jawa adalah suku yang dominan. 
Sedangkan etnik terbesar lainnya 
adalah Sunda, Melayu, dan Madura. 
Indonesia selama ini menempatkan 
rasa kebangsaan di atas identitas 
regional dalam Bhinneka Tunggal Ika. 
Keberagaman dalam berbangsa dan 
bernegara harus dipelihara dan dikelola 
dengan baik oleh pemerintah untuk 
menghindari ketegangan antar suku 
dan agama yang ada di Indonesia.

Namun dalam beberapa kasus ada 
tindakan-tindakan disharmonis yang 
melibatkan suku dan agama yang 
terjadi di Indonesia seperti kasus 
Ahmadiyah di Jawa Barat dan beberapa 
kasus anarkistis terhadap rumah ibadah 

agama lain. Keseimbangan dan harmoni 
sangat diperlukan dalam pembangunan 
daerah, karena semangat toleransi 
dengan menekankan pada nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan sesuai pancasila 
merupakan fondasi dari berhasil atau 
tidaknya kebijakan pemerintah daerah 
otonom dan pemerintah pusat dalam 
memajukan ketahanan pangan.

e.  Politik
Masalah ketahanan pangan di 

Indonesia mulai mendapakan perhatian 
lebih besar pada saat krisis ekonomi, 
sebagai salah satu komponen jaring 
pengaman sosial, yang mencakup juga 
penciptaan lapangan kerja, pengembangan 
usaha kecil dan menengah serta 
pelayanan dasar khususnya kesehatan 
dan pendidikan.

Globalisasi dalam arti liberalisasi 
perdagangan internasional menjanjikan 
dampak positif dalam mengatasi kesenjangan 
antara produksi dan konsumsi dunia, 
meningkatkan efisiensi ekonomi berdasarkan 
keunggulan komparatif, meredam variabilitas 
pasokan pangan, dan produksi global 
yang lebih ekonomis. Namun kenyataan 
tidak selalu seperti yang diharapkan 
karena struktur pasar dunia yang 
tidak kompetitif dan proteksi justru 
dilakukan oleh negara yang kuat. Hal 
demikian berpengaruh besar pada usaha 
ketahanan pangan jangka panjang bagi 
negara-negara berkembang termasuk 
Indonesia.

Otonomisasi sebagai ekses dari 
tuntutan keterbukaan dalam globalisasi 
di Indonesia juga memberikan 
harapan adanya dampak positif dari 
desentralisasi kebijakan sehingga 
dapat menghasilkan proses kehidupan 
ekonomi yang lebih efisien karena 
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adanya keunggulan komparatif lokal 
baik dalam produksi maupun diversifikasi 
konsumsi pangan. Bagaimanapun juga 
otonomi daerah seharusnya tidak 
mengabaikan kepentingan daerah lain 
dan kepentingan nasional.

Kebijakan Pemerintah dalam 
mendukung ketahanan pangan sangat 
diperlukan karena selain untuk 
mengatur produksi, cadangan, dan 
tingkat konsumsi pangan, kebijakan 
proteksi terhadap impor pangan juga 
sangat penting. Karena di negara maju 
yang paling liberal pun campur tangan 
pemerintah dalam pasar hasil pertanian 
selalu ada agar dapat mengurangi 
ketidakpastian dan instability dan 
sekaligus juga sebagai support price 
policy, seperti kasus di Amerika Serikat 
pada komoditas gandum dan susu. 
Berbicara mengenai efisiensi ekonomi 
dan ekonomi kesejahteraan semua 
campur tangan pemerintah akan 
menghasilkan net welfare loss karena 
dibandingkan dengan pasar persaingan 
sempurna yang secara murni tidak 
ada. Masalahnya pada negara maju 
justru harga hasil pertanian tertekan 
ke bawah karena kemajuan teknologi, 
surplus produksi, permintaan inelastis, 
dan sifat hasil pertanian yang tidak 
tahan lama.

Kebijakan pemerintah pusat juga 
diperlukan untuk usaha stabilisasi dan 
mendukung harga, yang tidak mungkin 
dapat diatasi oleh koperasi maupun 
pemerintah daerah otonom. Kebijakan 
stabilitas harga di samping fluktuasi 
musiman pada umumnya tiap negara juga 
berusaha melindungi keadaan ekonomi 
dalam negeri terhadap instability 
pasar internasional. Globalisasi dan 
liberalisasi perdagangan internasional 

tidak menjamin adanya stabilitas pasar 
yang dapat menguntungkan negara yang 
lemah. Lebih-lebih pasar beras yang 
bersifat oligopoli. Dengan demikian 
stabilitas ini cakupannya sangat luas, 
baik pada fluktuasi musiman, bencana 
alam, nilai tukar, tarif maupun ekonomi 
global yang penuh dengan kekuatan 
ologopolis dan kewenangan sumber 
dana internasional.

Sejak 1969/1970 Indonesia sudah 
melaksanakan kebijakan stabilisasi 
harga beras dengan kebijakan harga 
dasar (floor price) dan harga tertinggi 
(ceiling price) dengan kombinasi dengan 
buffer stock policy dengan badan 
pelaksana BULOG disertai monopoli 
impor beras. Namun di era reformasi 
dan otonomi daerah, peran pusat untuk 
menjaga ketahanan pangan bergeser 
menjadi peran masing-masing daerah 
otonom, khususnya monopoli impor 
untuk menekan kerugian petani lokal. 
Hal ini mengundang banyak pertanyaan 
tentang kebijakan melindungi stabilitas 
terhadap berbagai hal yang mem-
pengaruhi instability, sudah cukup kuat 
atau tidak pemerintah daerah untuk 
menekan arus deras impor pangan dan 
liberalisasi perdagangan internasional.

Kebijakan model rasional yang 
dijalankan pemerintahan orde baru tidak 
selamanya salah, khususnya menyangkut 
ketahanan pangan. Tuntutan otonomi 
daerah mengharuskan pemerintah pusat 
membagi kewenangannya kepada daerah 
sehingga untuk kasus menjaga stabilitas 
pangan baik harga maupun stok sangat 
berat. Akhirnya untuk menjalankan 
kebijakan ini pemerintah daerah otonom 
banyak yang menggelontorkan kebijakan 
yang bersifat parsial (inkremental) 
yaitu tidak memiliki kebijakan harga 
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dasar, namun ada kebijakan Operasi 
Pasar yang bersifat sementara. Untuk 
menjaga stabilitas harga dan stok 
pangan, pemerintah daerah seharusnya 
bisa bekerjasama dengan pemerintah 
pusat dalam menentukan harga dasar 
pangan, sekaligus menentukan kebijakan 
cadangan pangan.  

f.  Ekonomi
Indonesia memiliki kebijakan 

ekonomi campuran, dimana kedua 
sektor yaitu pemerintah dan swasta 
memainkan peran penting. Indonesia 
adalah negara dengan ekonomi 
terbesar di Asia Tenggara dan anggota 
G-20 ekonomi utama dunia. Produk 
Domestik Bruto Indonesia pada pada 
tahun 2012 adalah US$ 928.274.000 
dengan nominal perkiraan PDB per 
kapita US$ 3.797, dan per kapita GDP 
PPP US$ 4.943. Menurut laporan afiliasi 
Bank Dunia berdasarkan data tahun 
2011, perekonomian Indonesia adalah 
terbesar ke 10 dunia dengan PDB 
nominal (berdasarkan PPP), dengan 
negara memberikan kontribusi 2,3 
persen dari produksi ekonomi global. 
Pada tahun 2012 dalam sektor industri, 
Indonesia menyumbang 46,4 persen dari 
PDB, diikuti oleh sektor jasa sebesar 
38,6 persen, dan pertanian sebesar 
14,4 persen. Namun pada tahun 2012 
pula sektor jasa telah mempekerjakan 
lebih banyak orang dari pada sektor-
sektor lain, termasuk sektor pertanian 
yang hanya menyerap 38,6 persen dari 
angkatan kerja.

Menurut data Organisasi Perdagangan 
Dunia (WTO), Indonesia adalah 27 
terbesar negara pengekspor di dunia 
pada tahun 2010, bergerak naik tiga 
posisi dari tahun sebelumnya. Pasar 

ekspor utama Indonesia (2009) adalah 
Jepang (17,28 persen), Singapura (11,29 
persen), Amerika Serikat (10,81 persen) 
dan China (7,62 persen). sedangkan  
pemasok utama impor Indonesia adalah 
Singapura (24,96 persen), China (12,52 
persen), dan Jepang (8,92 persen) 
pada tahun 2005. Di lihat dari data di 
atas, Indonesia merupakan negara yang 
masih mengandalkan impor, dimana 
nilai impor lebih besar daripada nilai 
ekspor per tahunnya, termasuk impor 
bahan pangan seperti kedelai, buah-
buahan, daging dan beras yang masih 
sangat besar.

Pengalaman Indonesia pada hal 
impor beras pada tahun 1998 dalam 
jumlah besar dengan harga yang rendah 
tentu tidak selamanya dapat terulang 
lagi, terutama jika jumlah beras yang 
dipasarkan di pasar dunia kebetulan 
meningkat tajam. Dengan demikian 
target swasembada beras di Indonesia 
perlu disesuaikan dengan ketersediaan 
beras di pasar dunia agar tidak terlalu 
mempengaruhi keseimbangan harga 
internasional. Suatu target tingkat 
swasembada akan terkait dengan 
usaha peningkatan produksi, tidak 
hanya dari segi teknologi budidaya, 
melainkan menyangkut kebijakan 
fiskal dan terkait dengan keadaan 
ekonomi keseluruhan serta perjanjian 
perdagangan dunia dalam WTO dan IMF. 
Hal ini dapat menyangkut tarif, subsidi 
harga input, kebijakan stabilisasi 
harga, pengembangan kelembagaan 
pendukung pertanian, serta program 
penelitian dan pengembangan teknologi.

Di sisi lain, menyadari implikasi 
potensi kenaikan harga pangan, 
pemerintah memiliki sistem yang 
rumit yang dirancang untuk menekan 
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harga beras. Ini juga merupakan 
bagian dari skema pemerintah untuk 
mempromosikan industri; jika harga 
beras dikendalikan, konsumen tidak 
akan menuntut upah yang lebih tinggi. 
Mulai dari tingkat produksi terendah, 
pasokan beras dan bahan pokok lainnya 
dapat dikendalikan oleh Badan Logistik, 
Bulog (Badan Urusan Logistik).

g.  Sosial Budaya
Kondisi masyarakat Indonesia yang 

hidup secara plural relatif terbuka, 
bahkan dapat dibilang masyarakat 
Indonesia sangat permisif terhadap 
perubahan khususnya kalangan pemuda. 
Keterbukaan tersebut tidak jarang tidak 
terkontrol sehingga nilai-nilai lokal 
seperti mulai ditinggalkan dan terjadi 
infiltrasi besar-besaran nilai asing 
terhadap kebudayaan lokal. Globalisasi 
membawa dampak keterbukaan 
informasi yang begitu bebas, sehingga 
masyarakat dapat mengakses informasi 
apapun secara terbuka. Hal ini tentu 
saja membawa dampak positif dan 
negatif bagi perkembangan budaya 
lokal, positif bila keterbukaan informasi 
tersebut dapat sejalan dengan nilai-
nilai ideologi bangsa pancasila dan 
sesuai dengan nilai moral dan religi 
masyarakat Indonesia, namun dapat 
menjadi negatif bila keterbukaan 
informasi tersebut menjadi proses 
asimilasi kultur yang menghilangkan 
budaya asli dan membentuk suatu fusi 
kultur baru yang bersifat destruktif.

Dalam kaitannya dengan ketahanan 
pangan, masyarakat Indonesia sangat 
erat dengan budaya kekeluargaan 
dan gotong-royongnya. Hal ini sangat 
penting untuk mendukung kebijakan 
pemerintah untuk menanggulangi 

kerawanan pangan di suatu daerah, 
karena sangat penting akan adanya 
peran aktif kelompok masyarakat yang 
tergabung baik dalam koperasi, gapoktan, 
maupun kelompok yang terkecil yaitu 
keluarga.

Pemerintah juga sering mengadopsi 
nilai-nilai sosial budaya di masyarakat 
dalam membuat suatu kebijakan, karena 
implementasi kebijakan biasanya akan 
mengalami resistensi jika tidak sesuai 
dengan nilai-nilai sosial budaya yang 
ada di masyarakat. Seperti misalnya 
sistim pengairan sawah di Bali yang 
terkenal dengan Subak berasal dari 
nilai-nilai kebudayaan lokal Bali yang 
diformulasikan menjadi suatu kebijakan 
pertanian di Provinsi Bali.

h.  Pertahanan dan Keamanan
Masalah Pertahanan dan Keamanan 

dalam kaitannya dengan ketahanan 
pangan berkaitan sangat erat, karena 
ketahanan pangan tidak hanya melulu 
berkutat pada produksi pangan saja, 
melainkan juga proses distribusi dan 
pemerataan penanggulangan kemiskinan. 
Dan distribusi serta pemerataan 
penanggulangan kemiskinan akan sulit 
terwujud apabila keamanan tidak 
kondusif, akan mudah terjadi kebocoran 
pasokan pangan dan kecurangan dalam 
distribusi dari hulu ke hilir. Yang paling 
rawan adalah jika pangan tidak dapat 
terakses dengan baik oleh masyarakat 
karena kemampuan ekonomi, maka 
akan sangat mudah terjadi kericuhan di 
daerah rawan tersebut.

Pertahanan dan keamanan akan 
menciptakan iklim yang stabil bagi 
pertumbuhan ekonomi, para investor 
dan pelaku usaha akan mudah untuk 
menjalankan aktivitas produksi yang 
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mendorong pertumbuhan ekonomi. 
Masyarakat kalangan menengah sampai 
bawah juga akan merasakan dampak 
positif dengan mudahnya menemukan 
bahan pangan, stabilnya harga-harga 
kebutuhan pokok, hidup tentram dan 
leluasa dalam melaksanakan aktivitas 
sehari-hari.

Pertahanan dan keamanan tidak 
melulu menjadi urusan pihak keamanan 
seperti TNI dan Polri, melainkan 
juga memerlukan peran pemerintah 
dan masyarakat. Pemerintah perlu 
mengeluarkan kebijakan yang melahirkan 
iklim kondusif baik bagi pelaku usaha 
maupun masyarakat untuk dapat 
menjalankan usahanya masing-masing, 
dapat menyelesaikan sengketa di 
masyarakat dengan memberikan solusi 
yang terbaik sebelum terjadi konflik 
yang meluas, serta peran masyarakat 
dalam menjaga lingkungannya dari 
potensi-potensi yang mendatangkan 
ketidaktentraman dan mengganggu 
kestabilan masyarakat. 

Keamanan nasional tidak hanya 
berdampak pada berhasilnya program 
ketahanan pangan, juga sebaliknya 
ketahanan pangan akan menimbulkan 
stabilitas politik dan keamanan nasional. 
Kurangnya makanan dan khususnya 
kenaikan harga beras membantu untuk 
memicu kerusuhan sosial selama tahun 
1998. Ada laporan kerusuhan karena 
kekurangan makanan dari hampir 
setiap bagian dari Indonesia, di mana 
banyak toko dijarah dan mencuri 
makanan dan barang berharga lainnya 
dari toko-toko yang terbakar. Namun 
hubungan strategis antara kebijakan 
pangan dan stabilitas nasional 
memiliki efek berkonsentrasi pada 
produksi pangan, yang bertentangan 

dengan hak atas pangan. Dalam kasus 
Indonesia, kelaparan dan kekurangan 
gizi tetap menjadi masalah tahunan 
di Timor Tengah Utara, sementara 
negara secara keseluruhan menikmati 
swasembada beras pada 2008. 
Perbedaan ini menggambarkan bahwa 
produktivitas harus dicapai bersama 
dengan memastikan akses terhadap 
pangan. Selain itu, hubungan strategis 
berarti bahwa tindakan pemerintah 
untuk memberantas masalah pangan, 
misalnya penanganan darurat pangan, 
didukung oleh keinginan untuk 
memenuhi pertimbangan makro-
ekonomi atau untuk menjaga stabilitas 
politik, bukannya mengamankan hak 
hak asasi manusia atau memenuhi 
kewajibannya kepada mereka yang 
kurang beruntung dan rentan.

Dari berbagai masalah ketahanan 
pangan yang ada di Indonesia, ada 
berbagai hal yang perlu diperhatikan 
dalam kebijakan untuk memperkuat 
ketahanan pangan. Ketahanan pangan 
tidak hanya menyangkut kebijakan 
jangka pendek melainkan juga jangka 
panjang, yaitu bagaimana dapat 
menciptakan keadaan yang dapat 
medorong produksi yang stabil dengan 
tren yang meningkat. Ketahanan 
pangan bukan hanya berurusan 
dengan ketersediaan melainkan juga 
keterjangkauan dan distribusi. Dalam 
hal ini baik jangka pendek (bentuk 
Operasi Pasar Khusus) maupun jangka 
panjang (meningkatkan pemerataan 
dan mengurangi kemiskinan) harus 
direncanakan dalam pembangunan 
ekonomi secara keseluruhan. Distribusi 
yang meliputi seluruh daerah yang 
berada dalam wilayah Indonesia 
diperhatikan dan stabilitas dalam arti 
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luas sangat besar pengaruhnya, yaitu 
stabilitas politik dan keamanan.

Dengan kebijakan yang telah 
ditentukan untuk dapat memecahkan 
masalah tersebut di atas kita perlu 
memikirkan lembaga pelaksana yang 
dapat melaksanakan dengan efektif. 
Pengalaman yang berhasil dalam 
stabilisasi harga beras dari BULOG 
tidak selalu dapat dilaksanakan dengan 
cara yang sama dalam era reformasi 
dan liberalisasi, tetapi dengan potensi 
fasilitas dan mengalamannya dapat 
digunakan untuk tetap berfungsi 
sebagai alat stabilisasi dan distribusi 
dalam melaksanakan kebijakan 
pemerintah. OPM (Operasi Pasar Murni) 
mungkin sudah tidak penting lagi, tetapi 
OPK (Operasi Pasar Khusus) kepada 
kelompok sasaran seperti daerah rawan 
pangan masih diperlukan.

Stabilisasi jangka panjang untuk 
melindungi produksi pangan terhadap 
instabilitas dan ketidakpastian pasar 
internasional seharusnya merupakan 
tujuan jangka panjang kebijakan 
ketahanan pangan, sehingga tidak 
mudah berubah-ubah arah seperti pada 
kasus pada krisis ekonomi permulaan 
reformasi. Konsekuensi kebijakan 
ini menyangkut kebijakan tarif yang 
fleksibel, pengembangan teknologi 
melalui kebijakan yang mendukung 
penelitian pertanian. Selain itu perlu 
adanya kebijakan pengembangan 
infrastruktur pendukung pertanian 
secara lokal dan tersebar dapat 
dikembangkan oleh pemerintah daerah 
otonom.

Selain peran pemerintah dalam 
mendukung ketahanan pangan, harus 
dapat disadari juga beberapa titik lemah 
dalam kebijakan dan implementasi 
program pembangunan pangan secara 
nasional di Indonesia seperti berikut 
(Hardinsyah, 2000)2 : 
1. Ketimpangan kebijakan makro dan 

mikro ekonomi
2. Dengan pembangunan ekonomi 

dianggap urusan pangan akan beres
3. Pembangunan pertanian bias 

perkotaan
4. Lemahnya sinergi agribisnis dan 

ketahanan pangan
5. Lemahnya sistem informasi 

ketahanan pangan
6. Bias pembangunan pada beras
7. Degradasi nilai peduli sosial
8. Lemahnya kelompok pendukung 

kebijakan

Kesimpulan
Kebijakan pemerintah dalam 

mendukung ketahanan pangan sangat 
diperlukan, karena ketahanan pangan 
tidak hanya pada proses produksi, 
bagaimana pemerintah mendukung 
pengaturan harga pupuk, harga bibit, 
serta pengembangan teknologi pertanian 
untuk meningkatkan efisiensi dalam 
produksi pangan. Ketahanan pangan 
juga menyangkut proses distribusi 
dimana pemerintah harus menjamin 
stabilitas dari proses distribusi hasil 
pertanian sehingga tidak terjadi 
kelangkaan di satu daerah, stabilitas 
juga menyangkut menjaga harga 
hasil produksi pangan, bagaimana 

2 Di dalam Jurnal K.Murtilaksono, B.M. Sinaga, D. Sukandar, dan B. Ginting, Ketahanan Pangan di 
Indonesia: Paradoks Penyediaan dan Konsumsi. Vol2/02/2002, hal.7
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pemerintah dapat mengatur pasar 
agar tidak dikuasai oleh para spekulan, 
bagaimana pemerintah dapat menekan 
angka impor dan meningkatkan 
kemampuan petani lokal. Kemudian 
yang terakhir adalah bagaimana 
pemerintah menjaga agar pangan 
yang dikonsumsi oleh masyarakat 
sudah sesuai dengan standar dan nilai 
gizi yang cukup, hal ini berkaitan 
dengan kebijakan pemerintah dalam 
mengawasi makanan agar aman untuk 
dikonsumsi dan juga menyehatkan.

