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Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya, Jurnal 

Kajian Lemhannas RI Edisi ke-41 dapat terbit ke hadiran para pembaca 
sekalian.

Berbicara tentang ketahanan nasional pada dasarnya tidak hanya 
berbicara mengenai bidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, 
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, tetapi 
juga erat dengan kondisi stabilitas (ketahanan) kawasan.

Pada jurnal edisi kali ini, redaksi menyajikan berbagai tulisan isu-isu 
nasional maupun regional yang berasal dari para peserta Program Pendidikan 
Reguler Angkatan (PPRA) LIX dan Program Pemantapan Pimpinan Daerah 
Angkatan (P3DA) X. Selain itu, terdapat tulisan dari beberapa akademisi 
perguruan tinggi.

Kepulangan WNI eks ISIS telah menjadi isu utama bagi pemerintahan RI 
karena kaitannya dengan masalah keamanan dalam negeri. Dalam tulisan ini 
akan dibahas mengenai pencarian format kebijakan terbaik dalam merespons 
kepulangan WNI eks-ISIS.

Isu kedaulatan wilayah Laut Natuna Utara yang sempat menjadi 
perhatian nasional dan internasional dituangkan secara lugas dalam jurnal 
ini dengan mengupas agresivitas Cina pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
Laut Natuna Utara dalam perspektif Tugas Pokok TNI.

Sementara isu dalam negeri yang juga menarik diulas adalah di bidang 
ekonomi, seperti pemantapan ekonomi digital guna meningkatkan ketahanan 
nasional dan pengembangan ekonomi kabupaten Berau berbasis nilai-nilai 
kebangsaan untuk kesejahteraan rakyat.

Isu lainnya adalah tekait mind mapping nilai penting dan pengaruh 
stakeholders dalam pengelolaan degradasi pembangunan daerah perbatasan 
jayapura guna meningkatkan ketahanan nasional. Kemudian isu mengenai 
kesadaran bela negara di era digital juga menarik dibahas dalam jurnal kali 
ini.

Kami menyampaikan apresiasi bagi para kontributor yang telah 
mengirimkan tulisannya kepada redaksi dan juga peserta PPRA LIX dan P3DA 
X atas esai terbaiknya. Semoga buah pemikiran para kontributor memberi 
manfaat dan memperkaya wawasan tentang permasalahan ketahanan 
nasional yang dihadapi oleh Indonesia sekarang ini.

Selamat membaca.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
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Abstrak
Perubahan model bisnis dari offline ke online berimplikasi pada  pola ekonomi dan perilaku 
masyarakat suatu negara yang seakan borderless dengan negara-negara lain di dunia. 
Bagi Indonesia, perlu percepatan dalam transformasi teknologi informasi agar masyarakat 
secara cepat mengadopsi sistem ekonomi digital diarahkan menuju kemandirian ekonomi 
yang mempertangguh ketahanan nasional sehingga memperkuat keberhasilan pembangunan 
nasional dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dalam rangka mengembangkan 
ekonomi digital, pemerintah harus melakukan pemantapan dalam pengembangan infrastruktur 
e-bisnis, proses e-bisnis, dan e-commerce secara integral untuk kepentingan nasional. 
Ekonomi Digital yang kuat mendayagunakan sumber daya domestik yang tidak tergantung 
kepada asing memberikan kontribusi pada kemandirian ekonomi bangsa sehingga ketahanan 
ekonomi nasional meningkat dan semakin tangguh yang memungkinkan berlangsungnya 
pembangunan nasional meraih cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan 
UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Ekonomi digital yang sedang tumbuh perlu dimantapkan 
melalui keberpihakan negara untuk menyiapkan regulasi yang pro-kepentingan nasional, 
pengembangan MSS (Mobile Satelite System) untuk memperluas jaringan koneksivitas, 

mengembangkan platform nusantara.

Kata kunci: Ekonomi Digital, Ketahanan Nasional, e-Commerce
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PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi berbasis 
internet berdampak pada pertumbuhan 
ekonomi digital, seperti bisnis online, 
startups, unicorn dan lain-lain baik di dalam 
maupun di luar negeri. Perubahan model 
bisnis dari offline ke online berimplikasi 
pada  pola ekonomi dan perilaku masyarakat 
suatu negara yang seakan borderless dengan 
negara-negara lain di dunia. Bagi Indonesia, 
perlu percepatan dalam transformasi 
teknologi informasi agar masyarakat secara 
cepat mengadopsi sistem ekonomi digital 
diarahkan menuju kemandirian ekonomi 
yang mempertangguh  ketahanan nasional 
sehingga memperkuat keberhasilan 
pembangunan nasional dalam mewujudkan 
cita-cita dan tujuan nasional. Namun, masih 
dijumpai adanya kendala dan tantangan 
yang harus segera diatasi menyangkut 
regulasi yang mengatur transaksi digital, 
perpajakan, perlindungan konsumen, 
maupun permasalahan internasionalisasi 
(akuisisi perusahan-perusahaan asing 
terhadap pelaku startups).1

Pertumbuhan ekonomi digital sangat 
pesat dengan  penetrasi sekitar 54,68% 
(143,26 juta jiwa) terkoneksi internet 

diproyeksikan dapat meraih profit sekitar 
US$ 1 Miliar. Percepatan perlu dilakukan 
mengingat jaringan internet belum 
menjangkau seluruh wilayah Indonesia, 
akibat dari belum dimilikinya satelit serta 
saham perusahaan telekomunikasi dikuasai 
asing, sehingga menimbulkan kerawanan 
keamanan big data yang berpotensi 
disalahgunakan untuk kepentingan bisnis 
mereka. Sementara itu, persoalan dan 
tantangan ekosistem digital ekonomi masih 
bekisar pada persoalan  infrastruktur 
komunikasi, aplikasi dan content.2

Kondisi yang demikian akan sangat 
mempengaruhi terwujudnya kemandiirian 
ekonomi maupun ketahanan nasional. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, 
dapat dirumuskan masalah sebagai berikut 
“Bagaimanakah Pemantapan Ekonomi 
Digital dilakukan pemerintah guna 
meningkatkan ketahanan nasional?” 

PEMBAHASAN 

Pendekatan yang digunakan 
dalam pembahasan Esai ini adalah 
deskripsitkualitatif yang menjelaskan 
variabel X (Pemantapan Ekonomi Digital), 

Sumber: www.happiestminds.comSumber: www.happiestminds.com
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Varibel Y (Peningkatan Ketahanan Nasional), 
dengan variable intervening/variabel 
antara (A) Kemandirian Bangsa.

a.   Pengertian-Pengertian. Yang dimaksud 
dengan Ekonomi Digital menurut Don 
Tapscoot dalam Meithianan Indrasari, 
adalah sosio politik dan sistem 
ekonomi yang memiliki karakteristik 
sebagai sebuah ruang intelijen yang 
meliputi informasi, akses instrumen 
informasi, kapasitas informasi dan 
pemrosesan informasi.  Menurut 
Thomas Mesenbourg, ada 3 (tiga) 
komponen utama konsep Ekonomi 
Digital yaitu infrastruktur e-bisnis 
(perangkat keras,perangkat lunak, 
jaringan komunikasi dan internet, 
Sumber daya Manusia, dll), e-bisnis 
(bagaimana proses bisnis dilakukan 
melalui internet), dan e-commerce 
(transaksi bisnis dilakukan, misal 
transfer barang dalam bisnis online, 
dll.)3. Inti dari ekonomi digital adalah 
penggunaan komputer dalam semua 
aktivitas ekonomi dari proses produksi 
hingga distribusi kepada konsumen 
yang semakin berkembang menjadi 
dunia e-anything yang memiliki dampak 
positif maupun negatif sehingga perlu 
penyiapkan sarana pendukung maupun 
kesiapan masyarakat agar tidak terjadi 
konflik sosial.4

      Kemandirian ekonomi menurut 
Adi Sasono adalah ekonomi yang 
melibatkan prakarsa rakyat dalam 
memanfaatkan sumberdaya lokal yang 
tinggi, sehingga menjadi bangsa yang 
terhormat dan bermartabat.5 

 Kemandirian ekonomi tidak tergantung 
ekonomi asing, mengutamakan 
kekuatan sumber daya domestik untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 
dan menentang dominasi maupun 
penjajahan.6 Sehingga diperlukan 
penguatan produksi, distribusi, 
jaringan dan konsumsi domestik 
menjadi prioritas membangun ekonomi 
rakyat. Menurut Sri Edi Swasono, 
kita tidak saja mengahadapi debt 

trap (jebakan utang) tetapi juga 
culture trap (jebakan budaya) dalam 
mentrasformasikan ekonomi dan sosial 
untuk  merubah ekonomi kolonial 
menjadi ekonomi nasional yang berazas  
kebersamaan dan kekeluargaan sesuai 
Pasal 33 UUD NRI 1945.7 

 Ketahanan nasional adalah kondisi 
dinamik bangsa Indonesia yang meliputi  
segenap aspek kehidupan nasional 
yang terintegrasi berisi keuletan 
dan ketangguhan yang mengandung 
kemampuan mengembangkan kekuatan 
nasional dalam menghadapi dan 
mengatasi segala tantangan, ancaman, 
hambatan dan gangguan baik yang 
datang dari luar maupun dari dalam 
untuk menjamin identitas, integritas, 
kelangsungan hidup bangsa dan negara 
serta perjuangan mencapai tujuan 
nasionalnya.8 

b.   Analisis Permasalahan

 Dalam rangka mengembangkan 
ekonomi digital, pemerintah harus 
melakukan pemantapan dalam 
pengembangan infrastruktur e-bisnis, 
proses e-bisnis, dan e-commerce secara 
integral untuk kepentingan nasional. 
Pemerintah harus menciptakan regulasi 
dan kebijakan yang mendukung 
ekosistem ekonomi digital 9. Juga perlu 
memperhatikan faktor-faktor yang 
mempengaruhi ketahanan ekonomi 
yaitu sisfat keterbukaan sistem 
perekonomian, manajemen, hubungan 
ekonomi luar negeri, diversifikasi 
pemarasan, teknologi, struktur 
ekonomi, infrastruktur (sarana & 
prasarana), potnesi SDM, serta potensi 
dan pengelolaan dana.10 

1) UU ITE belum cukup untuk 
mengatur ekonomi digital. Menurut 
Sylvia W.Sumarlin bahwa UU ITE 
belum cukup mengatur ekonomi 
digital sehingga perusahaan asing 
yang menikmati keuntungan  
dari kontribusi pasar di Indonesia 
yang mencapai lebih US$ 150 
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juta/tahun, Indonesia tidak 
mendapatkan manfaat sedikitpun. 
UU ITE juga belum cukup untuk 
mengatasi penyelahgunaan IT 
untuk kepentingan yang tidak 
bertanggungjawab. Pemilik 
platform harus bertanggungjawaab 
secara hukum atas content-content 
negatif. Disisi lain, juga telah 
terjadi akuisisi startups (usaha 
rintisan) : Gojek, Bukalapak, 
Tokopedia dan Traveloka, oleh 
perusahaan-perusahan asing.11 
Terkait e-commerce sebagai 
transaksi digital, Bank Indonesia 
telah melarang transaksi bitcoin 
karena peluang tehadap penipuan 
dan pencurian semacam fraud 
virtual currency. (Suharyono 
Soemarwoto dalam Kaltimpost, 16 
Agustus 2018).12

2) Koneksivitas jaringan belum 
menjangkau seluruh wilayah 
Indonesia. Kondisi geografis 
sebagai negara kepulauan yang 
sangat luas dapat menjadi kendala 
apabila komunikasi, transportasi 
dan system pemerintahan belum 
mendukungnya.13 Pengembangan 
jaringan melalui kable fiber 
optik tidak akan memadai, 
sehingga yang efektif dan efisien 
adalah pengembangan MSS 
(Mobile Satelite System) yang 
menjangkau  seluruh wilayah 
nusantara, termasuk negara-
negara tetangga.