Kebijakan pemerintah Indonesia 
tidak berjalan dengan sendirinya, 
banyak faktor yang mendukungnya, 
seperti iklim politik nasional maupun 
internasional, pengaruh globalisasi dan 
keterbukaan informasi, pengaruh pasar 
bebas, pengaruh sosial masyarakat, 
pengaruh pertahanan dan keamanan 
dan lain sebagainya. Faktor-faktor 
tersebut merupakan sebuah simbiosis 
yang saling mempengaruhi satu sama 
lain. Namun yang paling besar adalah 
bagaimana kepentingan pemerintah 
dan pemangku kepentingan baik 
dari sektor swasta maupun lembaga 
masyarakat madani dalam mendorong 
ketahanan pangan. 

Saran
Komitmen pemerintah untuk men-

dukung ketahanan pangan tidak 
terlepas dari kepentingan-kepentingan 
yang bermain dalam industri pangan, 
baik kapital yang berasal dari dalam 
negeri maupun internasional yang 
mencoba untuk memainkan perannya 
dalam kebijakan pangan. Namun dalam 

menghadapi ketidakpastian pasar 
pangan dunia yang bersifat oligopolistik, 
Pemerintah Indonesia harus berupaya 
melindungi produksi regional agar 
ketahanan pangan jangka panjang 
dapat tercapai. Proteksi sampai batas 
tertentu tanpa mengabaikan ketentuan 
WTO diperlukan dalam menentukan 
tarif yang fleksibel. Kebijakan yang 
dapat mendorong penelitian penelitian 
pertanian untuk menghasilkan 
teknologi baru seharusnya selalu 
dilakukan. Pengembangan infrastruktur 
kelembagaan pendukung pertanian 
dapat dilakukan dengan pemerintah 
pusat. 

Semangat otonomi daerah tidak boleh 
terpisah dari semangat pembangunan 
nasional, karenanya semangat otonomi 
daerah harus sejalan dengan 
kepentingan nasional dan bertujuan 
untuk kepentingan bangsa dan negara. 
Sebagaimana paradigma dalam ketahanan 
pangan berkelanjutan sebagai berikut 
Simatupang (1999)3 :
1.  hak terhadap pangan adalah hak 

azasi manusia yang mendasar dan 
merupakan prinsip dasar untuk 
program ketahanan pangan. Prinsip 
ini adalah untuk melindungi, 
mempertahankan, menjamin hak 
atas kecukupan pangan terhadap 
seluruh masyarakat.

2.  Ketahanan pangan harus diperhatikan 
dan diperlakukan sebagai sistem 
hirarki yang terintegrasi dan 
berawal dari ketahanan pangan 
global hingga rumah tangga.

3. Kelompok-kelompok penekan (pressure 
group) untuk pemerintah yang 

3 Ibid, Hal 13
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akuntabel serta kebebasan pers 
dibutuhkan sebagai komponen 
penunjang sistem ketahanan 
pangan.

Daftar Pustaka
Hadiprayitno, Irene I. 2010. Food 

Securiry and Human Rights in 
Indonesia. Taylor & Francis, Ltd.

Murtilaksono K., dkk. 2002. Ketahanan 
Pangan di Indonesi: Paradoks 
Penyediaan dan Konsumsi. 
Yogyakarta: Jurnal Dinamika 
Pedesaan dan Kawasan. 

Power Elaine M. 2008. Conceptualizing 
Food Security for Aboriginal People 
in Canada, Canada : Canadian 
Journal of Public Health. 

Widodo Sri. 2012. Ketahanan 
Pangan Pada Era Globalisasi dan 
Otonomisasi. Yogyakarta : Jurnal 
UGM.

Sumber Lain :
http:// www.indonesia.go.id diakses 

pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 
11.00 WIB



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 22 | Juni 201538

Peluang dan Tantangan Penyiapan Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI) dalam Menghadapi 

Komunitas ASEAN

Pendahuluan
Salah satu keputusan strategis 

pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand 
Desember 2008 adalah meratifikasi 
Program ASEAN (ASEAN Charter) dan 
kesepakatan bahwa Piagam ASEAN 
memasuki tahap entrytoforce. Walhasil, 
tiga pilar ASEAN Community—yang 
meliputi ASEAN Economic Community, 
ASEAN Security Community, dan ASEAN 
Socio-Cultural Community yang segera 
diimplementasikan dan ditargetkan 
terintegrasi penuh pada tahun 2020—
dipercepat menjadi tahun 2015 sesuai 
KTT di Cebu tahun 2007. Pembentukan 
ASEAN Community tersebut bertujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan 

seluruh anggota ASEAN sehingga 
mampu menghadapi persaingan pada 
lingkup regional dan global. Hal ini 
merupakan suatu kemajuan yang sangat 
signifikan sebagai respons terhadap 
care of humansecurityyang mencakup 
keamanan ekonomi, keamanan pangan, 
keamanan kesehatan, keamanan 
lingkungan, keamanan individu, 
keamanan komunitas dan keamanan 
politik.

TKI sebagai bagian dari komponen 
ketenagakerjaan juga merupakan bagian 
dari ranah kerja pemerintah, khususnya 
Kemenakertrans (Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi) dan BNP2TKI 
(Badan Nasional Penempatan dan 

Devie Rahmawati
Laboratorium Komunikasi Vokasi Universitas Indonesia

dunia.news.viva.co.id
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Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). 
Jumlah penempatan TKI ke luar negeri 
tahun 2011 telah mencapai 506.515 
orang, sesuai Kartu Tenaga Kerja Luar 
Negeri (KTKLN) yang dikeluarkan 
BNP2TKI. Jumlah tersebut meliputi 
41% TKI formal berkemampuan 
(skilledlabour) serta semiterampil (semi-
skilledlabour), dan 59% merupakan TKI 
sektor informal seperti Penata Laksana 
Rumah Tangga (PLRT) (BNP2TKI, 2011)

Malaysia merupakan salah satu 
negara tujuan utama para TKI untuk 
mencari pekerjaan sejak perempat 
terakhir tahun 1970-an, baik di sektor 
formal (kilang, perkebunan kelapa sawit, 
konstruksi, jasa) maupun sektor informal 
(Peñata Laksana Rumah Tangga/PLRT). 
Terdapat satu asumsi bahwa secara umum 
lapangan pekerjaan yang diberikan 
kepada tenaga kerja asal Indonesia 
adalah lapangan pekerjaan yang tidak 
diminati oleh warga setempat, yaitu 
pekerjaan kategori 3D; Dirty(kotor), 
Dangerous (berbahaya), Difficult (sulit), 
bahkan terdapat tambahan D yang 
artinya Demeaning (merendahkan). Di 
Malaysia TKI mendominasi sekitar 62,8% 
dari keseluruhan jumlah tenaga kerja 
asing (Nepal, India, Myammar, Filipina 
dan Vietnam) (Dai Bachtiar. 2009). Di 
Malaysia karena tidak dapat dipungkiri 
dan diakui bahwa TKI pada umumnya 
adalah pekerja yang cukup rajin dan 
baik, mereka pun menguasai pasar kerja 
asing dan secara tidak langsung juga 
turut “menyumbang” pertumbuhan 
perekonomian Malaysia.

Sektor Lowongan Kerja yang Terbuka 
di Kawasan Asean Community:
1. Jasa wisata, Jasa transportasi 

wisata, jasa makanan dan minuman 

wisata, jasa akomodasi, jasa hiburan 
dan rekreasi, penyelenggaraan 
pertemuan/konferensi/pameran, 
jasa informasi wisata, jasa konsultan 
wisata, jasa pramuwisata dan spa.

2. Manufacturing/Production
3. Banking/Financial Services
4. Consumer Products
5. Human Resources Management/

Consulting
6. Retail/Merchandise
7. Computer/Information Technology /

Software
8. Property/RealEstate
9. Construction/Building/Engineering
10. Transportation/Logistics
11. Hospital

Persoalan dalam menyongsong 
pasar tunggal ASEAN adalah ketika 
arus liberalisasi jasa masuk ke 
Indonesia, maka input jasa profesi baik 
skillfullabour maupun semi-skilledlabour 
akan semakin deras mendekati 2015. 
Namun kenyataannya, TKI, yang rata-
rata berpendidikan SD/SMP/SMA, 
berprofesi sebagai tenaga kasar, dan 
merupakan kekuatan Indonesia, tidak 
termasuk dalam program liberalisasi 
ini. Justru tenaga kerja informal 
yang selama ini merupakan sumber 
devisa nonmigas yang cukup potensial 
bagi Indonesia, cenderung dibatasi 
pergerakannya di era tahun 2015 nanti. 
Faktor stabilitas ekonomi Indonesia 
yang kondusif ini merupakan sebuah 
opportunity dimana Indonesia akan 
menjadi sebuah kekuatan tersendiri, 
apalagi dengan sumber daya alam yang 
begitu besar, maka akan sangat tidak 
masuk akal apabila Indonesia tidak bisa 
berbuat sesuatu dengan hal tersebut.
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Permasalahan TKI di Malaysia
Di samping banyak TKI yang kembali 

ke Indonesia dengan membawa hasil 
(termasuk TKI dengan kategori TKI 
berhasil) akan tetapi tidak sedikit yang 
masuk dalam kategori TKI bermasalah 
dan pulang dengan tangan hampa, 
kondisi sakit/cacat fisik dan mental, 
bahkan pulang hanya tinggal nama. Pada 
umumnya TKI yang bermasalah (TKIB) 
berasal dari sektor informal sebagai 
Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). 
Hal ini terlihat dari data TKI yang 
ditampung di penampungan sementara 
(shelter) KBRI Kuala Lumpur dari waktu 
ke waktu.

Dalam rangka optimalisasi koordinasi 
antarfungsi terkait, KBRI Kuala Lumpur 
telah membentuk Satuan Tugas 
Pelayanan dan Perlindungan Warga 
Negara Indonesia (Satgas PPWNI) pada 
tanggal 29 Januari 2007. Selama periode 
tahun 2008 sampai dengan Oktober 2009, 
data TKIB yang ditampung di shelter dan 
ditangani oleh Satgas Pelayanan dan 
Perlindungan Warga Negara Indonesia 
(Satgas PPWNI) KBRI Kuala Lumpur 
mengalami peningkatan, yaitu dari 854 
orang pada tahun 2008 menjadi 1.008 
orang per Oktober 2009 (Dai Bachtiar, 
2009). WNI/TKIB yang masuk shelter 
diklasifikasikan ke dalam tujuh kasus 
yaitu:
1. Gaji tidak dibayar.
2. Kondisi kerja tidak sesuai (penipuan 

agensi, kerja ganda, majikan galak, 
dilarang beribadah, dan lain-lain).

3. Pelecehan seksual.
4. Penderaan oleh majikan/agensi.
5. Ilegal/terlantar (dipekerjakan secara 

ilegal/ditelantarkan majikan/agensi).
6. Perdagangan manusia (trafficking)/

dibawah umur (underaged).

7. Lain-lain (unfit, melahirkan, hamil, 
mental kerja).

Pada tahun 2008-2009 ketujuh 
klasifikasi kasus di atas masing-masing 
mengalami peningkatan:
1. Kasus gaji tidak dibayar: 209 (tahun 

2008), 172 (Oktober 2009).
2. Kondisi kerja tidak sesuai: 119 

(tahun 2008), 324 (Oktober 2009)
3. Pelecehan seksual: 23 (tahun 2008), 

45 (Oktober 2009)
4. Penderaan: 93 (tahun 2008), 104 

(Oktober 2009)
5. Ilegal/terlantar: 82 (tahun 2008), 

166 (Oktober 2009)
6. Trafficking-underaged: 57 (tahun 

2008), 53 (Oktober 2009)
7. Lain-lain: 103 (tahun 2008), 144 

(Oktober 2009) (Dai Bachtiar, 2009)

Kasus tidak dibayar gaji, kondisi 
kerja yang tidak sesuai, dan kasus 
penderaan menduduki tiga kategori 
jumlah kasus terbesar yang menimpa 
TKI di Malaysia. Dari kasus yang masuk 
dan ditangani Satgas PPWNI KBRI Kuala 
Lumpur dan kenyataan kasus di lapangan 
selama periode dimaksud, image atau 
gambaran bahwa kasus penderaan 
sering kali dilakukan oleh majikan Cina, 
sedangkan kasus pelecehan sering kali 
dilakukan oleh majikan India, serta kasus 
tidak dibayar gaji sering kali dilakukan 
oleh majikan Melayu telah mengalami 
perubahan karena kasus yang terjadi 
baik itu penderaan, tidak dibayar 
gaji maupun pelecehan seksual juga 
dilakukan oleh majikan berkebangsaan 
Cina, India, ataupun Melayu (Dai 
Bachtiar, 2009)

Sering kali salah satu kasus yang 
terjadi tidak berdiri sendiri tetapi 
memiliki saling keterkaitan dengan 
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kasus lainnya. Contoh kasus penderaan 
dan pelecehan seksual sering kali 
memiliki keterkaitan dengan kasus tidak 
dibayar gaji atau bahkan terkait dengan 
kasus majikan mempekerjakan TKI 
secara ilegal. Penanganan kasus yang 
dialami TKIB yang ditampung di shelter 
KBRI Kuala Lumpur seyogianya dapat 
diselesaikan secara cepat apabila pihak-
pihak terkait dapat bersikap kooperatif 
dalam menyelesaikan masalah, termasuk 
penyelesaian masalah di Mahkamah.

Sabah Sebagai “Negara” Buruh Migran 
Indonesia

Sabah merupakan sebuah negara 
bagian dari Federasi Malaysia yang 
mungkin memiliki proporsi jumlah 
pekerja migran Indonesia terbesar di 
kawasan timur ASEAN. Posisi geografis 
Sabah di satu sisi dan daya tarik ekonomi 
yang kuat di sisi lain merupakan faktor 
yang menjadikan Sabah sebagai pusat 
kaum migran yang berasal dari wilayah 
sekelilingnya. Sejak lama Sabah terhubung 
dengan daerah-daerah sekitarnya melalui 
mobilitas penduduk yang melakukan 
berbagai aktivitas ekonomi, antara lain 
dengan Kalimantan Timur (Nunukan dan 
Sebatik merupakan pintu masuk dan 
keluarnya), Sulawesi utara, Kepulauan 
Maluku terutama bagian utara (sekarang 
menjadi Maluku Utara), Kepulauan 
Filipina bagian selatan (Mindano, Basilan 
dan Tawi-Tawi).

Kalimantan Timur, salah satu 
provinsi yang berbatasan dengan Sabah, 
memiliki dinamika sosiodemografis 
yang khas. Mobilitas penduduk menuju 
Kalimantan Timur merupakan sebuah 
kenyataan sosial yang telah berlangsung 
sejak lama. Kalimantan Timur juga 
dikenal sebagai sebuah wilayah yang 

kaya akan berbagai sumber daya alam 
sehingga menarik penduduk dari wilayah 
sekitarnya, terutama yang berasal dari 
Suku Banjar di Kalimantan Selatan. 
Selain suku Banjar, kelompok migran 
yang berasal dari Sulawesi Selatan, 
khususnya suku Bugis, juga menjadikan 
Kalimantan Timur sebagai daerah tujuan 
migrasi yang penting. Orang Bugislah 
yang paling dinamis di kawasan ini, 
tersebar sebagai pelaut dan pedagang. 
Kemampuan berjuang dalam beragam 
pekerjaan menjadi sumber daya 
kulturalnya yang barangkali paling 
penting. Karakter ini tidak selalu dimiliki 
oleh para migran dari suku lain. Bahkan 
orang Bugis diakui sebagai perambah 
jalan bagi para migran ingin berasal 
dari suku lain yang ingin mengadu nasib, 
tidak saja ke Kalimantan Timur namun 
juga sampai ke Sabah (Riwanto. 2005) 

Daya tarik Sabah bagi para pencari 
kerja yang berasal dari Indonesia 
terutama ialah jumlah upah yang relatif 
tinggi dibandingkan di Indonesia. Nilai 
upah ini semakin signifikan artinya bagi 
para pekerja yang berasal dari Indonesia 
ketika nilai rupiah terpuruk akibat krisis 
moneter yang menimpa Indonesia sejak 
pertengahan tahun 1997. Berbagai 
upaya dilakukan oleh para pencari kerja 
dari Indonesia untuk dapat masuk ke 
Sabah dan bekerja di berbagai wilayah 
yang pada umumnya tidak diminati oleh 
penduduk setempat. Di Sabah, jenis 
pekerjaan yang paling banyak menyerap 
tenaga kerja kasar dari Indonesia ialah 
buruh perkebunan, terutama perkebunan 
kelapa sawit. Dalam konteks arus 
migrasi TKI ke Sabah, Nunukan menjadi 
wilayah yang digunakan sebagai tempat 
persiapan seorang calon TKI sebelum 
siap bekerja di Sabah. Tidak heran jika 
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Nunukan menjadi salah satu wilayah 
paling dinamis di perbatasan Indonesia 
dan Malaysia. Nunukan telah berperan 
sebagai salah satu komponen terpenting 
dari keseluruhan mekanisme mobilitas 
TKI ke Sabah, khususnya terkait dengan 
keberadaan dan peranan agen serta 
calo/taikong TKI (Span, 1994). Para agen 
dan calo/taikong TKI, baik yang resmi 
maupun tidak resmi, yang bekerja sama 
dengan aparat pemerintah (Pemda, 
Kantor Imigrasi, Kantor Dinas Tenaga 
Kerja) maupun tidak, telah memproses 
arus migrasi TKI secara massal ke 
Sabah. Jaringan berbagai agen informal 
terbentuk secara perlahan-lahan, 
berlangsung dan bertahan sejak lama. 
Realitas ini yang menjadi salah satu 
faktor yang mendorong arus TKI berjalan 
dengan jumlah yang sangat besar, 
termasuk yang kemudian digolongkan 
sebagai TKI ilegal atau tak berdokumen 
di Sabah.

Implikasi sosial, ekonomi, dan 
politik dari arus migrasi TKI yang secara 
masif melewati Nunukan menuju Sabah 
tampaknya kurang diantisipasi secara 
sungguh-sungguh oleh pemerintah 
daerah maupun pusat. Alasan klasik 
yang dimunculkan ialah terbatasnya 
anggaran. Pernah dicoba memulangkan 
calon TKI dari Nunukan ke daerah 
asalnya pada tahun 1994 dengan alasan 
calon TKI tersebut tidak memiliki 
dokumen untuk masuk ke Sabah, namun 
upaya tersebut mengalami kegagalan. 
Hal ini menjadi salah satu contoh betapa 
pemerintah dan negara tidak mampu 
bersikap tegas dan cenderung bersikap 
membiarkan arus TKI yang memasuki 
kawasan negara lain secara tidak sah. 
Pada tingkat lokal, hal ini didukung 
dengan kemudahan untuk memperoleh 

kesempatan menyeberang antara lain 
dalam mendapatkan PLB (Paspor Lintas 
Batas), pemrosesan KTKLN oleh BP3TKI, 
dan paspor swakarsa oleh kantor 
imigrasi setempat. Praktek-praktek 
tersebut pada satu sisi merupakan 
salah satu sumber kolusi dan korupsi 
yang dilakukan aparat pemerintah 
bersama para agen pengerah TKI, pada 
sisi lain merupakan eksploitasi untuk 
calon TKI karena telah menempatkan 
TKI dalam posisi yang sangat rentan di 
hadapan berbagai peraturan yang ada 
di Sabah. Nunukan dijadikan transit 
para TKI sebelum menyeberang ke 
Sabah melalui pelabuhan Tawau. Hal 
ini menggambarkan bahwa mobilitas 
pekerja yang terjadi merupakan cermin 
dari ketimpangan yang mengganggu di 
antara batas negara. Para pekerja migran 
merupakan salah satu yang mencoba 
memanfaatkan dan mengais keuntungan 
dari ketimpangan yang terjadi.