3) Lemahnya Cyber Security Nasional. 
Platform IT masih dikuasai 
oleh perusahan-perusahaan 
asing,termasuk menguasai saham 
BUMN PT. Telkom sehingga cyber 
security  menjadi persoalan 
sangat serius dapat mengancam 
kepentingan nasional. Oleh 
karena itu, kita harus segera 
melakukan divestasi saham 

100% untuk Indonesia. Dibarengi 
pembangunan MSS (Mobile Satelite 
System), platform IT sendiri, 
misal nusantara sebagai platform 
IT nasional pengganti google, 
facebook, twitter, yahoo, dan lain-
lain di Indonesia.

4) Kendala Akses Keuangan Pelaku 
Ekonomi Digital. Pelaku ekonomi 
kreatif berbasis digital (internet) 
disamping terkendalaoleh 
konektivitas jaringan juga 
permasalahan keuangan. Mereka 
kesulitan  m e n g a k s e s 
perbankan untuk mendapatkan 
modal kerja yang hanya puluhan 
juta rupiah, akibat dari regulasi 
yang belum berpihak kepadanya14. 
Kondisi ekonomi digital yang mulai 
tumbuh namun belum diikuti 
oleh  keberpihakan negara maka 
mengakibatkan kerugian-kerugian 
baik menyangkut profitabilitas 
maupun keamanan terhadap 
kepentingan nasional. Oleh karena 
itu perlu pemantapan melalui 
kehadiran negara untuk mengatur 
dana mendayagunakannya agar 
semakin mandiri mendukung 
ketahanan nasional sehingga 
pembangunan nasional dapat 
dilaksanakan  untuk mencapai 
cita-cita dan tujuan nasional 
berdasarkan  Pancasila dan UUD 
NRI 1945.

c.    Analisis antar gatra 

 Ekonomi Digital yang kuat 
mendayagunakan sumber daya 
domestik yang tidak tergantung 
kepada asing memberikan kontribusi 
pada kemandirian ekonomi bangsa 
sehingga ketahanan ekonomi nasional 
meningkat dan semakin tangguh 
yang memungkinkan berlangsungnya 
pembangunan nasional meraih cita-
cita  dan tujuan nasional berdasarkan 
Pancasila dan UUD NRI 1945. Ditinjau 
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dari gatra ekonomi bahwa ekonomi 
digital yang maju dan mandiri akan 
memberikan nilai tambah yang 
signifikan kepada gatra-gatra lainnya, 
yaitu gatra ideologi, politik, sosial 
budaya maupun pertahanan dan 
keamanan.

PENUTUP

a.   Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat 
disimpulkan bahwa : 

1) Ekonomi digital yang sedang 
tumbuh perlu dimantapkan 
melalui keberpihakan negara 
untuk menyiapkan regulasi 
yang pro-kepentingan nasional, 
pengembangan MSS (Moblie 
Satelite System) untuk 
memperluas jaringan koneksivitas, 
mengembangkan platform 
nusantara sebagai pengganti 
google, facebook, twitter, yahoo 
maupun lainnya, mengembangkan 
cyber security yang mandiri agar 
mendukung ketahanan nasional 
yang tangguh guna menciptakan 
kondisi yang memungkinkan 
melaksanakan pembangunan 
nasional untuk mencapai cita-cita 
dan tujuan nasional.

2) Para pelaku ekonomi digital 
memerlukan akses keuangan yang 
mudah dan memadai sehingga 
diperlukan keberpihakan negara 
untuk mengembangkan ekosistem 
digital yang berbais budaya 
nusantara.

b.  Saran

Berdasarkan simpulan diatas dapat 
disarankan sebagai berikut :

1) Agar pemerintah melakukan 
penguatan ekonomi digital 
berupa pembangunan MSS (Moblie 
Satelite System), divestasi saham 
PT.Telkomsel (anak perusahaan 
BUMN Telkom) 100% untuk 

Indonesia, mengembangkan 
platform nusantara sebagai 
pengganti platform asing.

2) Agar pemerintah bersama-sama 
DPR RI merevisi UU ITE yang  pro-
kepentingan nasional, sekaligus 
mengatur bisnis-bisnis asing untuk 
kepentingan bangsa dan NKRI serta 
mempermudah akses perbankan 
untuk para pelaku startups.
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PENGEMBANGAN EKONOMI KABUPATEN BERAU 
BERBASIS NILAI-NILAI KEBANGSAAN UNTUK 

KESEJAHTERAAN RAKYAT

HJ. Syarifatul Sya’diah. S.Pd., M.Si.
 Ketua DPRD Berau (Alumnus P3DA 10)

Abstrak
Dalam Pencapaian pembangunan dan pengembangan ekonomi, keberagaman harus dimaknai 
dengan semangat dan nilai kebangsaan. Oleh karena itu, nilai-nilai kebangsaan perlu 
selalu dipahami dan dijiwai oleh setiap insan pribadi bangsa sebagai bagian dari Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Kini yang menjadi persoalan, bagaimana nilai-nilai kebangsaan 
tersebut dapat menjiwai pengembangan ekonomi daerah guna mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Berau? Salah satunya terkait isu batas wilayah, 
yang hingga kini belum sepenuhnya dapat diselesaikan oleh pemerintah setempat, baik yang 
merupakan perbatasan antar kabupaten hingga perbatasan antardesa. Selain persoalan 
mengenai perbatasan, Kab. Berau juga dihadapkan dengan sejumlah persoalan agraria. 
Pencapaian pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak akan menyentuh dan dapat 
dirasakan oleh masyarakat luas jika dilakukan dengan mengeliminasi semangat dan nilai-
nilai kebangsaan. Oleh sebab itu sangatlah penting untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai 
kebangsaan dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Katakunci: pengembangan ekonomi, nilai-nilai kebangsaan, kesejahteraan rakyat
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Sumber: peta-kota.blogspot.com/Sumber: peta-kota.blogspot.com/

PENDAHULUAN

Keberagaman sudah menjadi sebuah 
keniscayaan yang dimiliki oleh bangsa 
Indonesia. Keberagaman saat dikelola dan 
dijiwai sebagai sebuah kekayaan yang 
dimiliki bangsa Indonesia, akan selalu bisa 
menjadi perekat dan pemersatu bangsa. 
Sebaliknya, keberagaman yang dimaknai 
secara apa adanya tanpa dilandasi oleh 
semangat dan nilai kebangsaan hanya akan 
menjadi sebuah alasan timbulnya konflik 
dan perpecahan.

Hal inilah yang membuat nilai-nilai 
kebangsaan perlu selalu dipahami dan 
dijiwai oleh setiap insan pribadi bangsa 
sebagai bagian dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan 
sendiri pada hakekatnya merupakan 
suatu pandangan atau cara pandang yang 
mencerminkan sikap dan kepribadian 
bangsa Indonesia yang memiliki rasa cinta 
tanah air, mengedepankan persatuan dan 
kesatuan, memiliki rasa kebersamaan 
sebagai satu bangsa, di mana semangat 
tersebut dituangkan dalam upaya bersama 
untuk membangun Indonesia yang lebih 
baik yang tercermin pada terwujudnya 
kesejahteraan rakyat secara merata.

Dalam bingkai Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI), nilai kebangsaan 
tercermian pada (1) Persatuan Bangsa, 
di mana muncul rasa kebersamaan yang 
semakin memperat kohesivitas dalam 
masyarakat sebagai satu bangsa. Hal ini 
dapat diukur keberhasilannya melalui 
intesitas komunikasi sosial antar komponen 
bangsa yang beragam. (2) Kesatuan 
Wilayah, yang merupakan kesadaran 
ruang hidup dari segenap komponen 
masyarakat Indonesia yang menyadari  
betapa pentingnya kesatuan wilayah demi 
mengembangkan kehidupan bersama 
sebagai satu bangsa. (3) Kemandirian, 
sejarah panjang bangsa Indonesia telah 
mengajarkan kita bagaimana anak 
bangsa bisa bekerja sama bahu membahu 
mencapai tujuan dalam semangat senasib 
sepenanggungan. Semangat untuk secara 
mandiri dan berdaulat mengupayakan 
tujuan dan cita-cita inilah yang perlu 
senantiasa digelorakan dalam tiap pribadi 
warga bangsa. 

Kini yang menjadi persoalan, 
bagaimana nilai-nilai kebangsaan tersebut 
dapat menjiwai pengembangan ekonomi 
daerah guna mewujudkan kesejahteraan 
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masyarakat, khususnya di wilayah 
Kabupaten Berau?

PEMBAHASAN

a. Menghindari Konflik dan Menuntaskan 
Isu Perbatasan

Salah satu keunggulan yang dimiliki 
Kalimantan Timur termasuk Kabupaten 
Berau adalah kondisi sosial masyarakat 
yang plural dan majemuk seperti miniatur 
Indonesia. Secara umum masyarakatnya 
memiliki budaya terbuka sehingga di 
wilayah ini hampir tidak pernah terjadi 
konflik sosial baik yang bernuansa SARA, 
maupun terkait persoalan sosial lainnya. 
Keterbukaan terhadap pendatang dan 
kemauan masyarakat untuk saling 
menghormati dan bekerja sama satu 
dengan yang lain, menjadi sebuah kekuatan 
yang sangat berguna bagi kemajuan 
pembangunan daerah Berau. 

Meski demikian, kondisi sosial 
masyarakat yang relatif kondusif perlu 
terus dijaga. Pemerintah daerah beserta 
instansi terkait dituntut aktif memetakan 
dan mengantisipasi berbagai persoalan yang 
muncul yang bisa menjadi penyebab konflik. 
Salah satunya terkait isu batas wilayah, 
yang hingga kini belum sepenuhnya dapat 
diselesaikan oleh pemerintah setempat, 
baik yang merupakan perbatasan antar 
kabupaten hingga perbatasan antardesa.

Sekalipun isu perbatasan ini tidak 
sampai menimbulkan konflik sosial seperti 
yang banyak terjadi di daerah lain, 
namun sengketa batas wilayah membuat 
pembangunan di wilayah perbatasan 
menjadi tidak optimal karena rancunya 
persoalan administrasi dan kewenangan 
pembangunan. Hal tersebut pada akhirnya 
akan menjadi hambatan terkait upaya 
pemerataan pembangunan dan upaya 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Berau memiliki sengketa 

batas wilayah dengan Kabupaten Bulungan. 
Batas wilayah Kabupaten Sekaligus Provinsi 
antara Provinsi Kalimantan Timur dan 
Kalimantan Utara ini sudah mengemuka 
sejak tahun 2012. Meskipun kedua belah 
pihak sudah berulangkali duduk bersama, 
namun baru enam titik lokasi yang berhasil 
disepakati, nasih ada sejumlah batas wilayah 
yang menemukan titik temu. Persoalan ini 
pun kini diserahkan ke pemerintah pusat 
dalam ini Kementerian Dalam Negeri untuk 
memutuskan batas-batasnya.

Selain dengan Kabupaten Bulungan, 
Kabupaten Berau juga masih berpolemik 
tapal batas dengan Kabupaten Kutai 
Timur. Hingga kini proses perundingan 
baru berhasil menyepakati 300 km2 lahan 
yang disengketakan kedua belah pihak, 
sementara 200 km2 sisanya masih menemui 
jalan buntu. Persoalan ini pun kini 
diserahkan kepada Pemprov Kalimantan 
Timur untuk diselesaikan.

Dalam internal wilayah Kabupaten 
Berau sendiri, Pemkab juga dihadapkan 
untuk segera menyelesaikan persoalan 
terkait sejumlah batas antar kampung. 
Belum adanya kesepakatan dan kejelasan 
mengenai perbatasan antar kampung 
mengakibatkan beberapa kebijakan 
pembangunan dan administrasi menjadi 
sulit dilakukan di sejumlah perbatasan 
kampung. Untuk itu, Pemkab Berau telah 
menargetkan untuk bisa menyelesaikan 
batas kampung di seluruh wilayahnya 
hingga tahun 2021.

Selain persoalan mengenai perbatasan, 
Kab. Berau juga dihadapkan dengan 
sejumlah persoalan agraria. Banyaknya 
status lahan yang tidak jelas legalitasnya, 
kerap menjadi persoalan yang bisa 
mengancam persatuan dan kerukunan 
masyarakat. Tidak jarang muncul kasus 
fasilitas umum seperti sekolah yang baru 
selesai dibangun, digembok dan disegel oleh 
masyarakat yang mengaku pemilik lahan. 
Hal ini bisa terjadi karena bukan hanya 
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lahan masyarakat yang belum bersertifikat, 
namun ironisnya, sebagian aset pemerintah 
pun belum bersertifikat.

Persoalan agraria khususnya yang 
menyangkut kepentingan masyarakat, 
pada umumnya bisa diselesaikan saat 
semua pihak dapat duduk bersama. Hal 
ini dikarenakan, masyarakat Berau pada 
umumnya memiliki kesadaran untuk 
lebih mengutamakan kepentingan umum 
dibandingkan kepentingan pribadi. 
Masyarakat Berau umumnya hanya minta 
diajak bermusyawarah jika memang ada 
rencana pemanfaatan lahan yang diklaim 
milik masyarakat untuk kepentingan umum. 
Meski begitu, persoalan agraria memang 
perlu mendapatkan perhatian lebih dari 
pemda agar persoalan yang lebih besar 
tidak terjadi di kemudian hari.

Pada sisi lain, langkah proaktif 
dari para pemuka masyarakat termasuk 
mereka yang tergabung dalam Forum 
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di  
Kabupaten Berau juga ikut memberikan 
andil terciptanya stabilitas sosial di tengah 
masyarakat. Secara rutin, FKUB menggelar 
pertemuan setiap bulannya untuk melihat, 
menganalisa dan mengambil sikap untuk 
mengantisipasi berbagai potensi yang dapat 
memicu terjadinya konflik di Berau.

Lingkup pembahasannya pun terkadang 
tidak hanya terbatas pada potensi konflik 
yang bersumber dari persoalan SARA, 
namun juga hal-hal yang bersifat umum 
namun aktual seperti maraknya demo 
karyawan perusahaan pertambangan yang 
di Kabupaten Berau saat ini kerap terjadi. 

Upaya FKUB dalam membantu 
pemerintah dan aparat keamanan untuk 
memetakan dan mengantisipasi konflik 
perlu terus dilakukan guna mewujudkan 
terciptanya persatuan antar umat beragama 
di Berau. Terlebih Kabupaten Berau saat 
ini tengah bersiap melaksanakan Pilkada 
serentak tahun 2020 mendatang. Tahun 

politik tersebut agaknya perlu diantisipasi 
agar tidak ada oknum yang mencari 
kepentingan dengan penyebaran isu SARA 
yang memecah belah masyarakat.

b. Maju Bersama dalam Bingkai 
Kemandirian

Nilai Kebangsaan dalam koridor 
pembangunan agaknya tidak hanya perlu 
ditanamkan dalam bentuk persatuan 
bangsa dan kesatuan wilayah, namun juga 
pada kemandirian. Dalam mengupayakan 
pertumbuhan ekonomi, selain menjaga 
terwujudnya kestabilan sosial politik di 
daerah, pembangunan juga harus diarahkan 
pada terciptanya kemandirian baik itu 
dalam lingkup Kabupaten/Kota, Provinsi 
hingga pada akhirnya dalam lingkup negara. 

Kabupaten Berau sebenarnya 
merupakan daerah yang tergolong 
beruntung karena dikaruniai Allah SWT 
dengan sumber kekayaan alam yang luar 
biasa besar. Oleh sebab itu, kekayaan 
alam tersebut sudah seharusnya dapat 
dimaksimalkan untuk dapat mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat secara merata. 
Selama ini pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Berau banyak ditopang oleh 
sektor pertambangan batubara. Menurut 
data BPS, pada tahun 2017 Kabupaten 
Berau mendapatkan dana perimbangan 
sebesar Rp 1,69 triliun atau mencangkup 
87,1 persen dari total pendapatan daerah. 
Meski demikian, perekonomian Berau juga 
sempat mengalami kontraksi dan tumbuh 
-1,7% akibat anjloknya permintaan dan 
harga komoditas batubara. Hal ini tentu 
menjadi lampu kuning bagi Pemkab untuk 
tidak terlalu bergantung pada sektor 
batubara dan terus berupaya memacu 
sektor-sektor usaha lain di Berau. 

Salah satu upaya Pemkab Berau dalam 
turut mendorong sektor perekonomian 
lain sekaligus sebagai upaya memeratakan 
pembangunan di wilayahnya adalah 
menggulirkan pembangunan desa/
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kampung. Alokasi bantuan sebesar Rp 2 
miliar tiap kampung guna mendukung 
program pemerintah pusat yang juga 
telah mengalokasikan dana desa sebesar 
Rp 800 juta per kampung, menjadi 
bukti keperpihakan Pemda terhadap 
pembangunan desa.

Upaya tersebut dapat dikatakan cukup 
berhasil. Besarnya alokasi dana yang 
dikucurkan ke kampung oleh pemerintah 
daerah mendorong munculnya Badan 
Usaha Milik Kampung (BUMK) yang memacu 
masyarakat desa untuk mengoptimalkan 
berbagai potensi ekonomi baik yang berasal 
dari alam maupun beragam bentuk ekonomi 
kreatif sehingga dapat berkontribusi positif 
terhadap kesejahteraan masyarakat 
kampung.

Dalam waktu tiga tahun terakhir, 
Pemkab Berau berhasil meningkatkan status 
mayoritas kampung-kampung yang ada di 
Berau. Menurut data yang dimiliki Pemkab 
Berau, pada tahun 2018, sudah tidak ada 
lagi status kampung sangat tertinggal. 
Pemkab sendiri optimis bahwa status 
kampung tertinggal bisa dihapuskan pada 
tahun 2019 ini. Hal ini merupakan sebuah 
kemajuan yang luar biasa mengingat pada 
tahun 2016, sekitar 70% kampung di Berau 
masuk dalam kategori tertinggal dan sangat 
tertinggal. 

Sejumlah pencapaian yang terjadi di 
Kabupaten Berau tentu tidak mungkin dapat 
terwujud jika Pemerintah Daerah beserta 
seluruh stakeholder dan masyarakat tidak 
berpijak pada nilai-nilai kebangsaan yang 
bersumber dari NKRI yaitu Persatuan 
Bangsa, Kesatuan Wilayah dan Kemandirian. 
Kesadaran untuk bersatu dan bekerja sama, 
memberikan sumbangsih terbaik bagi 
kemaslahatan masyarakat luas, ditunjang 
pada kesadaran terhadap kesatuan wilayah 
dan berupaya untuk memaksimalkan semua 
potensi yang ada agar dapat mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat untuk secara 
mandiri, merupakan sebagian dari 
aktualisasi nilai-nilai tersebut.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Pencapaian pembangunan yang 
dilakukan pemerintah tidak akan 
menyentuh dan dapat dirasakan oleh 
masyarakat luas jika dilakukan dengan 
mengeliminasi semangat dan nilai-nilai 
kebangsaan. Oleh sebab itu sangatlah 
penting untuk menumbuhkembangkan 
nilai-nilai kebangsaan dalam sendi-sendi 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam kasus pembangunan di wilayah 
Kabupaten Berau, terlihat bahwa semangat 
dan nilai kebangsaan itu sendiri sebenarnya 
telah mengakar dalam diri pribadi anak 
bangsa, lewat budaya terbuka dengan 
pendatang, minimnya konflik sosial, hingga 
upaya pemerintah daerah untuk mendorong 
pemerataan pembangunan hingga ke desa.

Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan 
agar nilai-nilai kebangsaan yang sudah ada 
dapat semakin menjiwai, khususnya para 
pemangku kebijakan di daerah sehingga 
mampu mengarahkan pembangunan 
di wilayahnya secara maksimal untuk 
kesejahteraan masyarakatnya.

b. Saran

Berkaitan dengan kondisi di atas, 
beberapa saran yang dapat disampaikan, 
antara lain: pertama, diperlukan upaya 
untuk terus menumbuhkembangkan nilai-
nilai kebangsaan kepada para pemimpin 
dan pemangku kebijakan di daerah melalui 
berbagai pelatihan dan pembekalan seperti 
P3DA agar mereka mampu menjiwai 
memahami dan mengamalkan nilai-nilai 
kebangsaan dalam pembangunan daerah.

Kedua, kemendagri perlu membimbing 
dan memberikan arahan agar pemda baik 
kabupaten/kota dan provinsi untuk dapat 
menyelesaikan berbagai sengketa wilayah 
perbatasan secara musyawarah dalam 
bingkai kekeluargaan sebagai bagian dari 
NKRI, dan mengeliminasi konflik.

Ketiga, pemda segera melakukan 
penertiban aset dengan melakukan 
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sertofikasi pada lahan-lahan yang dikuasai 
Pemda, agar bisa tercatat dan dimasukan 
sebagai aset pemerintah daerah.
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Abstrak
Di tengah kondisi negara yang sedang mengalami berbagai permasalahan  kebangsaan, 
akhir-akhir ini ditenggarai bahwa semangat nasionalisme, patriotisme dan bela negara, 
khususnya kalangan generasi muda di era digital menunjukkan kecenderungan menurun 
atau memudar. Beberapa indikasi antara lain adalah munculnya semangat kedaerahan yang 
berlebihan, merebaknya fanatisme dan intoleransi terhadap agama yang berujung pada 
kebencian antar umat beragama, ketidakpedulian terhadap bendera dan lagu kebangsaan, 
kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian daerah, konflik antar etnis yang 
mengakibatkan pertumpahan darah. Memudarnya semangat nasionalisme, patriotisme dan 
bela negara tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran bela negara, 
belum optimalnya kurikulum pendidikan dan pembinaan bela negara dan  belum sinergisnya 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pemilihan metode dan materi 
pembinaan kesadaran bela negara di era digital. Kenyataan yang terjadi saat ini, kesadaran 
warga negara khususnya generasi muda di era digital dalam hal bela negara masih perlu 
ditingkatkan.

Katakunci: bela negara, era digital, ketahanan nasional



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 41 | Maret 202016
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PENDAHULUAN

Syair lagu di atas mengingatkan kita 
pada masa tahun 1970-an hingga 1980-an, 
dimana sering terjadi kesalahan secara 
berjamaah dalam menyanyikan lagu 
tersebut yang telah mendarah-daging dan 
turun temurun. Dalam kilasan sejarah 
perjuangan bangsa Indonesia, lagu-lagu 
kebangsaan yang memunculkan semangat, 
nasionalisme, sikap patriotisme dan bela 
negara memang selalu terngiang dalam 
ingatan kolektif masyarakat Indonesia 
waktu itu. Lagu-lagu perjuangan waktu itu 
sering berkumandang sebagai “lagu wajib” 
di sekolah-sekolah. Kita bahkan dipaksa 
harus menghafal lagu-lagu perjuangan dan 
menyanyikannya satu per satu di depan 
kelas. 