KERANGKA TEORI
Teori Migrasi Neoklasik

Proses migrasi TKI ke luar negeri 
semakin meningkat jumlahnya. Peningkatan 
jumlah migran TKI ke luar negeri dapat 
dijelaskan dalam beberapa teori migrasi 
tentang mengapa orang berpindah dan 
mengapa orang sampai memutuskan 
untuk pindah. Teori-teori berkenaan 
dengan pertanyaan di atas di antaranya 
teori pushandpullfactors (Lee, 1995; 
Todaro, 1995; Hugo, 1992). Semua teori 
di atas memberikan jawaban sementara 
mengapa orang melakukan migrasi 
sebagai tenaga kerja ke luar negeri.

Migrasi internasional sesungguhnya 
telah banyak diperdebatkan dan telah 
pula menghasilkan banyak teori. Secara 
umum, berbagai teori yang dihasilkan 
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tersebut terbangun berdasarkan dua 
perspektif pendekatan utama yakni 
perspektif neoklasik dan perspektif 
strukturalis (Wood, 1992). Kedua, perspektif 
tersebut mengandung perbedaan-
perbedaan mendasar, terutama pada 
substansi yang bersifat konseptual. Teori 
neoklasik merupakan teori mendasar 
yang lebih menekankan pada bentuk-
bentuk produksi dan arus investasi 
sebagai determinan utama terjadinya 
proses migrasi internasional antarnegara. 
Berkaitan dengan konsekuensi proses 
migrasi, teori neoklasik berpendapat 
bahwa terjadinya arus proses migrasi 
ke luar dalam jumlah yang besar akan 
berpengaruh positif terhadap daerah 
asal karena kontribusinya yang besar 
terhadap perbaikan ekonomi melalui 
pengiriman remitan berupa uang, 
benda, dan ide dari pekerja ke daerah 
asal (remitan diperoleh dari daerah 
tujuan migrasi). Pemanfaatan remitan 
dipergunakan untuk: 1) menyokong 
keluarga; 2) peristiwa siklus hidup 
(peringatan hari besar); 3) biaya 
perjalanan; 4) membayar hutang; 5) 
penanaman modal; 6) jaminan hari tua 
(Curson, 1981). 

Orang melakukan migrasi sebagai 
tenaga kerja ke luar negeri karena telah 
memiliki niat terlebih dahulu. Niat ini 
adalah hasil dari pertimbangan terhadap 
beberapa hal, yaitu: 
1. Kemampuan diri sendiri; di sini proses 

selektivitas terjadi, artinya hanya orang 
yang merasa mampu dan memiliki 
orientasi tertentu yang akan pindah.

2. Perbandingan antara apa yang 
didapatkan di daerah tujuan dan 
di daerah asal dalam berbagai hal 
seperti ekonomi, sosial, politik, dan 
masa depan.

3. Khususnya untuk mereka yang 
berulang kali melakukan migrasi, 
niat mereka sangat dipengaruhi oleh 
dampak dari migrasi terakhir secara 
ekonomis, sosial, psikologis dan 
politis, dan mereka yang berniat 
demikian akan pergi kalau;

4. Akses ke daerah tujuan tersedia 
dengan mudah, murah, dan aman. 

Model yang sering digunakan untuk 
menganalisis migrasi penduduk di 
suatu wilayah adalah model dorong-
tarik (pull-pushfactorsdari Lee, 1995). 
Kondisi sosial-ekonomi di daerah asal 
yang tidak memungkinkan untuk 
memenuhi kebutuhan seseorang 
menyebabkan orang tersebut ingin pergi 
ke daerah lain yang dapat memenuhi 
kebutuhannya. Jadi antara daerah asal 
dan daerah tujuan terdapat perbedaan 
nilai kefaedahan wilayah yang tinggi 
dibandingkan dengan daerah asal untuk 
dapat menimbulkan migrasi penduduk. 
Seseorang cenderung melakukan migrasi 
apabila ada kebutuhan yang berbeda-
beda. Oleh karena itu, penilaian 
terhadap daerah asal dari masing-masing 
individu di dalam masyarakat tersebut 
berbeda-beda. Jadi proses pengambilan 
keputusan untuk pindah dari masing-
masing individu berbeda pula.

Kondisi sosial ekonomi di daerah 
asal yang tidak memungkinkan untuk 
memenuhi kebutuhan menjadi motivasi 
utama seseorang untuk melakukan 
migrasi. Motif ekonomi menjadi alasan 
utama seseorang bermigrasi atau 
karena adanya ketimpangan ekonomi 
antara daerah asal dan daerah tujuan 
(Todaro, 1995). Todaro menyebut 
motif tersebut sebagai pertimbangan 
ekonomi yang rasional, di mana migrasi 
mempunyai harapan yaitu harapan untuk 
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memperoleh pekerjaan dan harapan 
untuk mendapatkan pendapatan yang 
tinggi dari pendapatan di daerah asal. 
Biasanya keputusan ini terjadi pada 
orang-orang yang mengalami tekanan, 
seperti ketimpangan dalam negeri, 
kesempatan kerja yang terbatas, 
infrastruktur yang terbatas, tingkat 
pendidikan, keterbatasan teknologi 
dan komunikasi, strategi pembangunan 
atau kebijakan pemerintah yang kurang 
menguntungkan, keterbatasan alam fisik.

Berdasarkan kerangka pemikiran 
teori ekonomi neoklasik, migrasi dapat 
dilihat sebagai suatu produk dari 
perbedaan tingkat upah antara satu 
daerah dengan daerah lain. Dengan 
menggunakan kerangka ini maka faktor 
utama yang melatarbelakangi proses 
migrasi tenaga kerja ke daerah tujuan 
adalah faktor makro yang sering kali 
dilihat sebagai faktor daya tarik dan 
daya dorong (pushandpullfactors) yang 
dikemukakan oleh Lee (1955) dan dalam 
proses migrasi tersebut sangat selektif. 
Biasanya keputusan ini terjadi pada 
orang-orang yang mengalami tekanan 
ekonomi, seperti ketimpangan dalam 
kesempatan kerja yang terbatas, tingkat 
pendidikan, keterbatasan teknologi dan 
komunikasi, strategi pembangunan yang 
tidak merata dan kebijakan pemerintah 
yang kurang menguntungkan.

Faktor-faktor makro dalam bentuk 
daya tarik dan daya dorong tersebut 
terdiri dari berbagai variabel, misalnya: 
pasar kerja yang terbatas di daerah 
asal dan yang cukup di daerah tujuan, 
perbedaan tingkat upah di kedua 
daerah tersebut, pemilikan tanah 
di daerah asal, ikatan kesukuan dan 
kekeluargaan, hubungan transportasi 
antara daerah tujuan dan daerah asal, 

akses terhadap berbagai fasilitas di 
daerah tujuan dan pengaruh faktor 
politik di daerah asal. Mitchel dalam 
Mantra (1995) mengungkapkan bahwa 
kekuatan sentrifugal (yang berperan 
sebagai pendorong) dan kekuatan 
sentripetal (faktor yang menarik migran 
untuk pindah) merupakan faktor penting 
yang mempengaruhi seseorang untuk 
melakukan proses migrasi. Di samping 
itu faktor kemiskinan yang diakibatkan 
oleh kondisi lingkungan yang tidak 
mendukung untuk aktivitas ekonomi 
yang memadai juga menjadi penyebab 
terjadinya proses arus migrasi ke luar 
daerah atau antarnegara dengan jumlah 
yang besar (Lee, 1995). Dengan kata 
lain, teori needandstress(Mantra, 1999) 
mengatakan tiap individu mempunyai 
beberapa macam kebutuhan yang berupa 
kebutuhan ekonomi, sosial, budaya dan 
psikologis. Apabila kebutuhan-kebutuhan 
tersebut tidak terpenuhi di daerah 
tempat tinggal mereka maka terjadilah 
tekanan atau stres. Dapat dikatakan 
pula bahwa faktor needandstress yang 
besar di daerah asal mendorong migran 
potensial untuk meninggalkan daerahnya 
ke daerah-daerah lain yang dianggap 
mampu memenuhi kebutuhannya.

TEORI GRANOVETTER
Teori Mark Granovetter mencetuskan 

tentang keterlekatan sosial dalam 
kehidupan ekonomi, socialembedded-
nessineconomy. Sosiologi ekonomi 
merupakan cabang sosiologi yang paling 
pesat perkembangannya. Bila di masa 
lalu para ahli sosiologi menghindari 
persoalan ekonomi, kini mereka 
bersemangat mempelajari peran 
pasar, market, perbankan, kelompok-
kelompok bisnis, dan ekonomi migran 
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dalam kehidupan masyarakat modern. 
Pada intinya, manifesto Granovetter 
menyerukan pentingnya menggabungkan 
antara asumsi ilmu ekonomi neoklasik 
dengan asumsi sosiologi dalam 
mempelajari perekonomian. Ilmu 
ekonomi memandang masyarakat 
sebagai kumpulan individual yang bebas; 
masing-masing bertindak secara rasional 
dalam memburu kepentingan diri 
mereka. Konsep dasar, market misalnya, 
dipandang sebagai arena di mana 
individu-individu terus menerus saling 
berkompetisi. Pandangan semacam 
ini telah menjadi conventionwisdom 
dalam mempelajari dunia keuangan, 
bisnis, dan kerja. Asumsi ini yang 
sering kita sebut sebagai asumsi pilihan 
rasional,rationalchoiceassumption, 
kurang banyak manfaatnya bila tidak 
ditopang oleh asumsi kelembagaan, 
institutionalassumption. Dalam kaitan 
ini, jaringan sosial dalam konteks 
kemasyarakatan tertentu memainkan 
peran penting dalam kehidupan 
ekonomi.

Granovetter mengajukan konsep 
keterlekatan (embeddedness). Konsep 
ini digunakan untuk menjelaskan 
fenomena perilaku ekonomi dalam 
hubungan sosial. Konsep keterlekatan 
(embeddedness), menurut Granovetter, 
merupakan tindakan ekonomi yang 
disituasikan secara sosial dan melekat 
dalam jaringan sosial personal yang 
sedang berlangsung di antara para 
aktor. Ini tidak hanya terbatas terhadap 
tindakan aktor individual sendiri tetapi 
juga mencakup perilaku ekonomi yang 
lebih luas, seperti penetapan institusi-
institusi ekonomi, yang semuanya 
terpendam dalam suatu jaringan 
hubungan sosial. Adapun yang dimaksud 

jaringan hubungan sosial ialah suatu 
rangkaian hubungan yang teratur atau 
hubungan sosial yang sama di antara 
individu-individu atau kelompok-
kelompok. Tindakan yang dilakukan 
oleh anggota jaringan sosial terlekat 
karena diekspresikan dalam interaksi 
dengan orang lain. Cara seseorang 
dalam jaringan hubungan sosial penting 
dalam penentuan banyaknya tindakan 
sosial dan jumlah dari institusi. Apa 
yang terjadi dalam produksi, distribusi, 
dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh 
keterlekatan orang dalam hubungan 
sosial. Teori pilihan rasional seperti 
yang dikembangkan oleh para ekonom 
mulai dengan beberapa unit perilaku 
atau aktor yang diasumsikan berperilaku 
rasional. Berperilaku rasional berarti 
memaksimalkan keajegan perilaku 
yang diantisipasi atau diharapkan akan 
membawa hasil di masa yang akan 
datang.

Secara umum teori pilihan rasional 
mengasumsikan bahwa tindakan manusia 
mempunyai maksud dan tujuan yang 
dibimbing oleh hierarki serta preferensi 
yang tertata rapi. Dalam hal ini rasional 
berarti: aktor melakukan perhitungan 
dari pemanfaatan atau preferensi dalam 
pemilihan suatu bentuk tindakan, aktor 
juga menghitung biaya bagi setiap jalur 
perilaku, aktor berusaha memaksimalkan 
pemanfaatan untuk mencapai pilihan 
tertentu. Menurut Granovetter, 
pendekatan pilihan rasional adalah 
bentuk ekstrem dari individualisme 
metodologis yang mencoba melekatkan 
suatu superstruktur yang luas di 
atas fundamental yang sempit, 
karena pendekatan pilihan rasional 
tidak memperhatikan secara serius 
pentingnya struktur jaringan sosial dan 
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bagaimana struktur ini mempengaruhi 
hasil secara keseluruhan. Granovetter 
menegaskan bahwa kelekatan perilaku 
ekonomi dalam hubungan sosial dapat 
dijelaskan melalui jaringan sosial yang 
terjadi dalam kehidupan ekonomi. 
Bagi sosiologi, studi jaringan sosial 
dihubungkan dengan bagaimana individu 
terkait antara satu dengan lainnya dan 
bagaimana ikatan afiliasi melayani, 
baik sebagai pelicin untuk memperoleh 
sesuatu yang dikerjakan maupun sebagai 
perekat yang memberikan tatanan dan 
makna pada kehidupan sosial. Pada 
tingkatan antarindividu, jaringan sosial 
dapat didefinisikan sebagai rangkaian 
hubungan yang khas di antara sejumlah 
orang, di mana ciri-ciri dari hubungan 
ini sebagai keseluruhan digunakan untuk 
menginterpretasi tingkah laku sosial 
dari individu-individu yang terlibat. 
Pada tingkatan struktur terlihat bahwa 
pola atau struktur hubungan sosial 
meningkatkan dan atau menghambat 
perilaku orang untuk terlibat dalam 
bermacam arena dari kehidupan 
sosial. Oleh karena itu, tingkatan 
ini memberikan suatu dasar untuk 
memahami bagaimana perilaku individu 
dipengaruhi oleh struktur sosial. 

Struktur sosial adalah aspek statis 
yang memberikan kedudukan dan peran 
para anggota kehidupan sosial sehingga 
aksi, interaksi, dan interkoneksi dapat 
terjadi, dimengerti, dan terantisipasi. 
Struktur sosial memungkinkan kehidupan 
sosial terjadi. Akan tetapi itu saja tidak 
cukup. Masyarakat punya tujuan dan 
harapan yang akan dicapai. Bagian 
ini merupakan komponen kedua dari 
kebudayaan yaitu subsistem fungsi 
sosial yang berguna untuk memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan sosial. Salah satu 

kebutuhan tersebut adalah kebutuhan 
ekonomi; kebutuhan ekonomi ini 
menjadi isi dari subsistem struktural.

Demikian juga fungsi selalu 
menyatu dengan subsistem struktural 
karena mereka berasal dari satu 
sumber kebudayaan. Bentuk konkret 
dari subsistem struktural misalnya 
adalah lembaga kekerabatan atau 
lembaga keluarga, persekutuan, dan 
pertemanan. Di dalam kehidupan 
kekerabatan dan keluarga terdapat 
lembaga ekonomi, seperti hak pemilikan, 
pembagian pekerjaan, pertukaran, 
kontrak, dan pasar. Tindakan-tindakan 
ekonomi individual oleh karenanya 
tidak sepenuhnya independen dan 
ekspresif, akan tetapi berada atau 
terlekat (embedded) dalam konteks 
aturan yang berlaku dalam subsistem 
struktural, fungsional, dan kebudayaan 
yang termanifestasikan dalam hubungan 
sosial sehari-hari, seperti menyatukan 
cita-cita. Bahan yang hidup inilah 
gambaran embeddedness.

Sumbangan penting Granovetter (1992) 
dalam analisa konsep embeddedness 
adalah cara dan temuannya mengenai 
variasi dalam tingkat embeddedness 
di beberapa masyarakat. Penerapan 
analisa jaringan menemukan bahwa 
tindakan ekonomi mempunyai tingkat 
embeddedness dari sangat kuat (highly), 
moderate, sampai ke yang tidak 
berakar sama sekali (disembeddedness). 
Berkurangnya tingkat embeddedness 
tidak berarti bahwa tindakan ekonomi 
menjadi tertutup tetapi justru 
menunjukkan pola embeddednessyang 
berbeda-beda. Inilah yang harus ditemukan 
oleh para sosiolog.

Dalam menganalisa fenomena pekerja 
ke luar negeri sebagai lembaga dengan 
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pendekatan holistik atau melibatkan 
secara menyeluruh lembaga-lembaga 
sosial yang ada di masyarakat beserta 
instrumen-instrumen pendukungnya, 
sosiologi ekonomi mengembangkan lima 
konsep penting untuk diperhatikan baik 
di daerah asal maupun di daerah tujuan. 
Kelimanya antara lain: 
1. Embeddedness (keterlekatan) dan 

degree ofembeddedness (tingkat 
keterlekatan). Dalam konsep ini 
terkandung penjelasan tentang konsep. 

2. Konstruksi sosial terhadap lembaga 
ekonomi

3. Jaringan sosial
4. Pathdependency (keterkaitan lembaga). 

Dan konsep yang penting dalam 
pembahasan adalah;

5. Modal sosial.
Konsep pertama tentang embeddedness 

dimaksudkan sebagai keterlekatan 
tindakan ekonomi pada sistem sosial 
(dan kebudayaan). Model analisa 
kelembagaan Granovetter membangun 
paradigma baru dalam sosiologi 
ekonomi kelembagaan dengan tiga 
substansi 1) Konsep socialconstruction 
of reality; 2) socialnetwork; 3) 
pathdependentdevelopment. Setiap 
konsep ini memberikan konsekuensi 
metodologis terhadap kajian tentang 
lembaga.

Penjelasan Granovetter tentang 
embeddedness dalam konteks teori 
pilihan rasional dan teori ekonomi 
kelembagaan adalah penjelasan teori 
pilihan rasional dan ekonomi rasional 
bahwa perilaku sosial dapat dijelaskan 
melalui perhitungan rasional yang 
dilakukan individu dalam berbagai pilihan 
tindakan ekonomi yang disituasikan 
secara sosial. Ini adalah logika dasar teori 
ekonomi kapitalis dengan menjabarkan 

apa yang terjadi ketika manusia dengan 
sumberdaya yang terbatas ditempatkan 
dalam suatu pasar ekonomi. Sebagai 
ilustrasinya, keluarga yang berperilaku 
sebagaimana pelaku ekonomi rasional 
berusaha memaksimalkan seluruh 
keuntungan dengan menyuruh pasangan 
yang memiliki keterampilan kerja yang 
marketable tidak tinggal di rumah untuk 
mengurus keluarga dan melakukan 
pekerjaan rumah tangga. Dalam konteks 
ini akan menjadi tidak rasional menyuruh 
pasangan yang lebih layak jual untuk 
tinggal di rumah. Ini bukanlah masalah 
pembagian kerja secara seksual, tetapi 
lebih pada pilihan kerja rasional untuk 
memaksimalkan manfaat ekonomi 
secara menyeluruh.

Tantangan Migrasi TKI
Salah satu tantangan besar 

yang dihadapi pemerintah Indonesia 
berhubungan dengan pengelolaan 
migrasi adalah masalah migrasi ilegal. 
Kebijakan manajemen yang ada saat ini, 
baik sistem perekrutan dan perlindungan 
TKI, telah menyebabkan banyak orang 
meninggalkan Indonesia tanpa mengikuti 
prosedur yang berlaku, dan menjadi TKI 
ilegal di negara tujuan. Migran seperti ini 
bisa ditemukan di semua negara tujuan 
TKI, khususnya di Malaysia dengan 
jumlah TKI ilegal terbesar. Keberadaan 
TKI ilegal merupakan produk kebijakan 
migrasi tenaga kerja yang tidak langsung 
yang ada di kedua negara, baik negara 
pengirim dan maupun negara tujuan. 
Proses perizinan TKI yang lamban, 
rumit, dan mahal bagi calon pekerja 
migran menjadi persoalan bagi negara 
asal. Kondisi tersebut menyebabkan 
TKI sering kali harus mengalami 
pengurangan gaji yang sangat besar 
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sebagai biaya pengganti perekrutan. 
Dengan berjalannya waktu, biaya 
mencapai sebesar kurang-lebih delapan 
bulan gaji mereka (Primawati, 2008). 
Dihadapkan pada realitas persoalan 
ini, beberapa TKI memutuskan untuk 
melarikan diri diam-diam dari majikan 
mereka dan mencari pekerjaan lain 
tanpa menggunakan agen perantara. Ini 
menempatkan TKI pada risiko bekerja 
tanpa dokumen yang resmi, karena 
dokumen ini mungkin masih ditahan oleh 
majikan atau agen mereka. Banyaknya 
jumlah TKI ilegal juga didukung oleh 
jaringan kerja perekrut TKI di Indonesia 
dan negara tujuan yang menempatkan 
TKI tanpa dokumen yang benar. Jaringan 
sosial rahasia yang ada di negara 
pengirim maupun di negara tujuan dapat 
memfasilitasi migrasi tidak resmi. 

Migrasi ilegal dari Indonesia 
merupakan akibat beberapa faktor yang 
saling terkait Persoalan-persoalan yang 
ada terkait dengan dengan: 1) besarnya 
jumlah makelar dan agen perekrutan 
yang tidak terdaftar di daerah pedesaan; 
2) kurangnya pengetahuan para TKI 
tentang prosedur migrasi yang benar dan 
hal-hal yang terkait dengan HAM migran; 
3) lemahnya keterlibatan pemerintah 
dalam menyediakan informasi dan 
perlindungan bagi TKI; 4) lemahnya 
penegakan hukum dan kegagalan hukum 
dalam memberikan sangsi kepada pihak 
yang terlibat dalam praktek perekrutan 
terlarang dan tidak bermoral. Dikarenakan 
rendahnya pengetahuan para calon TKI 
di Indonesia, sangatlah penting kalau 
ada kerangka hukum yang secara fokus 
mengatur penegakan hak-hak tenaga 
kerja dan pencegahan perekrutan yang 
tidak resmi.

Indonesia merupakan negara 
pengirim tenaga kerja luar negeri 
utama. Manfaat migrasi selain didapat 
oleh TKI perorangan, juga keluarga 
mereka dan masyarakat Indonesia. 
Tulisan ini mengidentifikasi beberapa isu 
dan tantangan mengenai pengelolaan 
migrasi di Indonesia. 

Masalah migrasi ilegal bisa ditangani 
oleh pemerintah; khususnya yang terkait 
masalah ikatan hutang yang sering kali 
mengarahkan ke bentuk migrasi ilegal 
atau perdagangan orang. Ikatan hutang 
bisa diperkecil dengan menyediakan 
akses pinjaman yang lebih baik melalui 
bank pinjaman pemerintah, koperasi, 
maupun lembaga keuangan mikro. Hal 
lain yang patut diperhatikan adalah 
akses ke jalur migrasi resmi yang harus 
lebih transparan dan lebih murah, serta 
penyediaan akses informasi mengenai 
risiko migrasi ilegal agar TKI tidak 
memilih bermigrasi secara ilegal.

Pengawasan agen perekrutan masih 
kurang memadai dan perlu diperbaiki, 
baik di tingkat pemerintah nasional 
maupun regional. Pengawasan agen 
perekrutan yang lebih baik akan 
mengarahkan kepada satu bentuk 
perlindungan TKI yang lebih baik 
dan penertiban kegiatan perekrutan 
ilegal. Sebuah sistem perlindungan 
harus dikembangkan oleh pemerintah 
Indonesia dengan tujuan membangun 
mekanisme efektif untuk mengawasi 
lembaga perekrutan, agen, serta 
majikan. Mekanisme pengawasan harus 
didampingi oleh aplikasi sanksi yang lebih 
jelas terhadap lembaga perekrutan, 
agen, dan majikan yang melanggar 
hukum. Agen dan majikan yang melanggar 
hukum harus dimasukkan daftar hitam 
dan tidak lagi diizinkan untuk terlibat 
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dalam kegiatan perekrutan TKI dan 
kesemua ini harus ditegakkan. Sejak 
tanggal 26 Juni 2009 Indonesia telah 
mengeluarkan moratorium penempatan 
TKI yang bekerja sebagai pembantu 
rumah tangga (PRT) di Malaysia. 
Larangan TKI bekerja di Malaysia 
tahun 2009 sudah dicabut setelah ada 
“Surat kesungguhan” ditandatangani 
antar-kedua negara bulan Mei 2010. 
Surat kesungguhan menetapkan 
bahwa TKI berhak memperoleh satu 
hari libur per minggu dan menyimpan 
paspornya sendiri selama berada di 
Malaysia. Namun, kedua pemerintah 
tidak mampu memecahkan masalah 
upah minimum tenaga kerja migran. 
Secara prinsip pemerintah Malaysia 
telah menyetujui langkah-langkah 
yang diusulkan pemerintah Indonesia, 
termasuk memberikan hari libur bagi 
TKI yang bekerja di sektor domestik 
sehari seminggu, kenaikan gaji secara 
periodik, menyimpan paspor mereka 
sendiri selama kontrak dan mendapat 
ganti biaya transportasi oleh majikan 
mereka. Pemerintah Indonesia telah 
mengusulkan kenaikan upah minimum 
TKI dari 500 ringgit (US$ 154,42) menjadi 
800 Ringgit US$ 240,67) per bulan (Dai 
Bachtiar, 2009) 

Bagaimana Untuk Mempersiapkan TKI 
Dari beberapa diskusi dan masukan 

para pakar, secara makro penguatan 
kebijakan dan program pembangunan 
ketenagakerjaan perlu diarahkan pada 
upaya sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas sumber 

daya manusia melalui penguatan 
pendidikan formal di pedesaan 
bagi anak usia sekolah serta 
sekolah kejuruan dan keahlian 

sehingga nantinya angkatan kerja 
memiliki kualitas yang handal untuk 
mendukung pengembangan sektor 
unggulan di masing-masing sektor 
ketenagakerjaan. 

2. Angkatan kerja usia kerja yang 
masih memiliki pendidikan rendah 
perlu ditingkatkan kualitasnya 
melalui pelatihan sesuai dengan 
keunggulan di wilayahnya masing-
masing. Mereka yang unggul di sektor 
pertanian, perlu mendapatkan 
pelatihan ketrampilan di bidang 
pertanian sekaligus perikanan 
sehingga mampu menggunakan 
teknologi yang memadai dan dapat 
bersaing dengan negara luar. Dengan 
melibatkan perguruan tinggi melalui 
pengembangan desa produktif dan 
pola inkubasi bisnis, kita dapat 
mengembangkan sektor pertanian 
dan perikanan guna mendukung 
daya saing dan peningkatan nilai 
tambah sektor pertanian ke arah 
konsep agribisnis.

3. Dalam koridor rencana percepatan 
pembangunan nasional, maka 
pengembangan sektor industri 
diarahkan pada industri pengolahan 
berbasis pertanian. Selain juga perlu 
didukung pengembangan industri 
manufaktur dan industri jasa kreatif 
yang disokong dengan peran serta 
aktif perguruan tinggi dan asosiasi 
profesi untuk mengisi peluang semi-
skill dan full-skill di sektor jasa 
desain, hotel, pariwisata, rumah 
sakit dan jasa-jasa lainnya.

4. Kegiatan penyuluhan dan informasi 
syarat jabatan ke angkatan kerja 
muda, sekolah menengah umum/
kejuruan dengan berbagai media 
dan sarana, perlu dilakukan 
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untuk membantu pemahaman 
dan kesiapan tenaga kerja muda 
dalam persaingan di pasar ASEAN. 
Aspek yang perlu disiapkan pencari 
kerja untuk bersaing di pasar 
ASEAN Community adalah bahasa, 
keterampilan khusus, pengetahuan 
perizinan kerja, info lowongan kerja 
dan sikap bekerja keras, ulet, serta 
kreatif.

5. Pelatihan dan penyuluhan bagaimana 
bekerja di luar negeri serta bagaimana 
persyaratan dan prosedur yang 
benar.

Indonesia dan Malaysia menyadari 
perlunya meningkatkan kohesivitas 
dan efektivitas kerja sama di berbagai 
bidang untuk mewujudkan kuatnya 
kedua negara menuju ASEAN Community. 
Indonesia dan Malaysia merupakan pilar 
utama terwujudnya ASEAN Community 
yang lebih stabil dan makmur serta 
memiliki ikatan kekerabatan, budaya, 
dan persaudaraan yang erat. Untuk itu, 
keduanya perlu senantiasa menggali 
potensi kerja sama di segala bidang dan 
menyelesaikan berbagai permasalahan 
yang ada secara baik dan bijaksana. 
Semua bisa dimulai dengan Universitas 
Nasional melalui Lab Sosiologi Program 
Studi Sosiologi dan Universiti Kebangsaan 
Malaysia Sabah membangun kerja 
sama dalam menangani permasalahan 
ketenagakerjaan, misal dengan berupa 
pelatihan, pembekalan, perekrutan, dan 
pendistribusian TKI; juga pendampingan 
terhadap TKI khususnya yang berada 
di Sabah dan sekitarnya; walhasil 
permasalahan TKI di wilayah tersebut 
dapat diminimalisir bahkan ditiadakan 
sama sekali. 

Kajian Kerjasama Pemerintah 
Indonesia dengan Malaysia dalam 
Perlindungan Tenaga Kerja

Sektor ketenagakerjaan merupakan 
bagian terpenting dalam peningkatan 
pertumbuhan perekonomian suatu 
negara. Salah satu kebijakan pemerintah 
Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan 
adalah kebijakan penempatan dan 
perlindungan TKI di luar negeri (PPTKILN). 
Kebijakan ini dilaksanakan dalam rangka 
mengurangi jumlah pengangguran di 
Indonesia yang semakin meningkat. 
Selain itu penempatan TKI di luar 
negeri juga memberikan sumbangan 
devisa kepada negara, yang selanjutnya 
dapat digunakan untuk membiayai 
pembangunan sektor ekonomi di dalam 
negeri. Hal ini berimplikasi secara 
teoretis bahwa ada korelasi positif antara 
peningkatan penempatan TKI, di satu 
pihak, dengan peningkatan cadangan 
devisa di dalam negeri, peningkatan 
kesempatan kerja, dan pendapatan 
masyarakat serta pertumbuhan Produk 
Domestik Bruto (PDB) di pihak lain. Pasar 
TKI kita sesungguhnya memiliki potensi 
besar bagi perekonomian |Indonesia 
dalam memperoleh cadangan devisa. 
Berdasarkan data yang dikompilasi Bank 
Indonesia, jumlah remitan yang diperoleh 
dari TKI pada tahun 2008 sebesar US$ 
6,6 miliar, tahun 2009 sebesar US$ 
6,617 miliar, dan sampai September 
2010 menjadi US$ 5,03 miliar. Begitu 
juga kontribusi terhadap Pertumbuhan 
Domestik Bruto (PDB) yang pada tahun 
2008 tercatat 1,3%, tahun 2009 sebesar 
1,2%, dan pada kuartal II 2010 sebesar 
1 %. Jika melihat data tersebut tidak 
berlebihan kalau dikatakan bahwa TKI, 
yang dikenal sebagai pahlawan devisa, 
memberikan kontribusi yang besar bagi 
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negara. Namun jika permasalahan yang 
muncul tidak segera diselesaikan, TKI 
akan tampak seolah hanya beban (Alie, 
2012).

Namun penempatan TKI ke luar 
negeri merupakan dilema. Di satu sisi 
harkat dan martabat Indonesia menurun 
di mata dunia dengan banyaknya 
permasalahan terkait TKI di luar negeri, 
seperti TKI ilegal, penganiayaan, dan 
lain sebagainya akibat banyaknya 
pengiriman unskilledworkers ke negara 
tujuan kerja.

Walaupun demikian pemerintah 
tetap mempertahankan kebijakan 
penempatan TKI ke luar negeri sebagai 
salah satu alternatif untuk mengurangi 
tingkat pengangguran yang masih 
tinggi. Namun pengiriman tersebut 
harus diiringi dengan peningkatan 
citra Indonesia di mata dunia melalui 
meningkatkan pengiriman TKI yang 
berketerampilan dan berkualitas tinggi 
(qualifieddan skilledworkers). Berdasarkan 
teori migrasi, tenaga kerja yang 
berkualitas dan berketrampilan tinggi 
akan dapat memperbaiki keadaan 
perekonomian negara pengirim karena 
tenaga kerja merupakan bukan hanya 
human capital dan socialcapital tetapi 
juga financialcapital.

Dari beberapa data dan informasi yang 
tergali, diketahui bahwa permasalahan 
yang dihadapi oleh Indonesia terkait 
dengan pengiriman TKI ke luar negeri 
dalam tahap prapenempatan antara lain 
sebagai berikut:
•	 Kebanyakan TKI yang dikirimkan ke 

luar negeri kurang ahli dan terampil 
(unskilledlabour).

•	 TKI kurang mendapatkan pelatihan 
(training) yang dibutuhkan majikan

•	 Banyak TKI yang berpendidikan 

Sekolah Dasar dan hanya sebagian 
kecil yang berpendidikan di atas itu.

•	 TKI banyak yang tidak mengikuti 
program pelatihan dan penyuluhan 
dari Perusahaan Penempatan Tenaga 
Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

•	 Banyak terjadi spekulasi bisnis 
antara PPTKIS dan agen. Misalnya 
pemerintah memberi quota 
merekrut 100 TKI namun PPTKIS 
merekrut lebih dari 200 TKI.

•	 TKI kurang mendapat penyuluhan 
prosedur penempatan ketenagakerjaan 
secara komprehensif pada tahapan: 
proses prapenempatan, selama 
penempatan dan purnapenempatan.

•	 Kurangnya sosialisasi mengenai 
program penempatan ke luar negeri.

•	 Kurang jelasnya job order di luar 
negeri, misalnya job order ada tapi 
muatannya tidak jelas sehingga tidak 
berani menuntut upah minimum, 
asuransi kesehatan, dan hak mereka 
yang lain.

•	 TKI tidak mengetahui siapa 
receiver, sender, asal-usul (tempat 
dan alamat)/ PPTKIS/Agen, jenis 
pekerjaan, perjanjian pekerjaan, 
upah (sesuai dengan UMR), hak-hak 
yang diberikan, jumlah job order 
yang diberikan dan sanksi kalau 
workingagreement atau perjanjian 
kerja (PK) dilanggar.

•	 Pemalsuan dokumen yang dilakukan 
agen/aparat dari tingkat Rukun 
Tetangga (RT) sampai tingkat nasional 
dan internasional.
Sedangkan permasalahan yang terjadi 

pada tahap penempatan sebagai berikut:
•	 TKI kurang mampu berbahasa Inggris 

dengan baik.
•	 TKI kurang memahami budaya 

negara tujuan.
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•	 Adanya penyalahgunaan visa, seperti 
visa tinggal sementara dijadikan 
visa ijin kerja

•	 Law enforcement yang dilaksanakan 
kepada agen dan PPTKISD (Perusahaan 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 
Daerah) hanya sanksi administratif 
yaitu sebatas pencabutan ijin usaha 
PPTKIS tanpa adanya sanksi pidana.
Dan permasalahan yang terjadi 

pada tahap purnapenempatan sebagai 
berikut:
•	 Kurangnya pengawasan formal 

pemerintah terhadap PPTKIS dan 
agen yang melanggar dan tidak 
mempedulikan kepulangan TKI.

•	 Banyaknya makelar dan calo/
taikong di terminal kedatangan TKI 
(terminal 3).

•	 Kurangnya koordinasi instansi dalam 
mendata kedatangan TKI.

•	 TKI tidak mau memberitahu 
kedatangan atau kepulangan mereka.

Dari berbagai permasalahan tersebut, 
maka diperlukan beberapa bentuk dan 
upaya perlindungan tenaga kerja yang 
dilaksanakan pada tahap prapenempatan 
sebagai berikut:
•	 Melaksanakan lawenforcement di 

bidang ketenagakerjaan
•	 Membentuk kerja sama yang baik, 

berupa satuan tugas (taskforce) 
gabungan dari institusi-institusi 
terkait ketenagakerjaan untuk 
penempatan dan perlindungan TKI 
oleh: Kemenakertrans, Kemensos, 
Kemenlu, Kemendagri, Kemenhub, 
Kemenkes, Kemenhankam, Kemen-
kokesos, dan Kemenkeu agar tidak 
saling melempar tanggung jawab.

•	 Membentuk pelayanan satu atap 
penempatan (oneroofservice) dengan 
pengawasan yang ketat dari suatu 

Badan Pengawas Ketenagakerjaan 
Independen atau LSM.

•	 Mengadakan pembinaan dan 
pengembangan terhadap perusahaan 
jasa TKI.

•	 Mengadakan sosialisasi ke daerah-
daerah kantong TKI.

•	 Sedangkan bentuk dan upaya 
perlindungan tenaga kerja yang 
perlu dilaksanakan pada tahap 
penempatan sebagai berikut:

•	 Membentuk atase-atase pada 
setiap negara tujuan TKI, seperti 
Singapura, Taiwan, Korea Selatan, 
Persatuan Emirat Arab dan Kuwait. 
Pada saat ini atase TKI hanya ada di 
Malaysia dan Arab Saudi.

•	 Melakukan pengawasan terpadu 
dalam pelaksanaan penempatan di 
luar negeri tidak saja dengan pihak 
pemerintah tapi juga dengan pihak 
swasta serta Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM).

•	 Melaksanakan penandatanganan 
Memorandum of Understanding 
(MOU) atau perjanjian kerja sama 
lainnya tentang ketenagakerjaan 
baik untuk TKI formal maupun 
informal agar dapat menyelesaikan 
berbagai permasalahan TKI di 
negara tujuan. 

•	 Memperbaiki sistem penempatan TKI 
yang dimulai dari prapenempatan, 
penempatan dan purna penempatan.

Adapun bentuk dan upaya perlindungan 
tenaga kerja yang dilaksanakan pada tahap 
purna penempatan adalah pemerintah 
memberikan kemudahan-kemudahan bagi 
pemulangan TKI yang meliputi:
•	 Pemulangan TKI ditangani oleh 

PPTKIS dan Mabes Polri.
•	 Menyiapkan terminal 3 di Bandara 

Soekarno-Hatta khusus sebagai 
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tempat pemulangan TKI dari luar 
negeri, dengan harapan agar TKI 
tersebut selamat dari incaran agen-
agen yang tidak bertanggung jawab.

•	 Menyediakan tempat penampungan 
khusus TKI di Ciracas sebagai 
tempat transit bagi TKI yang hendak 
melanjutkan ke daerah tujuannya.

•	 Menyediakan bus khusus di bandara 
untuk mengantar TKI ke daerah 
tujuan yang dikelola oleh Inkopol 
dan Puskopol.

•	 Memberikan pelayanan untuk menukar 
uang dan mentransfer uang seperti 
yang telah dilakukan BRI (BNP2TKI, 
2012).

Beberapa Rekomendasi
Rekomendasi diharapkan dapat 

melindungi hak dan kepentingan TKI 
yang telah memberikan kontribusi 
berupa devisa bagi negara.
1. Dari segi kebijakan. Landasan 

Peraturan Perundang-undangan 
yang digunakan dalam program 
PTKILN harus ditinjau ulang, baik 
yang berupa undang-undang maupun 
Keputusan Menteri serta peraturan 
perundang-undangan lainnya. Namun 
hal tersebut dirasakan kurang 
memadai untuk mengantisipasi 
berbagai tantangan dan kendala 
yang berkaitan dengan pengiriman 
TKI ke luar negeri, terutama pada 
tataran pelaksanaan di lapangan. 
Oleh karena itu, pada saat sekarang 
ini diperlukan suatu pedoman atau 
petunjuk teknis pelaksanaan PTKILN 
dan perlindungan tenaga kerja yang 
dapat menjadi acuan pelaksanaan 
kebijakan untuk mengatasi berbagai 
permasalahan TKI terutama di 
tingkat daerah.

2. Sehubungan dengan hal di atas, 
maka diperlukan sosialisasi prosedur 
penempatan dan perlindungan 
tenaga kerja yang komprehensif 
dan menyeluruh ke seluruh daerah 
kantong TKI agar masyarakat 
mengetahui hak dan kewajiban 
mereka dalam bekerja di luar 
negeri.

3. Adanya ketidakserasian para 
pelaku di dalam program PTKILN 
memunculkan ego sektoral instansi 
terkait penempatan TKI, maka 
perlu dibentuk suatu badan 
khusus di daerah yang menangani 
permasalahan penempatan tenaga 
kerja ke luar negeri secara 
komprehensif, dari mulai proses 
rekrutmen, pemberian izin, 
hingga purna penempatan. Usulan 
dibentuknya Badan Koordinasi 
Penempatan Tenaga Kerja (Bakor-
PTK) di daerah merupakan langkah 
strategis yang harus dilakukan 
sebagai kepanjangan tangan dari 
badan koordinasi di tingkat pusat. 
Akan tetapi seperti yang sudah-
sudah, konsistensi dan komitmen dari 
pelaksanaan kebijakan merupakan 
hal yang paling krusial agar lembaga 
tersebut tidak menambah panjang 
birokrasi pengiriman tenaga kerja 
ke luar negeri.

4. Program pendidikan dan pelatihan 
(diklat) yang dilakukan selama ini 
harus memasukkan pelatihan bahasa 
khususnya bahasa Inggris. Lemahnya 
kemampuan TKI dalam berbahasa 
negara tujuan kerja dan bahasa 
Inggris menyebabkan rendahnya 
upah/gaji yang mereka terima. 
Para pengguna jasa lebih menyukai 
mereka yang bisa dan mengerti 
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bahasa Inggris, meskipun dalam 
hal keterampilan TKI sama dengan 
pekerja dari negara lain. Selain itu, 
dengan penguasaan bahasa yang 
baik, para TKI akan lebih mampu 
melakukan negosiasi sehubungan 
dengan pekerjaan mereka dan tidak 
mudah ditipu oleh pihak-pihak lain 
yang ingin mengambil keuntungan 
dari ketidaktahuan TKI

5. Selain diklat bahasa, pendidikan 
kebudayaan atau orientasi kebudayaan 
(culturalorientation) negara tujuan 
kerja perlu diberikan kepada TKI 
agar mereka memahami kebudayaan 
negara penerima dan tidak 
mengalami culturalshock pada saat 
mereka berada di negara tujuan.