Kenyataan saat ini, lagu-lagu 
perjuangan tersebut jarang  terdengar 
berkumandang di sekolah-sekolah. Bahkan 
cibiran dan pelecehan terhadap lagu-lagu 

“…Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila 
dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribang-pribangsaku (pribadi bangsaku), ayo maju-

maju, ayo maju-maju, ayo maju-maju…” (Sudharnoto, 1956).

kebangsaan dengan cara dipelesetkan 
atau diparodikan sebagai bahan candaan 
sering dilakukan oleh generasi-generasi 
muda di era digital saat ini. Di sekolah 
misalnya, setiap hari Senin selalu diadakan 
upacara bendera, yang tujuan awalnya 
adalah menumbuhkan rasa disiplin, 
semangat nasionalisme, patriotisme dan 
bela negara sebagai wujud bakti dalam 
menghargai jasa para pahlawan kusuma 
bangsa dalam meraih dan mempertahankan 
kemerdekaan, namun sikap menghargai itu 
sama sekali tidak tampak adanya keseriusan 
dalam mengikuti jalannya prosesi upacara 
bendera. Mulai dari tidak sempurnanya 
sikap hormat pada “Sang Merah Putih” 
hingga pada saat menyanyikan syair lagu 
kebangsaan “Indonesia Raya”.

Demikian juga peringatan  hari 
Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus 
selama puluhan tahun terkesan hanya 
sebagai ritual upacara rutinitas saja. 
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Tradisi lomba makan krupuk, panjat 
pinang, panggung hiburan yang dari tahun 
ke tahun  hanya dianggap sebagai hiburan 
belaka. Sedikit sekali kelompok masyarakat 
yang merayakan hari kemerdekaan 
dengan acara syukuran dan berdoa 
bersama mengingat jasa para pahlawan 
yang telah mengorbankan nyawa untuk 
mencapai kemerdekaan. Di sisi lain, ada 
yang berpendapat bahwa memudarnya 
kebanggaan terhadap bangsa sendiri 
semakin terasa seiring dengan hilangnya 
mata Pendidikan Moral Pancasila (PMP) 
dan Pendidikan Sejarah dan Perjuangan 
Bangsa (PSPB) sebagai salah satu mata 
pelajaran yang ada di sekolah. Mata 
pelajaran tersebut dirasa sangat punya 
andil dalam memberikan pengetahuan dan 
pembelajaran terhadap sikap toleransi 
antar sesama warga negara dan sikap bela 
negara sebagai aplikasi dari sila-sila dalam 
Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Kala itu, 
siswa akan berhenti dari semua aktifitasnya 
ketika mendengarkan kumandang lagu 
kebangsaan Indonesia Raya. TNI dan Polisi 
yang berjaga pun akan marah dan memberi 
hukuman push up atau squat jump, jika 
mengetahui orang beraktifitas pada saat 
ada pengibaran bendera Merah Putih dan 
nyanyian lagu Indonesia Raya.

Berdasarkan Undang-Undang RI 
Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Sumber Daya Nasional, pengertian bela 
negara adalah tekad, sikap, dan perilaku 
serta tindakan warga negara, baik secara 
perseorangan maupun kolektif dalam 
menjaga kedaulatan negara, keutuhan 
wilayah, dan keselamatan bangsa dan 
negara yang dijiwai oleh kecintaannya 
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan 
hidup bangsa Indonesia dan Negara dari 
berbagai Ancaman. Mencermati pengertian 
tersebut, dapat diartikan bahwa Bela 
Negara merupakan hak dan kewajiban bagi 
setiap Warga Negara yang diselenggarakan 
melalui usaha Pertahanan Negara untuk 
menegakkan kedaulatan negara, menjaga 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan keselamatan 
segenap bangsa. Bela Negara dilaksanakan 
atas dasar kesadaran warga Negara serta 
keyakinan pada kekuatan sendiri yang 
ditumbuhkembangkan melalui usaha Bela 
Negara.

Namun dalam kenyataaannya, keadaan 
sekarang menjadi terbalik, sikap patriotisme 
kurang dimiliki oleh generasi muda era 
digital saat ini. Semangat bela negara, 
sikap patriotisme dan patriotism saat ini 
sudah mulai memudar. Sekolah sebagai 
pusat pembelajaran dan pelatihan tidak lagi 
menyentuh materi-materi pembelajaran 
yang demikian. Masih rendahnya kesadaran 
bela negara, belum optimalnya kurikulum 
pendidikan dan pembinaan bela negara dan  
belum sinergisnya Kementerian/Lembaga 
dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan 
metode dan materi pembinaan kesadaran 
bela negara di era digital menjadi pokok 
persoalan yang harus segera dicari solusi 
pemecahannya. Pertanyaan besar yang 
muncul adalah Fenomena apa yang sedang 
terjadi pada generasi di era digital saat 
ini?Siapa yang salah?Apakah ini indikasi 
memudarnya semangat bela negara? Apa 
yang harus kita lakukan untuk meningkatkan 
semangat bela negara?

PEMBAHASAN

Kondisi Bela Negara Di Era Digital Saat Ini

Bela negara bukan sekedar menjadi 
tanggung jawab TNI dan Polri saja, 
tetapi merupakan tanggung jawab semua 
komponen bangsa, termasuk generasi 
muda di era digital saat ini. Selama ini 
yang terjadi, bela negara lebih dimaknai 
sebagai pemahaman yang bersifat fisik 
saja. Banyak yang mengira bahwa bela 
negara identik dengan “angkat senjata”. 
Bela negara adalah sama dengan “wajib 
militer?”. Program bela negara biasanya 
identik dengan upacara, baris berbaris, 
ceramah, atau kegiatan lapangan yang 
menimbulkan kesan kalau program bela 
negara berarti pelatihan semi militer atau 
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bersifat militeristik. Efeknya, banyak orang 
khususnya generasi muda yang enggan 
untuk mengikuti program bela negara.
Konsep bela negara nampaknya belum 
sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, 
termasuk generasi muda di era digital.

Menghadapi masalah ini, Hamid 
Muhammad menegaskan bahwa ancaman 
nyata terhadap jati diri generasi bangsa 
saat ini adalah narkoba, pornografi (HIV/
AIDS/LGBT), hoaks, dan radikalisme/
terorisme. Sedangkan ancaman nyata 
terhadap kekerasan dan radikalisme di 
dunia pendidikan saat ini antara lain 
sebagai berikut. 

a. 84% siswa pernah mengalami 
kekerasan di sekolah

b. 75% siswa mengakui pernah 
melakukan kekerasan di sekolah

c. 45% siswa laki-laki menyebutkan 
bahwa guru atau petugas sekolah 
merupakan pelaku kekerasan

d. 22% siswa perempuan menyebutkan 
bahwa guru atau petugas sekolah 
merupakan pelaku kekerasan

e. 40% siswa usia 13-15 tahun 
melaporkan pernah mengalami 
kekerasan fisik oleh teman sebaya

f. 50% anak melaporkan mengalami 
perundungan (bullying) di sekolah.

g. 48,9% siswa Jabodetabek setuju 
aksi radikal.

Masih menurut Hamid Muhammad, 
menambahkan bahwa fenomena radikalisme 
yang dapat mengancam dunia pendidikan 
saat ini antara lain:

a.  Sekolah dijadikan sebagai tempat 
menyebarkan radikalisme/terorisme 
melalui kegiatan pembelajaran di 
kelas dan di luar kelas: melalui buku 
pelajaran, kegiatan ekstra kurikuler/
kerohanian, dan pertemuan-
pertemuan.

b.  Beberapa kejadian sekolah, guru, 
dan siswa menghindar dari kegiatan 

upacara bendera dan pelajaran 
kewarganegaraan/sejarah.

c.  Pola penyebaran kekerasan 
semakin kuat melalui media 
online, media sosial, dan media 
internet lainnya yang sangat dekat 
dengan kehidupan siswa.

d.  Beberapa kejadian tindak 
radikalisme dilakukan oleh pelajar 
(usia sekolah)

1) Kasus teror di Klaten (2011) 
dan Solo (2015)

2) Kasus di Medan (2016)

3) Kasus anak SMA berangkat ke 
Syiria di Jakarta (2016)

4) Video anak-anak Indonesia di 
Syiria (2016)

5) Kasus rentetan teror di 
Surabaya (2016)

Lebih khusus lagi, Esa Sukmawijaya  
menyatakan bahwa jumlah pemuda usia 
16 sampai 30 tahun pada tahun 2018 
sebanyak 63,82 juta (24,15%). Sedangkan 
tingkat partisipasi keagamaan pemuda 
menunjukkan kecenderungan menurun. 
Tahun 2009 tingkat partisipasi keagamaan 
67%, tahun 2012 sebesar 55%, dan tahun 
2015 menjadi 51%. Sementara itu,  
berdasarkan data survey Wahid Foundation 
dan LSI menemukan bahwa:

a.  59,9 % responden memiliki rasa 
benci terhadap nonmuslim, etnis 
Tionghoa, komunis dan orang-
orang yang berbeda dengan 
mereka.

b.  92,2 % dari jumlah 59,9 % yang 
bersikap menolak orang yang 
dibenci menjadi pejabat di 
Indonesia.

c.  82,4 % dari 59,9 % tidak mau 
bertetangga dengan orang yang 
dibenci.

Hal tersebut diperparah lagi bahwa 
saat ini kita tengah dihadapkan kepada 
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persoalan yang rumit, antara kebenaran dan 
kebohongan yang semakin sulit dibedakan. 
Kabar bohong kembali mengalami 
kebangkitan di seluruh dunia, termasuk 
Indonesia. Sebagai gambaran, berikut 
ini beberapa temuan yang didapatkan 
berdasarkan Laporan “DailySosial” terkait 
dengan Distribusi Hoax di Media Sosial pada 
tahun 2018 yang terjadi di Indonesia:

a.  Informasi hoax paling banyak 
ditemukan di platform Facebook 
(82,25%), WhatsApp (56,55%), dan 
Instagram (29,48%).

b.  Sebagian besar responden (44,19%) 
tidak yakin memiliki kepiawaian 
dalam mendeteksi berita hoax.

c.  Mayoritas responden (51,03%) dari 
responden memilih untuk berdiam 
diri (dan tidak percaya dengan 
informasi) ketika menemui hoax

Di lain kesempatan, berdasarkan data 
dari Kementerian Komunikasi dan Informasi  
menyatakan bahwa  jumlah pengguna 
media sosial di Indonesia telah mencapai 
sekitar 132,7 juta orang dan  ada sekitar 
800.000 situs di Indonesia yang telah 
terindikasi sebagai penyebar informasi 
palsu. Hal tersebut sejalan dengan temuan 
dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang 

Sumber data : Bahan paparan Dirjen Pothan Kemhan RI dalam FGD Tim Kajian Wantimpres 2019

menyatakan bahwa konten-konten media 
sosial di Indonesia ternyata didominasi 
informasi bohong atau hoaks. Hal ini 
yang menyebabkan masyarakat mudah 
terpengaruh dengan berita-berita tersebut. 
Dari penelitian, informasi hoaks sudah 
mencakup 60 % dari konten media sosial 
di Indonesia dan 39% mahasiswa terpapar 
paham-paham radikal serta 24% mahasiswa 
setuju menegakkan negara Islam melalui 
Jihad. Bibit radikal juga ditemukan pada 
pelajar SMA (Kompas, 25/05/2019)