6. Pendidikan kewiraswastaan dan 
kewirausahaan juga perlu dilakukan 
kepada TKI yang telah kembali ke 
Indonesia agar mereka dapat mandiri 
dan membuka lapangan kerja baru 
di Indonesia dengan memanfaatkan 
modal dan ketrampilan yang didapat 
dari negara tujuan kerja.

7. Secara mental dan kejiwaan, 
TKI harus lebih disiapkan. Secara 
empiris, perbedaan yang cukup 
menonjol antara TKI dengan tenaga 
kerja dari negara lain adalah sikap 
mental TKI yang lemah sehingga 
mudah dimanfaatkan oleh pengguna 
jasa. Menghadapi hal tersebut, TKI 
tidak memiliki keberanian untuk 
menolak permintaan majikan 
yang tidak tercantum dalam surat 
perjanjian kerja.

8. Pemanfaatan hubungan bilateral 
dan multilateral. Beberapa kasus 
yang menimpa pekerja Indonesia 
di luar negeri, seperti pemotongan 
upah dan pelanggaran jam kerja, 

dapat terselesaikan melalui jalur 
diplomasi yang dilakukan oleh 
perwakilan RI. Berkaitan dengan hal 
tersebut, pendekatan permasalahan 
TKI dengan cara diplomasi terbukti 
efektif. Oleh sebab itu pemerintah 
harus terus melakukan pendekatan 
hubungan kerja sama dengan 
negara-negara yang menjadi tujuan 
TKI. Misalnya dengan membuat 
Memorandum of Understanding 
(MOU) atau bentuk perjanjian 
internasional lainnya, baik untuk 
TKI formal atau informal. Dengan 
demikian jaminan perlindungan TKI 
di luar negeri menjadi lebih baik.

9. Selain melakukan hubungan kerjasama 
dengan negara tujuan, pemerintah 
juga perlu mempertimbangkan 
untuk melaksanakan kerjasama 
dengan negara pengirim tenaga 
kerja, seperti Filipina, Vietnam, 
Thailand, serta negara-negara 
lainnya. Upaya tersebut diharapkan 
dapat meningkatkan posisi tawar 
(bargainingposition) pekerja dengan 
para pengguna jasa melalui berbagai 
program, antara lain kerjasama 
dalam bidang pendidikan dan 
pelatihan, advokasi, dan jaringan 
(network) pasar kerja internasional.

10. Dimensi kebijakan PTKILN yang 
dilaksanakan harus lebih menekankan 
pada aspek perlindungan TKI. Hal 
ini sangat penting karena penyebab 
empiris masalah perlindungan 
TKI cenderung terabaikan adalah 
pemerintah dan PPTKIS lebih 
berfokus pada pemenuhan quota TKI 
yang bekerja ke luar negeri. Untuk 
itu, setiap TKI yang akan bekerja 
di luar negeri perlu mendapatkan 
perlindungan sejak persiapan 
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keberangkatan dari daerah asal 
sampai dengan selesai bekerja di 
luar negeri dan kembali ke daerah 
asal.

Adapun bentuk perlindungan dapat 
dikelompokkan dalam tahapan sebagai 
berikut:

Tahap Prapenempatan
Meliputi kegiatan sejak dari 

penyuluhan, pendaftaran, seleksi, sampai 
pemberangkatan. Setelah pendaftaran, 
seleksi, dan dinyatakan lulus, calon TKI 
akan mendapatkan:

•	 KTKLN; kartu identitas TKI.
•	 Perjanjian Penempatan.
•	 Perjanjian antara TKI dengan 

PPTKIS tentang kepastian waktu 
pemberangkatan.

•	 Jenis pekerjaan TKI.
•	 Jumlah dan cara pembayaran 

biaya penempatan.
•	 Untuk itu, apabila calon TKI 

(CTKI) melakukan pembayaran 
biaya penempatan kepada 
PPTKIS, CTKI harus meminta 
bukti pembayaran yang sah 
misalnya kuitansi bermaterai 
cukup. Perjanjian penempatan 
tersebut harus diketahui oleh 
kantor dinas yang menangani 
urusan ketenagakerjaan

•	 Perjanjian kerja.
•	 Penanda tangan Perjanjian 

Kerja (PK) antara TKI dan 
pengguna jasa diketahui 
agensi, PPTKIS, perwakilan RI 
dan Kemenaketrans, BNP2TKI; 
perjanjian kerja menjadi dasar 
pelaksanaan hak dan kewajiban, 
baik bagi TKI maupun pengguna 
jasa.

•	 Paspor adalah identitas resmi 

TKI di negara tujuan kerja.
•	 Visa kerja adalah izin masuk ke 

negara lain untuk bekerja.
•	 KPA atau Kartu Peserta Asuransi 

Perlindungan Kesehatan dan 
Jiwa TKI pada tempat kerja.

Tahap Penempatan
Pelaksanaan Perjanjian Kerja (PK) 

yang telah ditandatangani oleh TKI 
dan pengguna jasa dan diketahui oleh 
perwakilan RI akan menjadi pedoman 
sekaligus pegangan bagi TKI dan pihak 
pengguna jasa, dan masing-masing 
pihak dapat menuntut pelaksanaan hak 
dan kewajiban seusai penetapan PK 
tersebut.

Permasalahan TKI dapat diselesaikan 
melalui musyawarah dengan pengguna 
jasa. Apabila tidak memungkinkan, TKI 
dapat meminta bantuan kepada agensi 
dan PPTKIS atau Perwakilan RI. Apabila 
masalahnya belum selesai disarankan 
agar TKI tidak langsung pulang ke 
Indonesia terlebih dahulu, sebaiknya 
permasalahan diselesaikan di negara 
tersebut. Hal itu untuk menghindari 
semakin berlarut-larutnya permasalahan 
tersebut dan tentunya berimbas pada 
biaya.

Purna penempatan
Satu bulan sebelum berakhirnya 

masa PK, TKI melalui pengguna jasa 
melaporkan segera berakhirnya masa 
perjanjian kerja kepada perwakilan 
RI (KBRI/KJRI), PPTKIS, dan agensi. 
Hal ini untuk mendapatkan kepastian 
pelayanan pemulangan TKI dengan 
sebaik-baiknya. Oleh karenanya, pada 
waktu prapenempatan TKI diharuskan 
mencatat nama, alamat, dan nomor 
telepon penting yaitu: pengguna jasa, 
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agensi, PPTKIS, Perwakilan RI (KBRI/
KJRI)

Dalam hal melakukan perpanjangan 
perjanjian kerja (PK), TKI dan pengguna 
jasa harus dapat melapor ke perwakilan 
RI selambat-lambatnya sebulan sebelum 
berakhirnya perjanjian kerja. Hal ini 
dimaksudkan agar semua stakeholders 
mengetahui akan adanya perjanjian 
perpanjangan kontrak kerja. Oleh 
karena itu, pihak pengguna jasa harus 
mengajukan perpanjangan visa kerja dan 
asuransi perlindungan TKI. Setelah itu 
pengguna jasa melaporkan ke agensi dan 
PPTKIS yang bersangkutan. Selanjutnya 
mereka melakukan penandatanganan 
perjanjian kerja baru di perwakilan RI

Sedangkan dalam perpanjangan 
PK yang diselingi TKI cuti pulang ke 
Indonesia, TKI dan pengguna jasa harus 
datang melaporkan ke Perwakilan RI 
selambat-lambatnya sebulan sebelum 
berakhirnya PK. Setelah itu pihak 
pengguna jasa harus mengajukan 
perpanjangan visa kerja dan asuransi 
perlindungan TKI. Kemudian pengguna 
melaporkan ke agensi dan PPTKIS yang 
bersangkutan serta menandatangani 
perjanjian kerja yang baru di perwakilan 
RI. Hal yang penting lagi ialah mengurus 
reentry visa, yaitu visa untuk dapat 
masuk kembali ke negara tempat TKI 
bekerja. Hal ini dilakukan setelah TKI 
melapor ke dinas yang menangani urusan 
ketenagakerjaan di daerahnya.

Dengan demikian, apabila semua 
prosedur dan tata cara penempatan 
serta perlindungan dilaksanakan dengan 
baik dan benar oleh seluruh stakeholders 
ketenagakerjaan, maka TKI yang 
bekerja di luar negeri, khususnya di 
Malaysia dapat terlindungi haknya. Hal 
ini dapat meningkatkan harmonisasi 

hubungan kerja sama antara pemerintah 
Indonesia dengan Malaysia di bidang 
ketenagakerjaan.
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Pentingnya Manajemen 
Konflik di Ibukota

Lathifa Al Anshori
-

Ibukota Jakarta adalah pusat 
pergerakan di Indonesia dimana 
interaksi pemangku kebijakan antara 
satu dan lainnya adalah keniscayaan. 
Perkantoran pemerintahan dan 
bisnis bersatu padu di Jakarta demi 
menunjang komunikasi yang lebih baik. 
Menurut Morton Deutsh, dalam buku 
The Resolution of Conflict, grup yang 
secara posisi berdekatan dan secara 
fungsi saling bergantung satu sama lain, 
juga berbagi fasilitas yang sama, akan 
lebih mudah berkomunikasi sekaligus 
meningkatkan tingkat kemungkinan 
terjadinya konflik (1977).

1Dengan kata lain, interaksi 
yang tinggi lebih membuka peluang 

terjadinya konflik daripada tidak adanya 
kontak sama sekali, namun biasanya 
tidak menjadi masalah yang berat atau 
tidak sedramatis konflik yang terjadi 
pada pihak-pihak yang tidak pernah ada 
interaksi sama sekali. 

Ketahanan nasional tidaklah hanya 
harus dibina, tetapi ketahanan nasional 
harus tetap tercipta ketika pihak-pihak 
di dalam negeri menghadapi konflik 
yang tidak berujung penyelesaiannya. 
Hal ini tentu saja mampu berakibat 
buruk dalam jangka panjang terhadap 
ketahanan nasional, terutama apabila 
melibatkan badan organisasi atau 
institusi yang besar dan berpengaruh 
dalam lini-lini kemasyarakatan. Maka 

wartaexpress.com
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dari itu, penting untuk diperhatikan 
bahwa upaya mediasi adalah sebuah 
pilihan yang baik untuk mencapai 
sebuah solusi atau persetujuan di kedua 
belah pihak. Namun, mediasi bukanlah 
sebuah kata yang berdiri sendiri. Dalam 
upaya suatu mediasi, ada beberapa level 
tindakan yang bisa dipilih sebagai opsi 
sebelum melakukan mediasi ataupun 
setelah deadlock dalam mediasi yang 
diusahakan.

Dalam artikel ini, penulis akan 
menjabarkan secara padat bagaimana 
pentingnya proses resolusi konflik di 
Ibukota Indonesia dengan pendekatan 
astagrata sekaligus memparkan opsi-
opsi yang dapat dipertimbangkan demi 
kelangsungan ketahanan Tanah Air yang 
kita cintai bersama dengan analisa 
kasus kekinian demi memperjelas 
contoh kasus. 

Pendekatan manajemen konflik
Dalam upaya mendamaikan 

konflik yang terjadi antara dua pihak, 
ada beberapa bentuk pendekatan 
berbeda yang dapat diperhatikan 
untuk memahami dengan baik proses 
yang ditempuh sehingga hasil yang 
diharapkan dapat dihasilkan oleh sistem 
manajemen konflik yang benar: sesuai 
dengan hak pihak-pihak yang berkonflik 
juga pihak yang memediasi. 

Menurut Christopher W. Moore, 
dalam karyanya The Mediation Process, 
ketidaksepahaman dapat “diakhiri” 
dengan menghindari pihak lawan 
sehingga masalah dapat “berakhir” 
menggantung (1982).2 Biasanya ini 
terjadi apabila isunya tidak terlalu 
penting. Ketika sekedar menghidari 
lawan tidak juga menghasilkan efek 
yang diharapkan, kedua belah pihak 

terkadang akan menggelar diskusi 
informal untuk mengakhiri masalah 
tersebut. Ketika sudah menyakut 
konflik kepentingan, maka akan terjadi 
negosiasi antara kedua belah pihak. 
Negosiasi adalah proses yang lebih 
terstruktur dan melibatkan pihak satu 
dan lainnya secara sukarela. Sementara 
mediasi adalah proses resolusi konflik 
yang sudah harus melibatkan pihak ke 
tiga yang netral dan dianggap memiliki 
pengaruh dan “nyambung” dengan topik 
konflik yang dipermasalahkan. Namun 
pihak ketiga ini tidak memiliki kuasa 
untuk mengambil keputusan untuk 
menyelesaikan konflik. Seperti pada 
proses negosiasi, hanya pihak-pihak 
yang bermasalah saja lah yang memiliki 
hak untuk mengambil keputusan untuk 
mengakhiri konflik. 

Di atas proses negosiasi dan mediasi 
ini, ada beberapa proses penyelesaian 
konflik yang bisa melibatkan pihak ke 
tiga sebagai pengambil keputusan. 
Dalam sebuah organisasi yang besar 
dan rawan konflik, ada sesuatu yang 
dinamakan pendekatan resolusi 
konflik eksekutif dan yang menjadi 
administratornya akan menjaga 
keseimbangan sistem juga kepentingan 
para individu yang bermasalah. Apabila 
para pihak yang berkonflik menginginkan 
pihak lain untuk menangani masalah 
mereka, secara sukarela, maka proses 
tersebut dinamakan proses arbitrase. 
Yang terpenting adalah, pihak ke tiga 
ini adalah orang/badan yang berada di 
luar hubungan konflik. 

Apabila perseteruan yang terjadi 
semakin  ber larut- larut  antara 
institusi ataupun otoritas publik, 
maka penyelesaian masalah dapat 
dilakukan dengan pendekatan hukum. 
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Pada akhirnya, masalah yang awalnya 
tertutup akan menjadi konsumsi publik. 
Namun proses penyelesaian konflik 
yang dapat dikonsumsi publik tidaklah 
hanya terbatas pada proses pendekatan 
hukum saja. Ada pula yang dinamakan 
pendekatan legislatif dimana cara ini 
digunakan apabila sudah menyangkut 
populasi yang besar –juga tergantung 
dengan sistem pemerintahan di 
negara yang bersangkutan. Bedanya 
pendekatan ini dengan yang lainnya 
adalah proses pengambilan suara yang 
menghasilkan angka tetap antara 
menang atau kalah. Tidak ada win-win 
solution dalam pendekatan legislatif.

Lalu, ada juga cara penyelesaian 
masalah yang dinamakan pendekatan 
extralegal yang mana terbagi atas dua 
tipe penyelesaian masalah. Pertama, 
aksi tanpa kekerasan. Aksi ini sangat 
efektif untuk menyelesaikan perselisihan 
apabila pihak yang bermasalah 
saling bergantung satu sama lain dan 
bersangkutan dengan keharmonisan 
sistem, bisa dalam level personal atau 
pun dalam skala besar, maka pihak 
yang dirasa lebih bergantung dapat 
ditekan oleh pihak yang lebih memiliki 
kekuasaan.  Kedua, tidakan kekerasan. 
Pendekatan ini dilakukan hanya apabila 
pihak yang melakukan kekerasan 
memiliki kekuatan yang cukup untuk 
membahayakan pihak lawannya, dapat 
meyakinkan pihak lawan, juga mampu 
dan bisa menggunakan kekuatan 
tersebut. 

Ibukota Jakarta
Secara geografis, Jakarta terletak 

di daerah barat daya kepulauan 
Indonesia. Dipenuhi oleh 35,16% suku 
Jawa, 27,65% suku Betawi, 15,27% suku 

Sunda, 5,53% suku Tionghoa, 3,61% 
suku Batak, dan beberapa suku lainnya. 
Sementara secara agama, mayoritas 
penduduk Jakarta adalah Muslim 
(85,36%) lalu  pemeluk agama Kristen 
Protestan (7,54%), Kristen Katolik 
(3,15%), Buddha (3,13%), Hindu (0,21%), 
dan Konghuchu (0,06%).3 Dipandang 
dari aspek sosial-budaya, Betawi adalah 
budaya dasar di Jakarta yang dimiliki 
oleh suku Betawi. Namun karena Jakarta 
bukanlah kota yang homogen sehingga 
budaya di Jakarta sudah bercampur 
baur. Meskipun begitu, budaya Betawi 
masih memberikan pengaruh kepada 
pendatang terutama pada bahasa dan 
aplikasi budaya.

Hot news yang sedang berkembang 
di Jakarta dapat dijadikan contoh 
proses mediasi di kota Jakarta. Tidak 
lain dan tidak bukan adalah perseteruan 
antara Gubernur Basuki “Ahok” Tjahja 
Purnama dan DPRD DKI Jakarta karena 
pihak Gubernur merasa ada anggaran 
yang ganjil dalam RAPBD 2015 sehingga 
melakukan langkah mengirimkan 
dokumen anggaran 2015 ke Kementerian 
Dalam Negeri yang dilakukan dengan 
e-budgeting sementara DPRD merasa 
sang Gubernur sudah melanggar 
peraturan dalam upaya “pencegahan” 
yang disebutkan sebelumnya. Sesuai 
peraturan, dokumen anggaran haruslah 
ada tanda tangan anggota DPRD. 

Dalam proses negosiasi yang mentok 
di jalan ini, penulis mengajak pembaca 
untuk memetakan posisi perseteruan 
dan kukuhnya kekuatan kedua belah 
pihak yang akhirnya berakhir buruk 
karena ada emosi yang dilibatkan dalam 
pertemuan mediasi yang berujung 
perdebatan menurut persepsi resolusi 
konflik. Dalam teori Negosiasi, ada 
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beberapa tahapan yang perlu disiapkan 
dan diperhatikan untuk menghadapi 
negosiasi; apa posisinya, targetnya, 
ekspektasinya, titik resistansi, poin 
perjanjiannya, dan BATNA-nya. BATNA 
adalah singkatan dari Best Alternative 
to a Negotiated Agreement, yaksi 
alternatif terbaik yang dapat dilakukan 
apabila kita tidak dapat menghasilkan 
kesepakatan. Dapat pula disebut, jalan 
keluar lainnya.4

Perseteruan yang terjadi antara 
Gubernuk Ahok dan DPRD DKI Jakarta 
disebabkan belum adanya titik temu 
jumlah anggaran yang ingin disetujui 
bersama. Posisi awal Gubernur Ahok 
adalah anggaran e-budgeting sebesar 
Rp 73,083 triliun yang sudah disepakati 
bersama pada 27 Januari 2015.5 
Sementara posisi yang diambil pihak 
DPRD DKI Jakarta adalah RAPBD 2015 
yang sudah dikoreksi oleh DPRD yang 
juga sudah termasuk anggaran Rp 12,1 
triliun untuk pengadaan uninterruptible 
power supply (UPS), pengadaan buku 
trilogi Ahok, dan anggaran untuk 
peningkatan pemahaman SK Gubernur 
tentang RT dan RW di Jakarta.

Dalam prosesnya, Gubernur Ahok 
yang tidak mau berkompromi membuat 
faktor poin pertahanan (resistance 
point) hilang dari negosiasi ini. Pihak 
manapun yang ingin menghasilkan 
sebuah kesepakatan perlu memiliki poin 
pertahanan dimana dia bisa menerima 
penawaran pihak lainnya tanpa benar-
benar kehilangan target yang dituju. 
Dalam berita yang tertulis di Majalah 
Detik, disebutkan bahwa Gubernur Ahok 
sudah memberikan sebesar Rp 4 triliun 
kepada anggota DPRD untuk reses yang 
disediakan oleh program pemerintah 
provinsi. Sementara DPRD keukeuh 

dengan Rp 12,1 triliun yang akhirnya 
membuyarkan posisi poin pertahanan 
DPRD. Apakah DPRD mau berkompromi 
seandainya Gubernur Ahok sudi 
menyetejui kenaikan anggaran menjadi 
Rp 8,8 triliun? Ini bisa menjadi titik 
resistensi DPRD yang akhirnya bisa 
dijadikan opsi di zona perjanjian yang 
dimungkinkan. 

Perseteruan panas mulai terjadi 
ketika Gubernur Ahok memberikan 
dokumen anggaran RAPBD DKI Jakarta 
kepada Kementerian Dalam Negeri 
tanpa tanda tangan anggota DPRD. 
Menurut peraturan, mekanisme 
penyerahan dokumen RAPBD tersebut 
memerlukan tanda tangan anggota DPRD 
yang berwenang. Sementara Gubernur 
Ahok mengelak adanya mekanisme 
tersebut dengan dalihe-budgeting tidak 
memerlukan tanda tangan anggota 
DPRD lagi, muncul sebuah pertanyaan: 
apakah sistem e-budgeting tanpa 
tanda tangan ini sudah disetujui oleh 
DPRD dan Kementerian Dalam Negeri. 
Dalam pernyataan Abraham “Lulung” 
Lunggana selaku Wakil Ketua DPRD 
DKI Jakarta, disebutkan bahwa benar 
adanya DPRD mengetahui system 
e-budgeting, tetapi tidak pernah 
disebutkan bahwa e-budgeting juga 
semestinya mendapatkan tanda tangan 
DPRD. Sementara di pihak ketiga, 
yaitu Kementerian Dalam Negeri, juga 
menolak dokumen Gubernur Ahok 
tersebut dengan alasan tidak adanya 
lampiran A-1 (ringkasan APBD) dan 
halaman belanja tak langsung pejabat 
pengelola keuangan daerah.6 Intinya, 
kesalahan format yang tidak sesuai 
dengan PP no 58 tahun 2005. Kedua belah 
pihak (Gubernur dan DPRD) sama-sama 
memberikan dokumen RAPBD kepada 
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Kementerian Dalam Negeri yang sama-
sama tidak komplit; tidak ada tanda 
tangan pimpinan dewan dalam lembar 
nomenklatur di dokumen Gubernur 
Ahok dan tidak ada tanda tangan pihak 
Pemerintah Provinsi pada dokumen 
yang diserahkan DPRD.7 Sehingga dapat 
dikatakan, dalam proses konflik ini 
kedua belah pihak sudah melakukan 
kesalahan yang sama. 

Dalam proses managemen konflik, 
pihak yang sedang melakukan proses 
negosiasi dapat secara bebas memilih 
pendekatan terbaik untuk mencapai 
target yang dituju. Ada pendekatan 
distributif dan pendekatan integratif. 
Negosiasi integratifbiasanya dikenal 
dengan pendekatan yang kooperatif, 
kolaboratif, win-win solutions, untung 
bersama, dan juga menyelesaikan 
masalah.8 Karakter pelaku negosiasi 
integratif ini dapat dilihat dari level 
kejujuran dan integritas yang dijunjung 
oleh pihak yang bernegosiasi, mental 
untuk membuat “kue” lebih besar 
agar semua pihak dapat bagian, 
kedewasaan, berorientasi system, 
dan mampu mendengar dengan baik. 
Negosiasi integratif yang sukses 
bergantung pada pencarian solusi 
kreatif yang bisa memenuhi kebutuhan 
kedua belah pihak. Sementara itu, 
negosiasi distirbutif adalah proses 
yang lebih dikenali dengan win-lose 
solution, kompetitif, dan penuh tawar 
menawar. Pada pendekatan yang ini, 
biasanya gol yang dituju oleh satu pihak 
sudah bertentangan dengan target yang 
ingin dicapai pihak lainnya. Jika pada 
pendekatan integratif, “kue” yang mau 
dibagi masih bisa dibesarkan ukurannya 
dengan kreatifitas pengambilan kebijakan, 
dalam pendekatan distributif, “kue”-

nya sudah terbatas. Jadi, perselisihan 
Gubernur Ahok dan DPRD DKI Jakarta 
ini adalah bentuk tawar-menawar 
distributif. Adalah uang yang menjadi 
“kue”nya dengan jumlah yang terbatas 
dan kedua belah pihak yang sama keras 
dan enggan untuk berkompromi.

Tentang Pendekatan Distibutif 
Pada beberapa perundingan, 

terkadang pilihan yang tersedia adalah 
saling setuju atau tidak dapat apa-apa 
sama sekali. Namun kehidupan tidak 
bisa berhenti di situ bukan? Maka, pihak-
pihak yang berunding harus memiliki 
alternatif terbaik untuk perjanjian 
yang telah dinegosiasikan atau BATNA 
(Best Alternative to a Negotiated 
Agreement). Sebaiknya BATNA setiap 
pihak disembunyikan dari pihak lainnya 
demi menjaga kemungkinan terbaik 
negosiasi yang sedang dijalankan dapat 
menghasilkan perjanjian yang bisa 
diterima kedua belah pihak. Dalam 
kasus RAPBD DKI Jakarta, dapat kita 
perkirakan alternatif terbaik yang 
dimiliki oleh kedua belah pihak. BATNA 
Gubernur Ahok adalah kucuran dana 
APBD yang sama jumlahnya dengan APBD 
2014 dengan mengeluarkan Peraturan 
Gubernur yang disetujui oleh Menteri 
Dalam Negeri. Perbedaan anggarannya 
tidak terlampau jauh selisihnya antara 
tahun lalu dan tahun ini: pada 2014, 
APBD DKI Jakarta adalah Rp 72,9 triliun 
sementara RAPBD 2015 adalah Rp 73, 
083 triliun; naik 0.24%. 9

Sehingga mengorbankan beberapa 
program senilai Rp 183 miliar telah 
menjadi pilihan Gubernur Ahok. Di lain 
pihak, langkah-langkah yang dilakukan 
oleh DPRD DKI Jakarta belakangan 
ini dapat pula kita tanggapi sebagai 
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BATNA DPRD; makzulnya Gubernur Ahok 
apabila terbukti bersalah melanggar 
peraturan melalui Panitia Hak Angket 
yang dilaksanakan di DPRD DKI Jakarta 
untuk meluruskan keabsahan RAPBD DKI 
Jakarta 2015.10 Tindakan melaporkan 
Gubernur Ahok ke Badan Reserse 
Kriminal Mabes Polri dengan enam 
pasal yang disiapkan juga termasuk 
alternatif yang bisa diambil DPRD DKI 
Jakarta. Beberapa pasal yang akan 
diangkat adalah Pasal 263, 268, 264 
KUHP tentang Pemalsuan, Pasal 441 
tentang Penyalahgunaan Wewenang, 
Pasal 209 tentang Suap, dan Pasal 268 
tentang Pemalsuan Dokumen Negara.11

Perlu diketahui, tanpa kita sadari, 
semakin bagus BATNA kita maka semakin 
besar kekuatan kita dalam perundingan 
itu. Banyak orang mengira bahwa 
kekuatan dalam negosiasi terletak 
pada harta, koneksi politik, kekuatan 
badan, juga senjata. Tidak. Faktanya, 
kekuatan yang paling berpengaruh 
pada sebuah negosiasi adalah seberapa 
menarikkah opsi lain apa bila perjanjian 
tersebut tidak tercapai? Memiliki 
segala kekuatan tetapi tidak memiliki 
opsi-opsi cadangan tidak menjadikan 
kekuatan kita eksis. Sehingga sebagai 
pihak yang bertempur untuk mencapai 
sebuah hasil, setidaknya BATNA-nya 
juga harus dikembangkan.12 Caranya 
dengan: Satu, menulis semua hal yang 
dapat dilakukan apabila persetujuan 
tidak tercapai. Dua, mengembangkan 
ide-ide yang menjanjikan dan 
membuatnya menjadi alternatif yang 
bisa langsung dilaksanakan. Tiga, 
memilih opsi terbaik dari semua pilihan 
yang dimiliki. Mengembangkan ide-ide 
yang menjanjikan dan menjadikannya 
kongkrit sangatlah penting. Karena 

secara manusiawi, kita cenderung 
membesarkan agregat kemungkinan 
kesempatan alternatif akan terus 
ada, padahal bisa saja tidak. Misalkan 
DPRD memiliki BATNA menghapus 
program pengadaan mesin pencetak 
3D dari sekolah-sekolah di Jakarta 
Selatan, Timur, Barat, dan Pusat, 
maka DKI Jakarta dapat menghemat 
Rp 190,5 miliar, sehingga RAPBD DPRD 
DKI Jakarta jadi lebih slim dan dapat 
diterima Gubernur? Atau bagaimana 
dengan membangun koneksi politik 
dengan pihak ketiga agar dapat 
meyakinkan Gubernur? Jikalau opsi-opsi 
yang didaftar sudah tergambar jelas, 
sebaiknya dipastikan kemungkinan 
seluruh anggota DPRD DKI Jakarta 
akan menyetujuinya atau setidaknya 
mayoritas suara sehingga berpengaruh 
signifikan pada keputusan yang diambil 
DPRD DKI Jakarta. 

Penanganan perselisihan dengan 
cara melapor ke polisi di Jakarta 
sudah menjadi hal yang biasa dimana 
pihak yang merasa dirugikan tidak 
akan sungkan mengajukan aduan 
ke Kepolisian. Melihat keamanan di 
Jakarta, seperti yang dikutip dari situs 
resmi Kepolisian Daerah Metropolitan 
Jakarta Raya, mengikuti perkembangan 
kota yang begitu progressif di ibukota, 
ada empat bentuk ancaman kejahatan 
yang diantisipasi oleh pihak Kepolisian; 
ancaman kriminalitas, ancaman 
terorisme, ancaman kejahatan 
korupsi, dan ancaman kejahatan 
narkoba.13 Dengan jumlah personel 
27.895 orang, dibandingkan dengan 
penduduk Jakarta yang berjumlah 12,7 
juta orang pada siang hari, polisi dan 
penduduk berbanding 1:455.14 Apakah 
artinya untuk 106 anggota DPRD DKI 
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Jakarta hanya ada seperempat polisi 
(bukan satu) yang dapat menangani 
kasusnya?15 Tidak. Total jumlah suara 
sah pemilih di daerah pemilihan DKI 
Jakarta pada Pemilu Legislatif 2014, 
yaitu 4.891.034 orang, dengan kata 
lain ada hampir lima juta penduduk 
Jakarta memberi wewenang politis 
kepada anggota dewan yang dipilihnya 
untuk melaporkan Gubernur Ahok ke 
Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta 
Raya.16Dari jumlah tersebut, 2.472.130 
orang diantaranya adalah pemilih Joko 
Widodo dan Ahok pada Pemilu Kepala 
Daerah DKI Jakarta 2012.17

Jika dipandang dari sudut ideologi, 
partai-partai yang menduduki kursi-
kursi di DPRD DKI Jakarta adalah partai 
yang berideologi Pancasila sebagai 
dasarnya. Maka apabila kita tengok 
ke sila ke empat Pancasila, yaitu 
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksaan dalam permusyawaratan 
perwakilan,” tidak semestinya DPRD 
dan Kegubernuran berselisih seperti ini. 

Pada kondisi terkini, DKI Jakarta 
tidak memiliki sumber kekayaan alam 
(SKA) sendiri, tetapi kota ini menjadi 
basis utama pergerakan politik, bisnis, 
pendidikan, dan lainnya untuk seluruh 
Indonesia. Sumber kekayaan Jakarta 
terletak di atas tanah-tanahnya, di 
dalam masyarakatnya yang heterogen 
yang menjadikan Jakarta semaju 
sekarang. Sehingga di Jakarta 
segalanya dapat menjadi komoditas 
yang menghasilkan uang. Perekonomian 
di Jakarta juga adalah yang termaju 
di Indonesia. Dalam konflik yang 
melibatkan uang, masalah akan lebih 
rumit untuk diselesaikan dibandingkan 
apabila “taruhan”nya biasa saja. 
Menurut Professor Jeffrey Pugh, untuk 

menyelesaikan sebuah perundingan, ada 
dua hal yang perlu diingat dan dijadikan 
dasar tolak ukur pencapaian resolusi: 
Pertama, hubungan jangka panjang. 
Kedua, hal yang dipertaruhankan. 
(J. Pugh, komunikasi kolese, 9 Maret 
2015). Apabila yang dipertaruhan 
kecil namun berdampak besar kepada 
hubungan ke depan maka cara yang 
ditempuh adalah dengan menyesuaikan 
diri. Contoh sederhananya adalah 
hubungan personal dalam hal asmara. 
Apabila yang dipertaruhkan tinggi, 
tetapi prediksi hubungan jangka 
panjangnya kecil layaknya transaksi 
bisnis maka penyelesaiannya adalah 
dengan gaya yang kompetitif layaknya 
tawar-menawar. Namun apabila yang 
dipertaruhkan besar dan pengaruhnya 
pada hubungan jangka panjang 
juga besar, maka hal tersebut harus 
mendapatkan perhatian yang seimbang. 
Dalam hal ini penyelesaiannya harus 
dengan kompromi atau dengan ide 
penyelesaian yang kreatif. Maka jika 
kita letakkan posisi Rp 12,1 triliun 
dalam kotak “taruhan”, lalu hubungan 
eksekutif dan legislatif yang harus terus 
berjalan bersama untuk membangun 
Jakarta pada kotak hubungan jangka 
panjang, maka penyelesaian konflik 
kedua pihak ini perlu dengan kompromi 
karena tidak banyak cara kreatif 
membesarkan “kue” RAPBD DKI Jakarta 
2015. Hal penting yang harus diingat 
untuk mencapai titik temu adalah 
kedua pihak harus yakin bahwa titik 
temu tersebut, meskipun kurang 
begitu berkenan di hati, adalah hasil 
terbaik yang akan mereka capai. Di 
sini lah juga penekanan pertimbangan 
pentingnya kelanggengan hubungan 
jangka panjang. Dalam hal ini juga perlu 
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diingat adanya komitmen yang harus 
dijaga. Semakin banyak orang yang 
mengetahui pernyataan dan komitmen 
pihak tertentu makan akan semakin sulit 
untuk mengubah komitmen tersebut.18 
Sebagian besar masyarakat Indonesia 
sudah mengetahui perselisihan antara 
Gubernur Ahok dan DPRD DKI Jakarta, 
sehingga komitmen yang dihasilkan 
haruslah dijalankan oleh kedua belah 
pihak. 

Karena publik sudah tahu tentang 
perseteruan ini, dapat kita lihat perilaku 
sosial warga Jakarta yang berkembang 
sejak tahun 2012. Pergerakan via media 
sosial. Tak bisa dipungkiri, semenjak 
Revolusi Mesir tahun 2011, seluruh 
dunia tahu bagaimana efek media sosial 
dapat melumpuhkan pemerintahan 
Husni Mubarak yang sudah berdiri kukuh 
selama 30 tahun di Mesir. Meskipun 
fenomena penggunaan sosial media 
sudah dimulai sejak tahun 2005 ketika 
Facebook muncul, namun momentum 
penggunaan media sosial yang terasa 
sekali di Jakarta adalah sejak Pemilihan 
Gubernur 2012 yang memenangkan 
Joko Widodo dan Ahok ke kursi DKI 
Satu dan Dua. Kartika Djoemadi, Aktifis 
Pergerakan Media Sosial, hal tersebut 
dibenarkan adanya kalau media sosial 
sudah menjadi cabang dari perilaku 
sosial warga Jakarta (K. Djoemadi, 
komunikasi personal, 11 Maret 2015). 
Jika kita pantau di Twitter, ada 
dukungan deras kepada Gubernur 
Ahok dengan dipimpin oleh akun @
temanAhok dan dibantu #gueAhok 
dan #saveAhok.19 Tema utamanya 
adalah “Lawan Begal APBD”. Begal 
pun adalah kata yang sedang trendi di 
Indonesia karena kejahatan motor yang 
sedang marak. Tidak bisa dipungkiri, 

penggunaan kata yang familiar dan 
sedang trendi juga sudah menjadi ciri 
khas warga Indonesia. Apakah ini dapat 
dikategorikan sebagai taktik Gubernur 
Ahok untuk memenangkan perselisihan 
ini? Bisa jadi. Di lain pihak, bermunculan 
juga akun-akun baru di Twitter yang 
menamakan diri sebagai Abraham 
Lunggana. Sehingga perseteruan 
antara Gubernur dan DPRD juga tanpa 
diragukan lagi sudah masuk ranah sosial 
media karena pengaruh perilaku sosial 
warga Jakarta sekarang. Perbedaan 
budaya orang-orang yang berdomisili di 
Jakarta juga telah hilang ketika masuk 
ke medium elektronik. Masyarakat 
Jakarta yang heterogen menjadi lebih 
jelas terlihat ketika dibaca melalui 
akun media sosial pribadi siapapun 
dengan intonasi apa pun sesuai logika 
pembaca yang sudah pasti dipengaruhi 
dan berpengaruh kepada budaya asal 
orang tersebut.

Dalam proses tawar-menawar 
distributif, tidak biasanya pihak 
tertentu memperlihatkan apa target 
dan alternatif yang dimilikinya. Tetapi 
apabila situasi tertekan oleh tenggat 
waktu atau deadlineyang pendek, 
pihak-pihak yang berseteru dapat 
menjelaskan apa targetnya secara 
jelas.20 Seperti yang tampak dalam 
perselisihan ini, Kementerian Dalam 
Negeri memberikan tenggat waktu 
satu minggu untuk menyelesaikan 
perselisihan pasca proses mediasi 
hingga 13 Maret 2015, sehingga BATNA 
yang dimiliki oleh kedua belah pihak 
dapat terlihat jelas di berita-berita 
nasional. Penelitian membuktikan 
bahwa banyak sekali perjanjian yang 
dilalui dengan pendekatan distributif 
ini dapat tercapai apabila tenggat 
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waktunya sudah dekat selain itu para 
pihak yang berlawanan akan cenderung 
mengurangi permintaan yang ada di 
awal bila keduanya dihadapkan pada 
perihal kepentingan yang sama. Dalam 
hal ini, salah satunya adalah perlunya 
pegawai negeri sipil DKI Jakarta diberi 
gaji bulanan, termasuk anggota DPRD 
yang sedang berselisih memiliki haknya. 

Mengenai letupan emosi yang 
menguap dalam proses mediasi 
yang dilakukan oleh Kementerian 
Dalam Negeri, ada hal yang perlu 
diingat pula dalam proses resolusi 
perselisihan: kunci untuk perjanjian 
yang sukses terkadang tidak terletak 
pada detil teknis, tetapi pada cara 
bagaimana menyalurkan emosi dengan 
baik sehingga diskusi dapat berjalan 
sesuai ekspektasi umum.21Pada kasus 
tertentu, amarah bisa menjadi efek 
positif dalam sebuah perundingan.22 
Namun, pada kasus lainnya amarah bisa 
menyebabkan perundingan menjadi 
keruh. Hal itu disebabkan karena tiga 
hal ini: itu mempersempit fokus kita 
yang tadinya menyangkut hal yang 
lebih besar menjadi lebih kecil karena 
kita jadi lebih terfokus pada rasa 
kesal dan amarah, itu juga membuat 
buram objektifitas kita karena karena 
kita kehilangan rasa percaya terhadap 
pihak lain, dan itu pun menjadikan 
kita salah arah karena bukannya lagi 
fokus pada masalah utama tetapi 
juga memiliki hasrat untuk membalas 
pihak lawan perundingan.23Namun 
di sisi lain, ada taktik negosiasi Bola 
Keras yang menggunakan amarah 
sebagai alat untuk mendapatkan 
target, yaitu intimidasi dan tindakan 
agresif.24 Pada umumnya, banyak sekali 
aksi-aksi yang dapat dikategorikan 

sebagai gerakan intimidasi seperti 
penggunaan amarah, legitimasi, 
dan rasa bersalah. Kemarahan yang 
meledak dapat mempengaruhi jalannya 
negosiasi dengan cara membuyarkan 
fokus resolusi yang tadinya untuk hal 
tertentu menjadi ditambahi dengan 
faktor-faktor perilaku yang tidak 
mengenakkan yang akhirnya membuat 
pihak yang tersinggung kehilangan 
fokus atas tujuan utamanya. Berada 
dalam posisi semacam ini dapat 
mengancam hasil perjanjian yang 
direncanakan. Dari yang inginnya A dan 
B, kedua belah pihak dapat berakhir 
dengan hanya hasil A atau tidak dapat 
apa-apa sama sekali. Taktik intimidasi 
ini didesain untuk membuat yang 
mengintimidasi menjadi merasa lebih 
kuat dan yang terintimidasi menjadi 
menggunakan emosi dalam mengambil 
keputusan, bukannya menggunakan 
kepala dingin. Ada beberapa cara untuk 
berhadapan dengan taktik intimidasi 
ini, antara lain; mengingat kembali 
alasan dan tujuan dilakukannya 
perjanjian, mendiskusikan bagaimana 
kita sebagai pihak yang bersebelahan 
ingin dihormati layaknya kita akan 
menghormatinya, juga mengutus tim 
khusus yang memiliki pandangan lain 
dalam menyikapi amarah. Karena 
tidak semua orang dapat tersinggung 
dengan hal-hal tertentu, sehingga 
efek intimidasi tidak dapat mampu 
mempengaruhinya. Sementara itu, 
mengenai tindakan agresif yang penulis 
sebutkan di atas adalah sebutan dari 
beberapa tindakan semacam ini: 
menekan demi mendapatkan bagian 
konsesi yang lebih besar, meminta 
penawaran terbaik diawal pertemuan, 
dan meminta pihak lawan untuk 
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menjelaskan detil perjanjian dengan 
rinci yang mana jika dipandang dari 
sudut lain, hal ini akan membuat 
nervous pihak yang harus menjelaskan 
detil lagi dan lagi. Cara terbaik untuk 
menghadapi taktik ini adalah dengan 
menghentikan proses negosiasi 
sementara untuk mengingatkan 
kembali bahwa hasil yang ingin dicapai 
adalah yang berdasarkan kebutuhan 
dan kepentingan, bukanlah dari rasa 
kesal karena dikonfrontasi oleh emosi 
pihak yang mengintimidasi. 