 Lebih lanjut Timbul Siahaan 
mengatakan bahwa, program bela negara 
adalah respons Kementerian Pertahanan 
RI dalam mewujudkan program revolusi 
mental yang digagas Presiden Joko Widodo. 
Melalui program ini, diharapkan masyarakat 
dapat diberikan kesadaran akan konsep bela 
negara yang terdiri dari nilai-nilai cinta 
tanah air, rela berkorban, dan yakin 
dengan ideologi Pancasila. Materi dalam 
program bela negara ini terbagi menjadi 
70-80 persen teori, dan 20-30 persen 
praktek di lapangan. Hal tersebut sejalan 
dengan pendapat Bondan Tiara Sofyan yang 
menjelaskan bahwa materi pembinaan 
kesadaran bela negara sebagaimana terlihat 
dalam table di bawah ini:

Tabel 1. Materi Pembinaan Kesadaran Bela Negara Kemenhan RI

Disisi lain, terkait dengan materi pokok 
pembinaan bela negara, berdasarkan Modul 
I Konsepsi Bela Negara yang dikeluarkan 
oleh Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2018 
meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Nilai Dasar Bela Negara, meliputi:

1) Cinta tanah air

2)  Sadar berbangsa dan bernegara

3)  Setia kepada Pancasila sebagai 
Ideologi Bangsa

4)  Rela berkorban untuk bangsa 
dan negara

5)  Mempunyai kemampuan awal 
bela negara
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6)  Semangat untuk mewujudkan 
negara yang berdaulat, adil 
dan Makmur

b. Konsensus Dasar Berbangsa dan 
Bernegara, meliputi : Pancasila, 
Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
dan Bhinneka Tunggal IKa.

c. Integritas Nasional, Etika, dan 
Supremasi Hukum

d. Kearifan dan keunggulan lokal 
untuk kesejahteraan rakyat.

Namun dalam prakteknya, rumusan-
rumusan tersebut di atas masih sering 
kali dianggap terlalu konseptual dan sulit 
dipahami oleh masyarakat luas, sehingga 
perlu dicari ide-ide segar, inovasi dan 
kreatifitas baru agar materi pembinaan bela 
negara tersebut tidak terkesan militeristik, 
menarik, dan tidak membosankan.

Di lain pihak, meskipun pemerintah 
telah banyak melakukan program 
pembinaan kesadaran bela negara melalui 
penyiapan modul dan materi pokok, materi 
pendukung, dan materi tambahan tersebut 
di atas,  namun belum mencapai hasil yang 
optimal seperti yang diharapkan, sehingga 
masih banyak terjadi perilaku destruktif 
dari warga negara yang dapat melemahkan 
keutuhan NKRI. Secara garis besar, 
implikasi dari belum optimalnya kesadaran 
bela negara dapat dikemukakan antara lain 
sebagai berikut:

a. Menurunnya rasa kebanggaan 
sebagai bangsa Indonesia

b. Kurang adanya kepedulian dalam 
membela negara

c. Lemahnya persatuan dan kesatuan 
di kalangan para pemuda

d. Mudah tersulut konflik diantara 
kelompok pemuda

e. Kurangnya rasa tanggungjawab 
dalam memajukan bangsa dan 
negara

f.  Masih rendahnya rasa kesetia-
kawanan sosial

g. Kurang adanya rasa toleransi 
terhadap orang lain baik secara 
individu maupun kelompok.

h. Belum mampu secara tulus 
menerima perbedaan yang yang 
ada

i.  Sangat sensitif dan mudah 
terjadinya perpecahan

 Berbagai ilustrasi tersebut 
memperlihatkan bahwa masih lemahnya 
pemahaman bela negara. Kondisi ini 
mencerminkan bahwa secara kultural 
implementasi konsep bela negara yang 
diatur dalam UUD 1945 dan UU RI Nomor 
3 Tahun 2003 belum berjalan secara 
maksimal. Fenomena-fenomena tersebut di 
atas menjadi early warning bagi kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Hal ini terjadi karena pemahaman dan 
spirit bela negara warga bangsa Indonesia 
yang masih rapuh sebagai dampak dari 
persepsi terhadap bela negara yang belum 
utuh dan belum tertanan secara kuat. 
Akibatnya, hal tersebut turut memberikan 
kontribusi terhadap menurunnya semangat 
bela negara dan meningkatnya potensi 
kerawanan yang dapat berpengaruh 
terhadap stabilitas nasional yang pada 
akhirnya akan berimplikasi munculnya 
berbagai persoalan bangsa yang dapat 
melemahkan dan mengganggu ketahanan 
nasional.

Pokok-pokok persoalan yang ditemukan

Berdasarkan analisis dan identifikasi 
masalah terhadap program pembinaan 
kesadaran bela negara di era digital 
yang terjadi pada saat ini dan mengkaji 
bagaimana implikasi kesadaran bela negara 
untuk memperkokoh ketahanan nasional, 
maka terdapat pokok-pokok persoalan yang 
ditemukan, yaitu:

a. Belum optimalnya kurikulum 
pendidikan dan pembinaan bela 
negara generasi muda di era digital.
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Program pendidikan dan pembinaan 
kesadaran  bela negara yang dilaksanakan 
pemerintah  belum secara optimal 
dilaksanakan kepada generasi muda di era 
digital, sehingga masih banyak generasi 
muda yang perlu dibina dan ditingkatkan 
terkait kesadaran bela negara saat ini. 
Hal ini dapat menyebabkan kurangnya 
pemahaman warga negara, terutama 
kalangan generasi muda untuk mengerti 
tentang arti pentingnya revitalisasi nilai-
nilai kesadaran bela negara. Disamping 
itu, dengan hilangnya mata pelajaran 
Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan 
Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa 
(PSPB) dalam kurikulum Pendidikan, baik di 
tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah 
Menengah Atas (SMA) dapat berimplikasi 
terhadap menurunnya tingkat kesadaran 
bela negara dan rasa kebanggaan sebagai 
bangsa Indonesia.

b. Masih rendahnya kesadaran bela 
negara generasi muda di era digital

Saat ini, masih jarang metode dan 
materi bela negara yang mengedepankan 
penyajian secara dialogis, aktivitas 
mengasah otak atau aspek kognitif yang 
merupakan akumulasi dan hasil pengolahan 
otak terhadap data, informasi, dan 
pengetahuan yang diperoleh manusia, 
sehingga bisa memperkuat ideologi para 
peserta terhadap empat pilar kebangsaan, 
yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka 
Tunggal Ika. Kesadaran bela negara di 
kalangan generasi muda di era digital 
masih rendah, kurang peduli dan rasa 
tanggung jawab dalam memajukan bangsa 
dan negara, masih seringnya terjadi 
konflik antar pemuda, masih kurangnya 
rasa kesetiakawanan sosial, belum mampu 
secara tulus menerima perbedaan yang ada, 
dan berkurangnya sikap menghargai budaya 
bangsa sendiri serta berkembangnya sikap 
hedonis, fragmatis, materialistik dan lain-
lain. Fenomena tersebut menunjukkan 
masih rendahnya kesadaran bela negara 
yang diyakini dapat melemahkan ketahanan 
nasional.

 “…..Garuda di dadaku, 
Garuda kebanggaanku, 

Ku yakin hari ini pasti menang
Kobarkan semangatmu

Tunjukkan keinginanmu
Ku yakin hari ini pasti menang …..”

(yel-yel supporter sepakbola)

c. Belum sinergisnya Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah 
dalam pelaksanaan materi  pembinaan 
kesadaran bela negara di era digital

Dalam pelaksanaan pembinaan 
kesadaran bela negara, Kementerian/ 
Lembaga maupun Pemerintah Daerah belum 
sinergis dan masih terkesan jalan sendiri-
sendiri. Koordinasi yang dilaksanakan 
belum melibatkan seluruh stakeholder 
yang terkait.  Belum terbangunnya jejaring 
strategis antar kementerian/lembaga dan 
pemerintah daerah dengan warga negara.  
Selain itu, pelaksanaan kegiatan bela 
negara tidak boleh monopoli oleh satu 
kementerian ataupun lembaga. Alasannya, 
bela negara bukan hanya semata-mata 
kegiatan militer atau pertahanan. 
Bela negara adalah semangat dan jiwa 
kejuangan semua anak bangsa. Bela 
negara sebagai kewajiban seluruh anak 
bangsa untuk menjaga negaranya. Bela 
negara jangan hanya dipersempit dalam 
kegiatan militer atau pertahanan. Bela 
negara itu sangat luas karena mencakup 
semua bidang.

Analisis Pembinaan Bela Negara Generasi 
Muda Di Era Digital

 Di tengah gegap-gempita euforia 
kemenangan Timnas PSSI dalam ajang 
kualifikasi Piala Asia U 19 tahun 2020 atas 
kesebelasan Timor Leste dan Hongkong, 
serta mampu menahan imbang 1-1 dengan 
Korea Utara, lagu “Garuda di Dadaku” yang 
dinyanyikan secara berjamaah oleh paduan 
suara supporter bola, ternyata gema dan 
gaungnya mampu membangkitkan spirit 
kebangsaan dan memacu semangat juang 
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pantang menyerah Timnas Indonesia untuk 
berjibaku menaklukan lawan tandingnya. 
Kemenangan demi kemenangan ini semoga 
menandai kebangkitan dan kebanggaan 
dunia persepakbolaan kita yang cukup lama 
terpuruk. Lagu yang narasi dan notasinya 
mirip dengan lagu “Apuse” dari Biak 
(Papua) kini sudah menjadi milik rakyat 
dan bangsa Indonesia. Lagu ini pun tak 
pernah absen dan selalu menjadi lagu wajib 
yang dinyanyikan para supporter Indonesia 
yang menyemangati langsung di lapangan 
maupun tak langsung seperti di rumah-
rumah atau di tempat-tempat nonton 
bareng (nobar) dalam event olahraga.

Sementara itu, walaupun masih 
diwarnai dengan dinamika sosial politik 
yang cenderung memanas akhir-akhir ini, 

namun hingga kini masih dapat dikatakan 
bahwa kondisi stabilitas negara yang dinilai 
cukup stabil, sebagaimana dinilai oleh 
lembaga-lembaga Internasional. Salah 
satu hal yang menarik untuk dikemukakan 
adalah penilaian yang dilakukan oleh 
lembaga Fund For Peace (FFP) yaitu 
lembaga independen yang berkedududan 
di Washington, D.C. yang setiap tahunnya 
mengelurkan hasil pengukuran mengenai  
tingkat kerentanan dan ketahanan suatu 
negara. Menurut FFP Indonesia termasuk 
salah satu negara berkembang yang memiliki 
tingkat ketahanan yang cenderung semakin 
membaik bahkan dinyatakan sebagai 
negara yang termasuk pada kelompok 
“Most Improved country” sebagaimana 
digambarkan pada gambar  di bawah ini.