Dalam menganalisa perselisihan 
yang terjadi antara Gubernur Ahok dan 
DPRD DKI Jakarta, ada dua jalan yang 
bisa ditempuh ke dua belah pihak. 
Pertama, melihat kondisi pihak-pihak 
berperkara yang tidak ingin kembali ke 
meja perundingan lagi, maka perlu ada 
komunikasi yang dibangun, bisa secara 
langsung atau melalui pihak ketiga, 
tentang mengapa menolak kembali 
ke meja perundingan. Pembicaraan 
yang dibangun tidaklah dengan tema 
menyalahkan karena tidak mau lagi 
bernegosiasi, tetapi mencari jawaban 
utama mengapa tidak ingin lagi kembali 
rembukan.25 Apakah karena gengsi? Atau 
pertemuan berikutnya diekspektasi 
akan berakhir sama? Karena pada 
akhirnya dalam beberapa tahun ke 
depan, Gubernur dan anggota DPRD 
akan kembali berjumpa pada rapat 
anggaran tahunan. Rapat yang sama 
dengan orang yang sama, di tempat 
yang sama, hanya beda tahun dan 
angka anggarannya. Di akhir, dipastikan 
apakah langkah tersebut yang akan 
diambil demi mencapai kesepakatan 
atau ada alternatif lain yang ingin 
ditawarkan. Kedua, menggunakan 
prosedur satu teks.26 Hal ini dilakukan 

oleh mediator yang dipercaya. Dalam 
hal ini adalah Kementerian Dalam 
Negeri. Prosedur satu teks ini adalah 
pendekatan untuk melihat dan 
memperlakukan masalah dengan lebih 
sederhana. Pertanyaan yang diajukan 
adalah pertanyaan-pertanyaan yang 
menyentuh dasar mengapa hasil akhir 
harus ada beserta rincian programnya. 
Teknik ini akan memakan waktu sedikit 
lebih lama karena menggunakan pihak 
ketiga yang akan bolak-balik dari 
pihak satu dan lainnya tetapi dengan 
hasil yang dapat secara sederhana dan 
gamblang untuk dipahami juga diterima 
oleh kedua belah pihak. Proses ini 
hampir sangat esensial untuk negosiasi 
yang melibatkan organisasi besar 
dan kehadiran mediator sangatlah 
diperlukan.27 Kelompok-kelompok yang 
berseteru perlu jalan untuk memahami 
kondisi dengan lebih sederhana 
tanpa mengorbankan hasil akhir yang 
semestinya bagus juga. Perlu diketahui, 
dalam langkah ini, mediator tidak 
memerlukan persetujuan kedua belah 
pihak dulu untuk memulai. Draf atau 
konsep yang dikehendaki pihak mediator 
dapat langsung dibuat. Begitu jadi, 
diharapkan langsung meminta feedback 
dari pihak-pihak yang berseteru dan 
terus di-follow up sampai keduanya 
bertemu dalam zona kemungkinan 
bersepakat. Bahkan kedua belah pihak 
pun tidak perlu bertemu dulu untuk 
akhirnya berunding. 

Kesimpulan
Pentingnya manajemen konflik 

di ibukota Jakarta sudah tidak dapat 
dipungkiri lagi. Dengan intensitas 
pertemuan berbagai macam organisasi 
berikut kebijakan-kebijakan yang 
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diambil secara tradisional maupun 
progressif sesuai dengan budaya 
organisasi tersebut, konflik akan 
menjadi sesuatu yang tak terelakkan 
jika sudah mencapai suatu poin 
ketidak sepemahaman. Diperlukan 
adanya kesadaran untuk menggunakan 
strategi-strategi tertentu untuk 
menghindari konflik yang dapat 
berakibat mengancam ketahanan 
nasional. Setiap permasalahan memiliki 
akar yang dapat ditemukan dan 
dihadapi sesuai teknik-teknik resolusi 
konflik yang sudah dibuktikan melalui 
pengalaman-pengalaman negosiator 
dan penelitian-penelitian di tingkatan 
akademis. Negosiator ulung juga dapat 
gagal sewaktu-waktu dan ide kreatif 
dari manapun itu asalnya juga punya 
kesempatannnya untuk menyelesaikan 
masalah.
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Ketahanan Nasional Indonesia 
dalam Perspektif Global

Chasib
Taprof Bidang Strategi Lemhannas RI

Pendahuluan.
Perubahan lingkungan strategis yang 

dinamis membawa pengaruh terhadap 
kemajuan suatu negara secara berlanjut 
sementara sebagian negara semakin sulit 
untuk bangkit, perubahan lingkungan 
strategis juga merubah bentuk ancaman 
dan  kompetisi kekuatan negara-negara 
di dunia.  Kondisi tersebut mempersulit 
dalam menentukan sumber daya yang 
akan digunakan guna pembangunan 
nasional dan pemberdayaannya.  
Perkembangan teknologi turut serta 
dalam mempercepat perkembangan 
global dimana menuntut adanya 
efesiensi pengelolaan  mesin produksi 
yang berdampak terhadap kemampuan 

industri suatu negara. Tidak dapat 
dihindari bahwa upaya untuk melakukan 
efesiensi dan efektifasi suatu industri 
atau pekerjaan mutlak dilakukan 
termasuk upaya melakukan inovasi 
dengan pijakan kedepan.  

Kompetisi decade mendatang bukan 
hanya perang cyber atau perang otak 
akan tetapi sudah mengarah pada perang 
ide, dimana hanya negara yang memiliki 
idelah yang mampu meraup keuntungan 
dalam kompetisi mempertahankan 
eksistensinya mendatang.  Kompetisi 
berlanjut dalam rangka pemenuhan 
kepentingan masing-masing negara 
berlangsung dari generasi ke generasi, 
keberhasilan penyiapan generasi 

flickr.com
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memberi ketahanan nasional suatu 
bangsa  dimasa mendatang.  Sebaliknya 
negara yang gagal dalam menyiapkan 
diri dan membina generasinya maka 
tidak menutup kemungkinan negara 
tersebut menjadi negara gagal dan 
terpuruk sebagai  negara miskin yang 
dapat “disantap”  negara lain. 

Gerakan system internasional 
dipengaruhi oleh kekuatan suatu 
negara, semakin kuat suatu negara 
maka semakin kuat pula dalam 
memutar roda system dan hubungan 
internasionalnya.  Sementara negara 
lemah harus menerima hasil perputaran 
system internasional yang dikelola 
oleh negara kuat, artinya semakin sulit 
sutau negara untuk bangkit apabila 
sudah terpuruk.   Strategi pembangunan 
nasional menjadi penting dan mutlak 
guna menggapai kemajuan dan berada 
ditengah persaingan, tanpa strategi 
penyiapan ketahanan nasional yang 
terukur maka seolah memberi peluang 
negara lain untuk berada di depan. 

Lantas bagaimana kita harus 
menyiapkan ketahanan nasional 
Indonesia dalam perspektif global yang 
sanggup bersaing dengan negara lain ? 
tidak ada jawaban kecuali menyiapkan 
strategi di semua sector secara terpadu 
focus mengarah kepada kepentingan 
nasional dan dijalankan sesuai track 
tanpa penyimpangan serta  penuh 
kedisiplinan. Pola pembangunan nasional 
tertuju pada kesejahteraan rakyat dan 
memberi insentif terjadinya keikut 
sertaan rakyat dalam melakukan kegiatan 
ekonomi, politik  juga keamanan.  Tanpa 
keserasian dan strategi yang terukur 
maka flaktuasi ketahanan nasional 
dapat terjadi dan membuka terjadinya 
penurunan ketahanan nasional yang sulit 
untuk bangkit dalam waktu tertentu.     

Makna Ketahanan Nasional indonesia.
Ketahanan Nasional dapat dimaknai 

sebagai geostrategi pembangunan 
nasional dalam rangka mempertahankan 
eksistensi suatu negara, pembangunan 
akan terhambat tanpa keamanan 
dan  sebaliknya keamanan tidak akan 
tercipta tanpa adanya kesejahteraan 
atau pembangunan nasional.  Kedua 
hal tersebut merupakan sekeping uang 
yang saling berkaitan dan tidak boleh 
ditinggalkan.  Ketahanan nasional 
merupakan kondisi dinamis suatu 
bangsa yang mengandung  keuletan 
dan ketangguhan dalam membentuk 
kekuatan dalam menghadapi tantangan, 
ancaman, ganguan dan hambatan baik 
dari dalam maupun luar negeri.  Keuletan 
merupakan kekuatan yang sifatnya massif 
sementera ketangguhan mengarah pada 
kekuatan dalam menghadapi ancaman, 
ganguan, hambatan dan tantangan.  
Ketahanan nasional dapat dikatakan 
potret kekuatan dan ketangguhan 
suatu bangsa, yang diartikan bahwa 
ketahanan adalah kekuatan dikali 
dengan ketangguhan. 

Ketahanan suatu negara akan teruji 
dalam perjalanannya yang diatur melalui 
system dan hubungan internasional, 
dimana interaksi atau hubungan luar 
negeri memberi pengaruh politik atau 
tidak dalam pemenuhan kepentingan 
nasionalnya.  Kekuatan sentripegal akan 
membawa peran dan keikut sertaan 
negara dalam menentukan pengaruh 
global dan memperkuat system 
internasional.  Tidak semua negara 
dapat memberi pengaruh terhadap 
system dan hubungan internasional, 
syarat keikut sertaan dalam berperan 
tentunya adalah memiliki kekuatan 
berupa kemandirian dan kedaulatan.  



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 22 | Juni 2015 73

Pemenuhan kekuatan dan kedaulatan 
umumnya menjadi tujuan dan cita-cita 
nasional suatu bangsa. 

Keberhasilan suatu negara mendapatkan 
kekuatan dimaksud tentunya diawali 
dengan ketahanan pribadi, keluarga, 
kelompok dan kemudian ketahanan 
nasional.  Melakukan hal tersebut 
perlu pembinaan berjenjang , bukan 
menyangkut pribadi belaka akan tetapi 
melibatkan aspek Asta Gatra secara 
langsung dan merupakan prasyarat 
pendukung mutlak dalam pembangunan 
ketahanan nasional. Gatra dengan 
kecirian masing masing mempunyai 
pengertian dasar berlainan satu dengan 
lain yang apabila digabung menjadikan 
besaran dinamis sebagai vector pengarah 
ketahanan nasional. 

Konstelasi aspek alamiah dan aspek 
dinamis menjadi dasar penetapan 
politik dan strategi nasional sehingga 
pola umum pembangunan nasional 
dapat mengarah kepada kepentingan 
dan cita-cita nasional.  Desain politik 
menentukan bentuk dan jalannya 
pemerintahan, kekuatan politiklah yang 
menentukan kebijakan institusi dalam 
menempuh kebijakan pembangunan 
ekonomi dan pembangunan nasional.  
Kekuatan aspek alamiah menjadi fondasi 
pembangunan sementara aspek dinamis 
merupakan pendorong diperolehnya 
upaya pemberdayaan aspek alamiah.  
Ketahanan nasional juga dapat memberi 
model yang dapat diukur sejauh mana 
pemberdayaan unsur yang ada, dengan 
tolok ukur tertentu dapat diketahui 
ketahanan nasional dalam lingkup 
global.

Ketahanan nasional harus dimaknai 
pembangunan kesejahteraan dan 
melepaskan rakyat dari penderitaan 

serta pengembalian hak hidup lainnya.  
Ketahanan nasional akan memberi 
ketahanan kawasan dan kemudian 
memberi stabilitas global. Sama 
halnya pengaruh lingkungan global 
akan membawa ketidak tentuan baik 
regional dan nasional tergantung sejauh 
mana dapat memaknai perkembangan 
lingkungan strategis. Bukti nyata adanya 
perbedaan menyolok antara negara kaya 
dengan negara miskin karena ketidak 
berhasilan menjalankan pemerintahan, 
juga karena adanya kepentingan 
lain bagi pejabat pemerintahannya.     
Maraknya korupsi dan keinginan untuk 
memperkaya kelompok tertentu 
serta tidak memberi peluang dalam 
pengembangan diri rakyatnya maka 
ketahanan nasional yang ada merupakan 
ketahanan yang keropos yang rentan 
terhadap penurunan.  

Rintangan ekonomi menjadi rintangan 
yang besar karena dari kelemahan 
ekonomilah biasanya menghilangkan 
hak politik yang kemudian melemahkan 
institusi dalam mengembangkan potensi 
menjadi kekuatan nasional. Sangat 
membahayakan apabila terjadi monopoli 
para elite dalam mengelola ekonomi dan 
kesejahteraan rakyat apalagi karena lupa 
memperhitungkan kepentingan yang 
lebih besar yaitu kepentingan nasional.  
Masih banyak pemerintahan di dunia 
yang belum mengetahui bagaimana 
sebenarnya mensejahterakan rakyatnya 
dengan system yang ada, umumnya 
hanya mengikuti strategi yang telah 
diterapkan oleh pemimpin masa lalu.  
Strategi dan konsep masa lalu dianggap 
berhasil karena memberi fakta akan 
pembangunan padahal sudah berada 
pada era yang berbeda.  Kondisi seperti 
ini menghambat pejabat atau pemimpin 
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nasional untuk berani melakukan 
perubahan sesuai dengan nilai budaya 
local dan selektif terhadap tuntutan 
global.  

Pembangunan tiap unsur dalam 
aspek gatra harus merupakan kekuatan 
sebagai pilar ketahanan nasional, maka 
tiap elemen harus memiliki strategi 
masing masing dalam memperkuat dan 
mengubah potensi menjadi kekuatan 
dan kemampuan nyata.  Lemahnya satu 
aspek akan berpengaruh terhadap aspek 
gatra lainnya dan merupakan titik lemah 
mempengaruhi aspek lain dan turunnya 
ketahanan nasional.  Dengan itu maka 
pembinaan aspek alamiah maupuan 
aspek dinanisnya harus dilakukan 
secara terpadu dengan perkuatan 
saling menunjang satu sama lainnya. 
Ketahanan nasional tidak bisa diartikan 
daya tangkal yang hanya mampu 
menghadapi ancaman, gangguan, 
hambatan dan tantangan belaka karena 
ketahanan nasional juga harus mampu  
menghadapai tekanan dari dalam dan 
luar negeri dengan berbagai intriknya. 
Negara memerlukan geostrategi 
dalam memanfaatkan wilayah untuk 
kepentingan nasional dan politik luar 
negeri merupakan proyeksi kepentingan 
nasional. 

Pengaruh Global terhadap  Ketahanan 
Nasional.

Tidak ada satu negarapun yang 
mampu mempertahankan existensinya 
tanpa bantuan / kerjasama dengan 
negara lain, artinya bahwa saling 
ketergantungan itu dapat mengubah 
cara bertindak suatu negara, dimana 
tergantung pada kepentingan dan 
tantangan yang dihadapinya.  Ketahanan 
nasional Indonesia akan terus “beradu” 

dengan ketahanan nasional negara lain 
dalam upaya memenuhi kepentingan 
nasional.  Adanya upaya pengelompokan 
negara-negara tertentu adalah cara untuk 
menjaga dan menjamin pemenuhan 
kepentingan masing masing anggotanya 
serta menjamin tidak ada pemutusan 
hubungan secara mendadak.  Sama 
halnya dengan keberadaan Asean yang 
asalnya dibentuk karena kepentingan 
social budaya kini sudah mengarah 
pada kepentingan ekonomi  seperti 
keberadaan Masyarakat Ekonomi Asean 
yang akan dimulai bulan Desember 2015 
nanti serta perdagangan bebas lainnya. 

Ketahanan nasional memang tidak 
selamanya kuat atau tetap karena 
tarikan global dan kondisi serta stabilitas 
nasional suatu bangsa.  Kepiawaian suatu 
negara melakukan telaahan strategis 
dan mengambil analisis global secara 
benar maka akan dapat mengantisipasi 
gejolak yang akan timbul serta dapat 
memanfaatkan peluang.  Peluang akan 
berlaku bahkan dapat menjadi beban 
tantangan apabila tidak diberdayakan 
dalam mengelola potensi nasional 
secara benar.  Adapatasi lingkungan 
nasional akibat tarikan lingkungan global 
melahirkan tuntutan dan tantangan 
yang harus dijawab dengan konsekwensi 
tertentu.  Kunci jawaban adalah bisa 
menyesuaikan tuntutan dengan stabilitas 
nasional serta kekuatan kemandirian. 

Kemampuan mengantisipasi dan 
mengadaptasi perubahan yang disesuaikan 
dengan perbaikan strategi pola 
pembangunan nasional dapat mengurangi 
implikasi perubahan itu sendiri.  Banyak 
negara yang kurang berhasil/gagal 
menangkap peluang adalah dikarenakan 
penentuan perubahan strategi / exit 
strateginya lambat diberikan oleh 



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 22 | Juni 2015 75

pengambil keputusan.  Pemimpin yang 
sibuk dengan urusan nasional namun 
kurang adaptif terhadap perubahan 
internasional menjadikan keputusannya 
subyektif dan cenderung bersifat 
nasional berjangka pendek.  Upaya 
diplomasi guna lebih banyak mendapat 
peluang harus selalu dilakukan dan tidak 
begitu saja menerima tanpa diteliti 
terlebih dulu dampak terhadap kondisi 
nasional, tidak heran jika banyak 
keputusan yang ditetapkan meleset 
. hubungan internasional dilakukan 
untuk menjamin kehidupan bangsa dan 
bernegara dalam rangka mewujudkan 
ketahanan nasional. 

Ketahanan nasional bagi negara 
maju umumnya disebabkan oleh 
kekuatan politik yang berani membuka 
lebar aspirasi rakyatnya, bukan malah 
mempersempit kreatifitas dan hanya 
memperkaya kelompok elit tertentu.  
Ketidak tahuan pemerintahan atas apa 
yang dibutuhkan guna meningkatkan 
kesejahteraan dan pembangunan 
melahirkan startegi politik nasional 
yang melenceng dan berpengaruh 
pada penguatan ketahanan nasional.  
Negara dengan penduduk yang banyak 
seharusnya dapat menarik keuntungan 
lebih besar dari negara lain.

Informasi politik menjadi dasar 
kebutuhan masyarakat utamanya 
komunitas orang miskin yang ingin 
menjadi kaya.  Gerakan sosial 
merupakan salah satu cara menjadikan 
negara tersebut lebih cepat maju baik 
peradaban maupun ekonominya. Dalam 
komunitas orang miskin akan selalu 
berusaha mengganti pejabat dimaksud 
dan menginginkan penggantian kebijakan 
dari pejabat yang baru.  Negara harus 
bertanggung jawab atas warganya yang 

belum mendapatkan kesejahteraan, 
oleh karenanya transformasi politik 
terkadang dibutuhkan guna menentukan 
arah gerakan ekonomi yang baru.  
Kenapa kadang kadang harus berubah 
? tentunya karena memerlukan realita 
politik yang dapat merubah kehidupan 
social utamanya kehidupan orang miskin. 