Gambar. 1 Tingkat kerentanan dan ketahanan nasional Indonesia menurut Fund Fo  Peace 2017

Pada grafik di atas terlihat 
perkembangan tingkat ketahanan Indonesia 
memiliki kecenderungan yang membaik 
secara dramatis pada 10 tahun terakir 
ini yaitu  dari tahun 2007 sampai tahun 
2017. Demikian juga pada tahun 2018 
dan tahun 2019, walaupun masih berada 
pada tingkat “elevated warning” namun 
kecenderungannya terus membaik. 
Pada tahun 2017 besarnya indeks adalah 
adalah 72,9 kemudian pada tahun 2018 
score indeksnya 72.30 dan pada tahun 
2019 mencapai 70,4. Pada tahun 2019 ini 
indeksnya lebih kecil dibandingkan dengan 

indeks pada tahun 2017 dan tahun 2018. 
Capaian tahun 2019 ini sangat baik karena 
terjadi penurunan yang cukup tinggi yaitu 
sebesar 1.9 point. Turunnya score indeks 
ini memberikan makna bahwa tingkat 
kerentanan Indonesia semakin mengecil 
artinya  tingkat ketahanannya semakin 
membaik.   

Hasil penilaian dari lembaga 
Internasional ini sejalan dengan hasil 
pengukuran Indeks Ketahanan Nasional 
(IKN) yang dilakukan oleh Lemhannas RI. 
IKN diukur dengan nilai 0 untuk peringkat 
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terendah sampai dengan nilai 5 untuk peringkat tertinggi. Pembagian penilaian peringkat 
seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Tingkat Ketangguhan Ketahanan Nasional

No TINGKAT KETANGGUHAN WARNA ANGKA
1 Rawan Merah 1,00 s.d. 1,80
2 Kurang Tangguh Kuning > 1,80 s.d. 2,60
3 Cukup Tangguh Hijau > 2,60 s.d. 3,40
4 Tangguh Biru > 3,40 s.d. 4,20
5 Sangat Tangguh Ungu > 4,20 s.d. 5,00

Sumber data: Puslabkurtannas Lemhannas RI Tahun 2018

Adapun makna setiap kategori ketahanan nasional sebagaimana terlihat pada tabel 
berikut  ini.

Tabel 3. Makna setiap kategori ketahanan nasional

Sumber data: Puslabkurtannas Lemhannas RI Tahun 2018

Sedangkan capaian nilai variabel dari setiap gatra sebagai aspek ketahanan nasional 
tahun 2018 menurut Puslabkurtannas, seperti tercantum di bawah ini:

          Tabel 4.Indek Ketahanan Nasional Wilayah Nasional dan Capaian Tahun 2018

INDEK KETAHANAN NASIONAL
Desember 2018
Skor Rank

Indek Ketahanan Nasional 2,69

GATRA
Desember 2018
Skor Rank
2,69

Geografi 2,71



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 41 | Maret 202024

 Sumber data: Puslabkurtannas Lemhannas RI Tahun 2018

Sehubungan dengan hasil pengukuran Puslabkurtannas, IKN tahun 2018, dari 8 (delapan) 
aspek Astagatra, berada pada katagori “Cukup Tangguh” dengan nilai sebesar 2,69, artinya 
keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada “Cukup Memadai” dalam menghadapi 
berbagai tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan. Dengan kata lain, dalam jangka 
pendek negara masih dapat bertahan dari berbagai tantangan, ancaman, hambatan dan 
gangguan di masa yang akan datang. Namun beberapa kelemahan internal perlu segera 
diperbaiki. Apabila tidak segera ada perbaikan yang signifikan, maka stabilitas nasional akan 
terancam.  Ada 2 (dua)  gatra yang berkontribusi “Kurang Tangguh”, yaitu gatra ideologi 
(2,44) dan sosial budaya (2,30). Gatra lain terbilang “Cukup Tangguh”, yaitu geografi (2,71), 
demografi (3,32), sumber kekayaan alam (2,78), politik (2,67), ekonomi (2,86), dan hankam 
(2,79).

Sementara itu, apabila kita cermati IKN dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, 
menunjukkan kecenderungan tingkat ketahanan nasional yang semakin membaik dan 
meningkat dari tahun ke tahun, namun belum menunjukkan peningkatan yang sangat 
signifikan. Masih perlu kebijakan, strategi dan upaya yang lebih nyata dalam mewujudkan 
tingkat ketahanan nasional yang minimal tangguh guna menghadapi berbagai tantangan, 
ancaman, hambatan dan gangguan di masa yang akan datang.                          

Tabel 5. Indek Ketahanan Nasional Tahun 2014-2018

KETERANGAN
INDEK KETAHANAN NASIONAL

2014 2015 2016 2017 2018

Gatra Geografi 2,60 2,41 2,68 2,56 2,71
Gatra Demografi 2,76 2,83 2,96 3,12 3,32
Gatra Sumber Kekayaan Alam 2,61 2,77 2,56 2,58 2,78
Gatra Ideologi 2,30 2,23 2,06 2,06 2,44
Gatra Politik 2,62 2,39 2,43 2,43 2,67
Gatra Ekonomi 2,94 2,63 2,73 2,78 2,86
Gatra Sosial Budaya 1,91 2,20 2,14 2,17 2,30
Gatra Pertahanan dan Keamanan 2,75 2,82 3,08 3,08 2,79
Indek Ketahanan Nasional 2,56 2,55 2,60 2,62 2,69

Sumber data: Puslabkurtannas Lemhannas RI Tahun 2018

Demografi 3,32
Sumber Kekayaan Alam 2,78
Ideologi 2,44
Politik 2,67
Ekonomi 2,86
Sosial Budaya 2,30
Pertahanan dan Keamanan 2,79
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dipertahankan atau dibela? (Teori Hegel 
tentang Bela Negara, Defending country).

Wacana mengenai peningkatan 
kesadaran bela negara melalui pendidikan 
menimbulkan pertanyaan kritis pada dunia 
pendidikan kita saat ini. Apakah pendidikan 
yang berlaku di setiap jenjangnya 
selama ini belum mampu menumbuhkan 
kesadaran akan cinta tanah air dan bela 
negara? Fenomena yang terjadi saat ini 
di Indonesia sepertinya sedikit bergeser 
dari nilai-nilai yang telah disepakati 
bersama. Permasalahan kebangsaan  di 
berbagai sektor yang terjadi saat ini, 
nampak semakin memburuk, sepertinya 
menjadi alasan utama mengapa banyak 
di antara kita sebagai warga negara lebih 
mengedepankan kritik dan keluhannya 
terhadap kondisi yang terjadi saat ini 
ketimbang melihat sejauh mana kontribusi 
yang telah kita berikan kepada negeri ini.

Seperti kita ketahui bersama, setelah 
membangun infrastruktur, pemerintah 
menargetkan membangun sumber daya 
manusia yang berkualitas untuk mencapai 
Indonesia yang maju. Pendidikan yang 
menjadi sektor terdepan untuk mencapai 
tujuan ini diharapkan tidak hanya 
mewujudkan manusia yang pandai di 
bidang akademik, tetapi juga berkarakter. 
Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 
(Hardiknas) 2019, Presiden Joko Widodo 
mengingatkan untuk terus membangun 
karakter bangsa. Hal ini harus menjadi 
perhatian dunia pendidikan Indonesia.  
Pembangunan karakter bangsa, budi 
pekerti, sopan santun, nilai-nilai etika dan 
agama ke depan harus menjadi perhatian 
kita dalam rangka pembangunan manusia, 
baik karakter maupun kualitasnya. Dalam 
kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan dalam pidatonya 
menyampaikan bahwa untuk mencapai 
Indonesia yang maju, Kemendikbud memiliki 
tiga rencana utama, yaitu: peningkatan 
kualitas pendidikan usia dini, pembentukan 
karakter anak, dan menyiapkan peserta 
didik agar terampil dalam menggunakan 
teknologi. (Kompas, 3 Mei 2019). 

“…Jangan tanyakan apa yang negara ini berikan 
kepadamu tapi tanyakan apa yang telah kamu 

berikan kepada negaramu…” 

(John Fitzgerald Kennedy, USA) 

Mencermati hasil pengukuran IKN 
tersebut di atas, dapat kita analisis 
bahwa perkembangan teknologi informasi 
dan komunikasi yang semakin luas telah 
memengaruhi berbagai aspek kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Gatra ideologi dan sosial budaya pun 
merasakan dampak perkembangan teknologi 
informasi secara langsung maupun tidak 
langsung. Beragam kemudahan tersebut 
berdampak kepada karakter, sifat, sikap dan 
perilaku manusia, dan pada akhirnya dapat 
merubah suatu kebiasaan menjadi pola 
kebiasaan yang baru. Hal tersebut terbukti 
pada variabel gatra ideologi, khususnya 
aspek toleransi (skor 1,20) dan solidaritas 
sosial (skor 1,77) yang menunjukkan warna 
merah (rawan), artinya dalam kondisi ini 
mengindikasikan bahwa ancaman sekecil 
apapun akan membahayakan integritas, 
identitas dan kelangsungan hidup bangsa. 
Hal yang sama juga terjadi pada gatra sosial 
budaya, khususnya variabel kerukunan 
sosial (skor 1,00) yang menunjukkan dalam 
kondisi dinamik sangat lemah.

a. Kurikulum pendidikan dan pembinaan 
bela negara bagi warga negara di era 
digital.

Pada hakikatnya, negara merupakan 
‘benda mati’ yang tidak bisa memberikan 
apapun kepada kita. Negara baru akan 
terasa memberikan sesuatu kepada 
warganya ketika ada ‘aksi’ yang kita 
berikan untuk kemajuan negara tersebut. 
Tapi permasalahannya adalah, apakah 
kita sudah pernah menjawab pertanyaan 
tersebut, apa yang telah kita berikan 
pada negaramu? Sudahkah kita membela 
Indonesia? Bukankah setiap tempat dimana 
seseorang telah menjadikannya sebagai 
ruang hidup atau ruang juang wajib 
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Dalam kenyataanya, pendidikan di 
Indonesia masih berusaha keras untuk 
mencapai cita-cita tersebut. Masalah 
kebangsaan dan meluasnya karakter negatif 
mulai dari tidak disiplin, suka melanggar 
aturan, mementingkan diri sendiri, egois, 
korupsi, merusak lingkungan, hingga 
menggangu fasilitas umum, adalah fakta 
belum menyentuhnya proses Pendidikan 
dalam melahirkan pribadi yang cinta tanah 
air dan memiliki semangat kebangsaan. 
Karena itulah, pemerintah saat ini tengah 
gencar menerapkan kurikulum pendidikan 
karakter di sekolah. Hanya saja, pendidikan 
itu belum mampu melahirkan peserta 
didik yang masih jauh dari karakter 
yang diharapkan. Persoalan ini terutama 
disebabkan:14

1) Ada anggapan kalau persoalan 
pendidikan karakter/budi pekerti 
adalah persoalan klasik yang 
penanganannya menjadi tanggung 
jawab guru agama dan guru mata 
pelajaran kewarganegaraan.

2) Rendahnya pengetahuan dan 
pemahaman guru dalam 
mengembangkan dan mengin-
tegrasikan aspek-aspek pendidikan 
karakter/budi pekerti ke dalam 
setiap mata pelajaran yang 
diajarkan.

3) Proses pembelajaran mata 
pelajaran yang berorientasi 
pada akhlak dan moralitas serta 
pendidikan agama cenderung 
bersifat tranfers of knowledge dan 
kurang diberikan dalam bentuk 
latihan-latihan pengalaman untuk 
menjadi corak kehidupan sehari-
hari.

Sehubungan hal tersebut, tenaga 
pendidik (guru)  dan tenaga kependidikan 
harus memahami esensi kemajemukan 
bangsa Indonesia, sejarah pembentukan 
NKRI, toleransi, dan persatuan, serta 
cara demokrasi yang bertanggung 
jawab. Sebelum mengajarkan karakter 
kepada siswa, guru terlebih dahulu harus 

membangun karakter. Jangan sampai guru 
yang semestinya menjadi pencerah malah 
terbawa arus. Nalar dan etika sangat penting 
dalan membangun sikap yang baik dan 
menghargai perbedaan serta kemajemukan 
bangsa. Penalaran, toleransi, dan pemikiran 
terbuka menghasilkan kreativitas yang 
sangat penting dalam membuat inovasi. 
Adanya sifat-sifat tersebut membentuk 
karakter pembelajar seumur hidup yang 
tidak akan meninggalkan zaman dan mampu 
berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk 
tujuan yang mengedepankan kepentingan 
nasional.

Di sisi lain, lembaga pendidikan harus 
netral, bebas dari unsur yang bersifat 
politik Hal ini akan memungkinkan 
terwujudnya pendidikan pengembangan 
karakter yang holistik. Pendidikan harus 
dibebaskan dari segala unsur yang bersifat 
politik. Adanya komitmen tersebut bisa 
membuat pendidikan diberikan secara 
adil, meritokratik, dan mengusung 
pengembangan karakter yang horistik guna 
membangun kemampuan berfikir kritis dan 
toleran. Hal tersebut perlu ditegaskan dalan 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 
untuk menghilangkan kelompok partisan 
menggunakan Lembaga Pendidikan sebagai 
wahana politik. Pendidikan karakter adalah 
kesatuan yang terdiri dari kebenaran, 
kebajikan, dan keindahan. Faktor yang 
membangun setiap unsur kesatuan itu 
adalah penalaran, etika, dan estetika. 

Guru harus mampu mendorong peserta 
didik memiliki kecakapan dalam merespon 
kebutuhan dan keterampilan yang banyak 
menggunakan teknologi. Pendidikan 
berbasis teknologi digital dengan sentuhan 
budaya Indonesia menjadi kunci untuk 
membangun manusia yang berkualitas dan 
berkarakter yang terpusat pada keluarga, 
sekolah dan masyarakat. Perguruan tinggi 
juga harus melakukan inovasi, adaptasi dan 
tranformasi digital dalam penyelenggaraan 
kegiatan Tri Darma dan pengelolaan 
perguruan tinggi.  Permasalahan lain yang 
perlu mendapatkan perhatian adalah belum 
dimasukkanya pelajaran bela negara dalam 
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kurikulum sistem pendidikan nasional 
sebagai mata pelajaran wajib yang harus 
ditempuh oleh setiap siswa/mahasiswa. 
Selama ini yang terjadi pendidikan 
pendahuluan bela negara di tingkah nasional 
masih diintegrasikan ke dalam mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 
Perlu juga dipertimbangkan menghidupkan 
kembali mata pelajaran PMP dan PSBP 
dalam kurikulum Pendidikan nasional. 
Masalah lain adalah anggaran yang tersedia 
sangat terbatas, sehingga penyelenggaraan 
Pendidikan dan pelatihan bela negara 
masih terbatas dan belum dilaksanakan 
secara menyeluruh kepada setiap warga 
negara. 

Dalam kesempatan lain, R. Eko 
Indrajit mengatakan bahwa dalam rangka 
meningkatkan kesadaran bela negara dalam 
pendidikan merekomendasikan upaya-
upaya sebagai berikut:

1) Bersyukur lahir di Indonesia.  
Berjalan keliling tanah air untuk 
berbagi kegiatan seperti studi 
wisata, dan mendengarkan 
pendapat orang lain mengenai 
bangsa ini.

2) Bangga menjadi orang Indonesia. 
Melihat dan mempelajari berbagai 
mutiara prestasi di berbagai bidang 
kehidupan di masa lalu maupun di 
masa yang akan datang.

3)  Optimis berkarya bagi Indonesia.
Kesempatan memperlihatkan ber-
bagai hasil karya inovasi dan 
kreatifitas dengan membawa 
atribut dan artefak kebangsaan.

4) Siar dan perkenalkan Indonesia.
Memamerkan keindahan dan 
kehebatan Indonesia di mata dunia 
melalui berbagi event, program, 
kegiatan, dan inisiatif.  

Sementara itu, Arismunandar 
menyampaikan strategi dalam menciptakan 
semangat bela negara di perguruan tinggi 
melalui kegiatan kurikuler, ekstra, dan ko-
kurikuler sebagai berikut:

“…..Berikan aku 1.000 orang tua, akan aku 
cabut semeru dari akarnya, tapi berikan aku 10 
pemuda, niscaya akan ku guncangkan dunia….” 

(Ir.Soekarno)

1) General education (wawasan 
kebangsaan dan bela negara)

2) Pemahaman wawasan kebangsaan 
(4 konsesnsus dasar: Pancasila, 
UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, 
dan NKRI)

3) Pendampingan dosen dalam 
berbagai kegiatan (keagamaan, 
sosbud, olahraga, penelitian dan 
lain-lain)

4) Pengembangan kecerdasan (civic 
intelligence), tanggungjawab 
(civic responbility), dan partisipasi 
(civic participation) warga negara 
sebagai landasan pengembangan 
nilai dan perilaku demokrasi.

b. Kesadaran pembinaan  kesadaran bela 
negara warga negara di era digital

Saat pertama kali mendengar pidato 
Presiden Soekarno tersebut, mungkin kita 
sempat bertanya-tanya apakah mungkin 
dan bagaimana caranya hanya dengan 10 
pemuda dapat menguncang dunia? Jika kita 
merenung dan merefleksikan pidato terse-
but, maka jumlah besar saja tidaklah cukup 
untuk membawa Indonesia menjadi bangsa 
yang besar dan diperhitungkan di kancah 
internasional. Kita tidak perlu menunggu 
bonus demografi untuk memberikan kehor-
matan yang layak bagi bangsa Indonesia. 
Kita hanya membutuhkan generasi muda 
yang berkualitas dan mempunyai visi yang 
besar dalam menatap dunia.

Ketika beberapa waktu yang lalu, Owi 
dan Butet berhasil mengembalikan tradisi 
medali emas di Olympiade Rio de Jeneiro 
Brasil melalui cabang olahraga bulutangkis. 
Joe Taslim aktor muda yang menguncang 
perfilman Hollywood melalui Fast and 
Furious.  Cecep Arif Rahman dan Yayan 
Ruhian dalam film John Wick 3 dengan 
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pencak silat dan dialog memakai Bahasa 
Indonesia. Di bidang startup, Indonesia 
memiliki anak-anak muda potensial yang 
omzetnya mengundang decak kagum 
pebisnis on line di dunia, antara lain 
Nadiem Makarim pendiri Go-Jek, ada 
Achmad Zaky CEO Bukalapak, Ferry 
Unardi dengan Travelokanya, dan William 
Tanuwijaya melalui Tokopedia.  Kita baru 
menyadari bahwa pidato Soekarno tersebut 
bukan isapan jempol belaka, sehingga 
seluruh mata dunia terbelalak. Soekarno 
mempunyai pikiran bahwa pejuang (orang 
tua) mempunyai kemampuan memajukan 
bangsa tetapi pemuda yang pikirannya 
masih muda dapat mengubah bukan hanya 
bangsa tapi juga dunia. 

Lebih khusus lagi, ketika Asian 
Games berlangsung tahun 2018 lalu, 
terasa sekali euforia terhadap rasa bangga 
terhadap Indonesia sebagai tuan rumah 
event yang berlangsung 5 tahun sekali. Sadar 
atau tidak, bentuk dukungan terhadap atlet 
Indonesia kemarin itu sebenarnya salah 
satu bentuk dalam bela negara. Membela 
negara Indonesia bukan berarti mengangkat 
senjata untuk bertempur menghadapi 
musuh, tetapi dalam hal-hal kecil yang 
dapat berpengaruh kepada majunya negara 
Indonesia juga termasuk kedalam bela 
negara. Maka dari itu dengan adanya Asian 
Games 2018 ini, masyarakat Indonesia secara 
sadar  bersama-sama ikut berpartisipasi 
dan mendukung acara ini sehingga sukses 
penyelenggaraannya dan sukses dalam 
prestasinya. Kita bisa menanamkan bela 
negara tanpa mengatakan bahwa itu adalah 
bela negara. Sikap ini yang perlu terus kita 
tumbuhkembangkan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan 
pembinaan materi bela negara yang 
dilakukan oleh warga negara, khususnya 
generasi muda masih belum optimal. 
Hal ini dikarenakan masih rendahnya 
tingkat kesadaran warga negara terhadap 
program bela negara. Bela negara itu hak 
dan kewajiban warga negara. Bela negara 
tidak identik wajib militer. Namun dalam 

kenyataannya, sebagian besar warga 
negara belum memperlihatkan kiprahnya 
dalam upaya bela negara demi kemajuan 
bangsa. Selain itu, sebagian besar 
generasi muda lebih banyak menghabiskan 
waktunya dengan smartphone, handphone 
maupun gadgetnya dan lebih banyak 
melakukan kegiatan yang kurang produktif, 
sehingga kurang adanya kepedulian 
dalam membela bangsa dan negara. Pada 
dasarnya, keluarga menjadi pilar dasar 
dalam pendidikan, sebagaimana Ki Hajar 
Dewantara menyatakan bahwa pendidikan 
perlu terbangun dalam tiga pilar atau biasa 
disebut Tripusat Pendidikan, yaitu keluarga, 
sekolah, dan masyarakat/pemerintah. 
Dengan demikian, keluarga menjadi sendi 
kehidupan bangsa yang vital, sesuai dengan 
Teori Family Parenting (Edukasi Keluarga).

Di situasi saat seperti ini, harus ada 
cara kreatif, murah, dan efektif  yang  bisa 
meningkatkan kesadaran  bela negara di 
era digital. Generasi milenial saat ini lebih 
suka kepada program-program kegiatan 
seperti:17

1) Olahraga dan permaianan digital. 
Bersifat dinamis, mengasyikkan, 
membuat ketagihan, menantang, 
dan memuaskan hasrat berprestasi.

2) Musik dan Ragam seni budaya.  
Memicu kreativitas, kebebasan 
berekpresi, dan kemampuan 
berkarya dalam mengekpresikan 
keindahan.

3) Fotografi dan multi media. Media 
mengekpresikan berbagai ide, 
inisiatif, keindahan, dan inovasi 
yang ada dalam imajinasi manusia.

4) Startup dan ekonomi kreatif. 
Model bisnis anak-anak muda yang 
tidak mengenal Batasan ruang 
dan waktu, dalam lingkungan 
ekosistem yang distrutif.

5) Petualangan dan media social. 
Arena bertemu, berkomunikasi, 
dan berinteraksi.
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Sedangkan, hambatan peningkatan 
kesadaran bela negara yang terjadi dalam 
era digital saat ini, antara lain disebabkan:

1) Minimnya keteladanan

2) Minimnya dan lemahnya narasi 
bela negara yang bisa menjadi 
counter wacana terhadap gerakan 
liberalism dan fundamentalis 
agama

3) Minimnyaaa konten kreatif 
mengenai narasi bela negara yang 
menarik bagi generasi milenial

4) Lemahnya pemahaman sejarah 
dan tradisi yang bisa menjadi 
sumber referensi dan pertahanan 
kultural di kalangan generasi 
milenial, sehingga mereka mudah 
terpengaruh terhadap narasi 
dominan karena miskin referensi 
dan lemah pertahanan diri

5) Lemahnya penegakan hukum yang 
terkait dengan kasus pertahanan 
negara

Oleh karena itu, perlu adanya stategi 
dan upaya peningkatan kesadaran bela 
negara di era digital dan memperkuat 
semangat kebangsaan generasi milenial. 
dalam rangka memperkokoh NKRI, antara 
lain sebagai berikut:

1) Peningkatan dan pemanfaatan 
IT dan media sosial sebagai 
sarana melakukan sosialisasi dan 
habituasi masyarakat yang dapat 
meningkatkan kesadaran bela 
negara

2) Membuat narasi yang kuat 
mengenai bela negara yang bisa 
dijadikan sebagai konten medsos 
yang berfungsi sebagai counter 
narasi yang bisa mengkikis dan 
melemahkan semangat bela 
negara

3) Agar counter wacana berfungsi 
secara efektif, maka harus dibuat 
format dan tampilan yang kreatif, 

menarik dan sesuai dengan selera 
generasi milenial.