Pada dasarnya transformasi politik 
merupakan kebutuhan bagi penduduk 
miskin untuk dapat menjadikannya lebih 
sejahtera.  Kita dapat melihat gerakan 
social merupakan kunci terjadinya 
perubahan pada transformasi politik 
demi kesejahteraan yang lebih baik.  
Penegakan hokum yang kurang baik 
juga dapat menciptakan kondisi dimana 
ketahanan nasional menjadi rendah 
dan meningkatnya kejahatan, begitu 
juga risiko bagi kegiatan pebisnis.  
pada situasi seperti ini diperlukan 
insentif institusi lain.  Kepemimpinan, 
pengaturan institusi dan kebijakan 
pemerintah merupakan cara cara 
jeli mengatasi staknasi pertumbuhan 
ekonomi masyarakat dan peningkatan 
kesejahteraan. Adaptasi lingkungan 
nasional selalu menjadi pijakan dan 
rencana aksi mengatasi hambatan dalam 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Adanya perbedaan bentuk institusi 
yang mengarah pada modernisasi tidak 
lain untuk percepatan pencapaian 
kesejahteraan rakyatnya. Institusi 
ekonomi menjadi sasaran utama dalam 
perombakan dan perbaikan struktur 
guna mendapatkan kesejehateraan 
dan inovasi terciptanya pertumbuhan 
ekonomi.  Hubungan politik dengan 
institusi ekonomi sangat erat dalam 
penentuan sasaran dan hasil yang akan 
dicapai, dengan keputusan politik juga 
dapat dihindari terjadinya kesejahteraan 
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yang tidak seimbang dalam suatu negara.  
Pada negara maju orang kaya akan lebih 
sejahtera, lebih sehat dan hidup lebih 
lama serta mendapatkan pendidikan 
yang baik.  Ketidak samaan merupakan 
bukti bahwa keputusan politik terhadap 
institusi ekonomi sangat diperlukan. 

Perbedaan orang kaya dan miskin 
di belahan dunia sangat menyolok 
sebai contoh masyarakat Amerika tujuh 
kali lebih sejahtera dibanding dengan 
masyarakat Afrika bahkan sepuluh kali 
lebih sejahtera dari masyarakat negara 
Peru.  Dari ketimpangan kesejahteraan 
secara kasat mata sudah dapat diketahui 
betapa rentannya ketahanan nasional 
negara dimaksud. Terkadang institusi 
yang sama pada negara berbeda dapat 
menghasilkan pertumbuhan yang 
berbeda, dan perbedaan itu umumnya 
dikarenakan  ada atau tidaknya insentif 
dan kreatifitas institusi.  Institusi yang 
sudah berada pada comfort zone 
biasanya sudah tidak mau merubah 
dan meningkatkan dirinya, tidak mau 
menanggung risiko perubahan, padahal 
dengan perubahan akan menjadi lebih 
baik dan tidak tertinggal pada era 
berikutnya.  

Sistim pendidikan juga menjadi 
penyebab adanya perbedaan tajam 
antara negara kaya dan miskin serta 
perbedaan social lainnya.  Institusi yang 
menggariskan peraturan berdasarkan 
hokum tidak akan khawatir dengan 
keamanan hak pribadi, karena 
dengan itu dapat meyakinkan tidak 
adanya kepentingan khusus dalam 
pemerintahan.  akhirnya institusi politik 
sebagai penjamin adanya stabilitas 
berkelanjutan. Jadi bentuk design 
politik dan ekonomi menjadi poros 
terjadinya sumber penguatan ketahanan 

nasional, dengan kebijakan itu maka 
dapat ditekan adanya gap lebar antara 
negara kaya dengan negara miskin 
sebagai sumber gejolak.  Sekali lagi 
kunci keberhasilan adalah bagaimana 
institusi melakukan perubahan demi 
perubahan sesuai dengan tuntutan dan 
tantangan yang berkembang.   

Peningkatan Ketahanan Nasional 
melalui diplomasi.

Penentuan politik dan keputusan 
nasional yang berubah-ubah karena 
dinamika global menghendaki adanya 
negosiasi atau penyusuaian global, 
melakukan bargaining menggunakan 
deteren atau kekuatan yang ada  
agar dapat pengaruh dan memberi 
manfaat lebih besar.  Sebaliknya 
dengan adanya tuntutan dan tantangan 
maka politik dan strategi harus 
disesuaikan guna mengantipasi makin 
merosotnya pemenuhan kepentingan 
yang berdampak terhadap penurunan  
ketahanan nasional.  

Kepemilikan sumber kekayaan yang 
lebih dibanding negara lain baik aspek 
alamiah maupun aspek dinamisnya 
perlu diperhitungkan penggunaannya 
sehinga dapat memberi kekuatan baru 
generasi mendatang.  Negosiasi dalam 
pemenuhan kepentingan memerlukan 
konsep dan strategi yang panjang 
dan jangka pendek sehingga mudah 
mengetahui keberhasilan pelaksanaan 
strategi tersebut dengan harapan secara 
cepat dapat melakukan perubahan 
strategi apabila terjadi pengembangan 
atau adanya dinamika baru.  

Politik luar negeri yang bebas 
aktif tentunya harus memperhatikan 
kemandirian kekuatan karena tidak 
diperbolehkan  melakukan persekutuan.  
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Artinya pendekatan keamanan untuk 
menjaga pembangunan nasional harus 
benar-benar dapat menyesuaikan 
dengan tantangan dan ancaman nasional.  
Banyaknya benturan kepentingan antar 
maupun intra negara dimana saling 
memberi pengaruh maka diperlukan 
adjustment dalam melakukan diplomasi 
dibutuhkan aksi yang lebih agresif 
sehingga pengaruh luar tidak terlalu 
menekan ke dalam.  Sebaliknya kondisi 
dalam negeri tidak mempengaruhi 
diplomasi kepentingan dengan negara 
terlibat, kebijakan politik luar negeri 
dalam pemenuhan tuntutan  melakukan 
diplomasi baik defense diplomacy, 
economic diplomacy maupuan politic 
diplomacy serta diplomasi lain yang 
dapat memperkuat keberadaan dan 
kepentingan nasional. Peran aktif 
diplomasi memberikan trust dan 
membuka pihak lain untuk melakukan 
penyelesaian bebarapa masalah 
termasuk konflik  secara baik.  Namun 
bukan berarti bahwa penyelesaian 
konflik tersebut mengurangi nilai, karena 
Indonesia cinta damai namun lebih cinta 
kemerdekaan. Ketahanan nasional suatu 
negara akan naik dan turun dipengaruhi 
banyak factor antara lain upaya 
diplomasi dalam menampilkan deteren 
dan kemampuan meyakinkan bahwa 
gap yang ada dalam bilateral maupun 
multilateral dapat diselesaikan dengan 
beberapan insentif. 

Meningkatkan diplomasi harus 
dilakukan mengingat perkembangan 
situasi lingkungan nasional maupun 
lingkungan kawasannya terus bergulir 
tanpa menghiraukan apa yang telah 
terjadi,  dengan diplomasi diharapkan 
benturan kepentingan dapat dikurangi 
dan dapat mencari peluang yang bisa 

dikembangkan disamping mengantisipasi 
implikasi buruk akibat perkembangan 
lingkungan global. Untuk lebih 
mengarahnya upaya diplomasi dan 
mengakomodir kepentingan kementerian 
lain maka diperlukan upaya koordinasi 
lintas kementerian. Kalaupun harus 
melakukan diplomasi secara sendiri 
maka tidak akan keluar dari koridor yang 
digariskan sebelumnya.  

Dasar politik luar negeri  Indonesia 
sudah terdapat dalam pembukaan UUD 
NRI 1945 dimana memberi kejelasan 
akan pentingnya melakukan hubungan 
dan politik luar negeri melalui 
diplomasi. Meskipun bebas aktif bukan 
berarti bahwa akan berdiri sendiri 
akan tetapi tidak menggantungkan 
sepenuhnya kepada negara lain dalam 
menjaga eksistensi dan kelangsungan 
hidup bangsa. Ketahanan nasional 
yang dibangun mendasari kemandirian 
dan kedaulatan, oleh karena itu 
pengutatannya kedalam lebih dominan 
dengan menggunakan potensi nasional 
yang ada dibanding dengan penguatan 
dari luar.  Lingkungan kawasan yang 
begitu kuat mempengaruhi dan 
menekan negara kawasan bukan berarti 
harus ikut sepenuhnya dan menentukan 
keberpihakan, justru sebaliknya menjadi 
pencegah konflik dan pengusung 
perdamaian.  

Kondisi global yang terus men-
ciptakan ketidak seimbangan dan 
terjadinya perbedaan yang lebar harus 
disikapi sesuai dengan kemampuan 
ketahanan nasional kita,  bila akan 
berperan lebih dari kemampuan maka 
akan membawa kesulitan sendiri.  
Dengan adanya diplomasi maka terjadi 
penyesuaian gap dalam negeri dengan 
tuntutan sehingga trend yang ada 
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tidak membawa pengaruh maupun 
dampak yang besar serta menghambat 
pembangunan nasional. 

Hampir semua negara maju di dunia 
ini menggunakan pendekatan dengan 
cara pengelompokan baik politik, 
ekonomi maupun keamanan, secara 
tidak langsung merupakan deteren dan 
unjuk kekuatan yang harus ditandingi 
apabila tidak ikut di dalamnya.  Menjadi 
dilematis bagi negara yang tidak siap 
dengan konsep yang dirancang kelompok 
tersebut, paling tidak anggota kelompok 
baru mendapatkan perlindungan meskipun 
tidak sepenuhnya menelan keuntungan 
bersama.  Gerakan demi gerakan akan 
melahirkan pro dan kontra yang tarik 
menarik negara kawasan untuk terlibat 
dan mendukung, kondisi ini secara 
langsung akan menggoyang ketahanan 
nasional negara tertentu dalam 
mengatasi tantangan. 

 
Implikasi Ketahanan Nasional terhadap 
stabilitas Global 

Semua negara ikut mempengaruhi 
jalannya system dan hubungan 
internasional, artinya kejadian adanya 
negara berhasil dan negara gagal dalam 
memperjuangkan kepentingannya maka 
ketahanan nasioanal negara tersebut 
terganggu.  Flaktuasi kondisi suatu 
negara membawa pengaruh langsung 
atau tidak langsung terhadap negara 
lain.  Sebagaimana diurai di atas bahwa 
benturan kepentingan tidak dapat 
dihindari karena tidak satu negarapun 
yang memiliki kepentingan yang sama 
dengan negara lain, kalaupun ada 
sifatnya partial dan itupun dilakukan 
pengelompokan. 

Pengelompokan adalah upaya 
kerjasama yang mengikat dalam 

pemenuhan kepentingan negara 
anggotanya secara bulat walau tidak 
menjamin sepenuhnya. Di dalam 
kelompok tersebut tentunya juga 
terjadi benturan dengan kelompok lain 
yang juga berusaha menarik pengaruh 
wilayah dan pemenuhan kawasan 
kelompoknya. Makin jelas bahwa 
benturan antar negara yang kemudian 
mempengaruhi stabilitas kawasan dan 
seterusnya stabilitas global.  Memang 
sangat sulit mempertahankan stabilitas 
global karena desakan pemenuhan 
masing masing negara begitu bervariasi 
dan banyak, sementara sumber produksi 
dan distribusi sangat terbatas.  

Dari jumlah penduduk dunia yang 
meledak sangat sulit dalam pemenuhan 
baik pangan dan enerjinya sehingga 
terjadi upaya kemandirian dan perebutan 
pangan dan enerji berlangsung terus 
menerus.  Keberhasioan inovasi teknologi 
baru dalam pengelolaan sumber daya 
minyak telah berhasil menurunkan 
harga minyak dunia,  namun negara yang 
mengantungkan diri pada penghasilan 
minyak gelisah dan harus merubah 
strategi politik nasionalnya.  Sementara 
produsen terus memproduksi sebanyak 
banyaknya dalam rangka menekan 
negara lain agar melepas kelebihan 
kepemilikan sumbernya.  Dengan hal itu 
maka akan terjadi barter dan negosiasi 
dalam rangka pemenuhan berbagai 
pihak.  

Risiko lain adalah apabila harga 
minyak kembali naik maka negara 
yang sudah terlanjur mempersiapkan 
anggaran belanja negaranya merubah 
dan menyesuaiakan yang tentunya 
akan merubah ketahanan nasionalnya.  
Demikian seterusnya gambaran perubahan 
ketahanan nasional suatu negara yang 
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berdampak pada stabilitas global.  
Belum lagi apabila terjadi konflik 
ditengah turunnya ketahanan suatu 
negara termasuk adanya sanksi atau 
embargo.  Rosulusi PBB terhadap Korea 
Utara, Rusia dan Iran misalnya telah 
menghambat pembangunan ekonomi 
global dan muncul ketegangan yang 
mempengaruhi ketahanan nasional 
negara terlibat. 

Pemenuhan kekuatan militer Korea 
Selatan, Jepang dan Taiwan di Asia timur 
dilakukan guna mengantisipasi ancaman 
kekuatan Korea Utara atua China, hal 
tersebut terpaksa dilakukan dalam rangka 
penyeimbangan kekuatan.  Terjadinya 
akselerasi menuju kepada ketahanan 
nasional yang seimbang memerlukan 
anggaran besar dan pelepasan beberapa 
asset nasional.  Penyeimbangan tersebut 
memberi pengaruh terhadap kawasan 
dan keamanan global karena tidak 
ada satu negarapun yang mau menjadi 
korban ketidakseimbangan atau lepasnya 
kepentingan maupun asetnya.  

Lahirnya kebijakan Amerika dengan 
balancing atau keseimbangan dimaksud 
adalah agar anggota sekutunya memiliki 
keseimbangan kekuatan dengan 
lawannya dan menjamin keamanan 
selama anggota sekutu mengakomodir 
kepentingan Amerika di kawasan.  
Padahal di sisi lain hal tersebut memberi 
keuntungan pihak tertentu dalam 
meraup keuntungan ekonomi , politik 
dan keamanan. Secara politis memang 
didengungkan perlunya melakukan 
konvergence kepentingan namun dalam 
kenyataannya pembagian hasil tidak 
sama dan bergantung pada kekuatan 
deteren yang ada serta pengaruh lain.  
Dengan demikian maka dalam melakukan 
negosiasi akan selalu terjadi perbedaan 

sesuai dengan kapasitas dan status 
serta kekuatan negara, al hasil tetap 
hanya negara kuatlah yang akan selalu 
menikmati hasil . sekali lagi pentingnya 
kemandirian untuk mendapatkan bargain 
kepentingan dengan negara lain. 

Penguatan Ketahanan Nasional 
mencegah kegagalan pembangunan. 

Cukup banyak negara di dunia ini 
yang ketahanan nasionalnya naik dan 
turun karena kegagalan walaupun secara 
geografi, demografi, budaya , sumber 
kekayaan alam dan ekonominya cukup 
baik awalnya.  Dari pembuktian beberapa 
hepotesa ternyata keberhasilan suatu 
negara bukan hanya dikarenakan 
oleh keunggulan geografi, budaya 
dan kekayaan alamnya saja.  Dalam 
mempertahankan kekuatan nasional 
diperlukan unsur-unsur lain seperti 
kepemimpinan, penguatan institusi, 
kebijakan  dan pemberian insentif 
pemerintah dimana menarik rakyatnya 
untuk berkatifitas dengan mudah.  
Kebanyakan negara yang ada ternyata 
mementingkan kelompok elitnya 
dalam pemerintahan dimana secara 
tidak langsung mengikat dirinya pada 
perangkap dan menurunkan ketahanan 
nasional serta membuka lebar adanya 
gap dan mengundang kekacauan negara.  

Beberapa negara di Afrika yang gagal 
akibat banyaknya koruptor di kalangan 
pejabat pemerintah dan penguasa swasta 
sehingga tidak memberi peluang kepada 
rakyat untuk memberi aspirasi dalam 
ekonomi dan politik. Untuk mencegah 
penurunan ketahanan nasional suatu 
bangsa maka keserasian antara kesejahteran 
dan keamanan ditetapkan bersama. 
Pembatasan kebebasan kepemilikan 
lahan dan saham dimaksud untuk 
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memberi rakyatnya berpartisipasi 
dalam ekonomi.  Disamping memberi 
kesempatan berpolitik sehingga masyarakat 
dapat mengutarakan pendapat dalam 
mengubah kebijakan nasional dalam 
pembangunan. Sekaligus melahirkan 
pemimpin yang memahami proses 
pembangunan ketahanan nasional. 

Hampir semua negara memiliki 
system pemerintahan yang mirip / 
serupa  tetapi dalam implementasinya 
membawa hasil yang jauh berbeda.  
Perbedaan yang sangat menonjol 
adalah disebabkan oleh kemampuan 
pemerintah dalam mengelola institusi 
atau kementeriannya serta pemberian 
insentif kepada unsur penggerak 
ekonomi secara baik. Keberhasilan juga 
diraih kerena memberantas koruptor 
dan pembatasan kewenangan politik 
membentuk kelompok elit tersendiri 
dimana hanya berusaha memperkaya 
kelompok atau partainya saja. 
Pertanyaan kenapa pemilik banyak 
sumber daya alam bisa menjadi negara 
yang mengalami kesulitan dalam 
pembanungan dan banyak hutang, 
tentunya ada sesuatu yang kurang dalam 
pemerintahan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 
pada negara yang memiliki cuaca tropis 
masyarakatnya cenderung malas dan 
kurang berinovasi, namun penelitian 
tersebut tidak menjamin sepenuhnya,  
karena terdapat beberapa negara 
dengan iklim tropis juga menjadi Negara 
makmur seperti Malaysia, Singapura 
dan Botswana.  Pada kondisi iklim juga 
terdapat banyak penyakit yang kemudian 
dibantah karena penyakit datangnya dari 
pola hidup dan kebersihan lingkungan. 
Jadi tidak benar apabila negara miskin 
akibat kondisi geografi dan cuaca, 

yang jelas kurang memperdayakan 
geografinya secara baik.  

Untuk dapat mengejar kemajuan 
global yang begitu cepat maka diperlukan 
percepatan dalam perubahan dan 
inovasi internal, seperti mendapatkan 
pengembangan teknologi industri 
modern ataupun teknologi produksi 
lainnya selama belum dapat 
mengembangkan secara mandiri. 
Kemamuan mengadopsi teknologi harus 
ditingkatkan begitu pula melakukan 
inovasi atas perolehan teknologi 
sebelumnya. Keberhasilan melakukan 
peningkatan pembangunan sangat 
ditentukan oleh kekuatan melakukan 
inovasi atas potensi nasional yang ada, 
dengan itu maka penguatan ketahanan 
nasional akan terbentuk secara otomatis. 

Kegagalan yang sering terjadi adalah 
mereka berhasil melakukan peningkatan 
kesejahteraan akan tetapi pada waktu 
bersamaan melakukan penguatan 
pada sekelompok elite, biasanya hal 
ini terjadi pada pemerintahan yang 
sentralistis.  Sekelompok elit melakukan 
control dan investasi untuk menciptakan 
kesejahteraan dan juga mengajak pihak 
lain melakukan investasi akan tetapi 
merekalah yang meraih keuntungannya.  
Agar tidak terjadi penurunan ketahanan 
nasionaol di bidang tertentu maka 
melakukuan evaluasi dan perkiraan 
yang akan dihadapi, mengelola potensi 
nasional serta kemampuan yang harus 
dipersiapkan menghadapi tantangan 
mendatang. 

Penutup. 
Ketahanan nasional suatu bangsa 

akan teruji seiring dengan dinamika 
global, apakah pertumbuhan negara 
tersebut surplus atau sebaliknya deficit 
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dari berbagai aspek.  Sejauh mana 
dapat menghadapi tuntutan global serta 
seberapa besar peran suatu negara 
ikut mengatur system dan hubungan 
internasional.  Semakin kuat suatu negara 
maka akan semakin berperan dalam 
system dan hubungan internasionalnya 
dengan demikian akan memudahkan 
perolehan kepentingan nasionalnya.  
Sementara negara yang sulit menghadapi 
tantangan dan tuntutan global akan 
terus bergejolak secara nasional dan 
makin tertekan sebelum menghasilkan 
ketahanan nasional sendiri. 

Dengan demikian ketahanan nasional 
merupakan kemampuan suatu negara 
dalam berkompetensi guna pemenuhan 
kepentingan menuju cita-cita nasional.  
Untuk itu diperlukan pembangunan 
dari ketahanan pribadi, keluarga, 
kelompok dan ketahanan nasional. 
Adanya lapisan ketahanan tersebut 
maka dalam menghadapi tantangan dan 
tuntutan berlaku secara bertahap dan 
memerlukan waktu lama menurunnya 
ketahanan nasional. 

Ketahanan nasional yang dibangun 
harus mampu bertindak sebagai daya 

tangkal terhadap ancaman, gangguan, 
hambatan dan tantangan serta 
sebagai pengembangan fungsi dalam 
mewujudkan kesejahteraan dan 
keamanan Negara.  Konsep politik luar 
negeri harus mampu menyiapkan system 
pertahanan dan ketahanan nasional 
yang memiliki daya tangkal global. 
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