4) Melakukan metode dialogis 
dan interaksi yang intens dan 
langsung. Ini dimaksudkan 
untuk sarana merajut hati dan 
menanamkan empati. Strategi ini 
bisa diwujudkan dalam bentuk 
pertukaran budaya melalui live 
in Bersama, kunjungan dan 
sejenisnya.

5) Keteladanan perilaku hidup dari 
para elit dan penyelenggara 
negara yang manfaatnya bisa 
dirasakan secara nyata

6) Menggali praktek kehidupan 
terbaik (best practice) yang terjadi 
di masyarakat ang bisa menjadi 
sumber inspirasi bela negara

7) Mengunggah keteladanan hidup 
para elit dan best practice 
masyarakat ke medsos agar bisa 
menjadi trans setter di dunia 
maya dan sumber inspirasi di dunia 
nyata.

Mencermati hal tersebut, kesadaran 
bela negara mesti terus disegarkan untuk 
mengatasi masalah kebangsaan yang 
sedang melanda bangsa Indonesia. Memori 
kolektif sebagai bangsa yang bersatu 
di atas berbagai perbedaan perlu terus 
dirawat. Memori kolektif kebangsaan ini 
harus didekatkan dengan generasi muda. 
Kolektifitas pendiri bangsa yang multietnis, 
multi agama, dan multi suku bangsa mesti 
terus dirawat, sehingga tidak ada imajinasi 
untuk mendirikan kelompok yang eksklusif. 
Kaum moderat diharapkan menghargai 
perbedaan juga aktif menyebarkan paham 
toleransi untuk mengimbangi penyebaran 
konten-konten intoleransi yang sekarang 
terjadi di masyarakat. 

c. Sinergitas Kementerian/Lembaga 
dan Pemerintah Daerah dalam 
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pelaksanaan pembinaan kesadaran 
bela negara di era digital

nonkementerian, para pimpinan 
kesekretariatan lembaga negara, para 
gubernur, dan para bupati/wali kota. 
Instruksi tersebut memuat tiga hal penting; 

1) Pertama, terdapat tiga tahap 
Rencana Aksi Nasional Bela Negara 
(RAN BN) Tahun 2018-2019, yaitu 
tahap sosialisasi, harmonisasi, 
sinkronisasi, koordinasi, dan 
evaluasi; kemudian tahap 
internalisasi nilai-nilai dasar bela 
negara; dan tahap aksi gerakan. 

2) Kedua, terdapat modul pedoman 
dalam melaksanakan RAN BN 
Tahun 2018-2019 yang disusun 
dan ditetapkan oleh Sekretaris 
Jenderal Dewan Ketahanan 
Nasional. 

3) Ketiga, pelaksanaan RAN BN Tahun 
2018-2019 dapat mengikutsertakan 
peran masyarakat dan pelaku 
usaha sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Terkait poin nomor tiga tentang 
pelibatan masyarakat dan pelaku usaha 
dalam RAN BN 2018-2019 tersebut, ada 
dua hal yang patut menjadi poin sorotan 
pada bagian output yang dijabarkan 
pada kolom-kolom rincian dalam inpres 
tersebut. Pertama, pada tahap internalisasi 
nilai-nilai dasar bela negara; dan tahap 
aksi gerakan, poin lima bagian aksi yang 
membahas penyelenggaraan pelatihan 
instruktur bela negara tingkat nasional 
angkatan I tahun 2018, disebutkan bahwa 
salah satu output-nya adalah terpetakannya 
segmentasi masyarakat sebagai objek 
pembinaan bela negara. Kedua, pada 
bagian internalisasi nilai-nilai dasar 
bela negara kepada masyarakat umum, 
output yang diharapkan dari aksi sosialisasi 
dan diseminasi pembangunan kesadaran 
bela negara di kalangan perempuan, 
pemuda, pelajar, dan mahasiswa adalah 
terbangunnya pemahaman tentang 
urgensi bela negara dan terbangunnya 
rasa cinta Tanah Air, kesadaran berbangsa 

“..Kenalilah musuhmu, kenalilah diri sendiri.

Maka kau bisa berjuang dalam 100 pertempuran 
tanpa risiko kalah.

Kenali Bumi, Kenali Langit,

dan kemenanganmu akan menjadi lengkap..”

(Teori Sun Tzu

Sebuah kalimat sederhana yang bisa 
dijewantahkan kedalam berbagai bidang 
kehidupan, termasuk dalam program 
bela negara. Memahami dan mengetahui 
kekuatan sendiri, kita sudah memenangkan 
separuh peperangan ini (Sun Tzu). Hal yang 
perlu kita garis bawahi adalah Planning is 
less than half the battle. Dengan kata lain, 
kita harus mengenal potensi diri sendiri, 
mengetahui kelemahan serta kelebihan 
diri dan musuh agar tahu apa yang harus 
dilakukan. Teori Sun Tzu, menjelaskan 
bahwa suatu kemenangan dapat diraih oleh 
pasukan yang dijiwai dengan semangat 
yang sama, pikiran yang sama serta tujuan 
yang sama, pada semua level/tingkatan 
baik dari level atas ke bawah maupun 
sebaliknya. Karena pada dasarnya, suatu 
program/kegiatan termasuk bela negara 
dapat teraplikasi dengan baik apabila 
memiliki pemahaman, semangat, serta 
tujuan yang sama dari tiap tiap individu, 
walaupun berbeda kementerian/lembaga 
maupun pemerintah daerah. 

Dalam rangka menyelaraskan 
dan memantapkan upaya Bela Negara 
menjadi lebih sistematis, terstruktur, 
terstandardisasi, dan masif, pada 18 
September 2018, Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) telah menandatangani Instruksi 
Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Rencana Aksi Nasional Bela 
Negara Tahun 2018-2019. Inpres tersebut 
memberikan instruksi kepada para menteri 
Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Jaksa 
Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala 
BIN, para pimpinan lembaga pemerintah 
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dan bernegara, kesetiaan pada ideologi 
Pancasila, dan kerelaan berkorban untuk 
bangsa dan negara.

Selain itu, Presiden menginstruksikan 
kepada para pejabat di atas untuk 
melaksanakan Rencana Aksi Nasional 
Bela Negara Tahun 2018-2019 dengan 
berpedoman pada modul yang disusun 
dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal 
Dewan Ketahanan Nasional. Khusus 
kepada para Menteri Koordinator, Presiden 
menginstruksikan untuk memfasilitasi 
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan 
Nasional dalam mengoordinasikan 
kementerian dan lembaga dalam 
melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela 
Negara Tahun 2018-2019; dan melakukan 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaaan 
Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 
2018-2019. Presiden juga memberikan 
instruksi khusus kepada Menteri Dalam 
Negeri untuk mengoordinasikan pemerintah 
daerah dalam melaksanakan Rencana 
Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-
2019, Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional (PPN)/Kepala Bappenas untuk 
melakukan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela 
Negara Tahun 2018-2019; dan Sekretaris 
Kabinet untuk melakukan pengawasan 
pelaksanaan Instruksi Presiden ini. 

Dengan diterbitkannya Inpres tersebut, 
mengindikasikan bahwa pelaksanaan 
program pembinaan kesadaran bela negara 
yang dilaksanakan selama ini belum selaras 
dan belum sinergis antar kementerian/
lembaga maupun pemerintah daerah.  
Kementerian/Lembaga selama ini belum 
mempunyai kepanjangan tangan sebagai 
satuan bawah dan sampai saat ini rencana 
aksi daerahpun masih terbentur birokrasi 
dan ketersediaan anggaran. Padahal, 
hubungan atau komunikasi para pihak 
dalam mewujudkan suatu tugas bersama 
akan memunculkan berbagai macam pola 
yang berbeda bila dihadapkan elemen 
kepercayaan dan kerjasama yang dimiliki 
oleh pihak masing-masing. Tingkat 
kerjasama dan kepercayaan yang rendah 

akan mengakibatkan pola hubungan 
komunikasi bersifat pasif/ defensif. Tingkat 
kerjasama dan kepercayaan yang meningkat 
memunculkan suatu pola komunikasi yang 
bersifat kompromi saling menghargai. 
Dengan kerjasama yang tinggi serta 
saling mempercayai akan menghasilkan 
pola komunikasi yang bersifat sinergitas 
(simbiosis mutualisme) yang berarti bahwa 
kerjasama yang terjalin akan menghasilkan 
“Output” yang jauh lebih besar dari jumlah 
hasil keluaran masing-masing pihak.

Dewasa ini, rasa nasionalisme yang 
seharusnya tumbuh dan mengakar pada 
setiap warga negara semakin lama dirasa 
semakin menurun. Ketidakpedulian 
dari sebagian warga mengakibatkan 
kekurangpekaan terhadap berbagai 
ancaman yang dapat membahayakan 
stabilitas dan keutuhan negara kita. 
Ketidakpedulian ini menggambarkan rasa 
nasionalisme dan kecintaan terhadap Tanah 
Air semakin menipis. Tentunya menjadi 
kewajiban bersama untuk menanamkan 
kembali rasa cinta tanah air yang semakin 
meluntur dari warga Negara, sehingga 
tumbuh kemauan dari setiap warga negara 
untuk turut serta dalam upaya bela negara. 

Dengan demikian, kegiatan bela 
negara tidak boleh monopoli oleh salah 
satu kementerian atau Lembaga, karena 
bela negara bukan hanya semata kegiatan 
militer atau pertahanan. Bela negara adalah 
semangat dan jiwa kejuangan semua anak 
bangsa. Bela negara sebagai kewajiban 
seluruh anak bangsa untuk menjaga 
negaranya. Hal itu mengacu ke konstitusi 
dan regulasi di negara ini. Berbagai praktik 
di banyak negara juga memperlihatkan 
bela negara adalah kewajiban anak 
bangsa dan sangat luas karena mencakup 
semua bidang. Menjaga keutuhan wilayah 
adalah tanggung jawab dan kewajiban 
setiap warga Negara Indonesia dalam 
rangka meningkatkan rasa nasionalisme 
warga negara terhadap negaranya, 
kesadaran warga negara terhadap ancaman 
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yang menjurus pada upaya disintegrasi 
bangsa. Untuk itu dirasa sangat penting 
bagi suatu bangsa yang terhormat untuk 
senantiasa menjaga dan meningkatkan rasa 
nasionalisme setiap warga negara dalam 
upaya mempertahankan keutuhan wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian, yang perlu menjadi 
bahan pemikiran bersama, keberadaan 
Inpres tersebut hanya terbatas untuk 
memberikan arahan, menuntun, 
membimbing dalam hal pelaksanaan tugas 
dan pekerjaan. Selain itu, Inpres tersebut 
hanya bersifat sementara karena dibatasi 
oleh waktu (September 2018 sampai 
dengan Desember 2019). Bagaimana nasib 
pendidikan kesadaran bela negara pasca 
tahun 2019? Mampukah Dewan Ketahanan 
Nasional mengkoordinasikan semua 
kementerian/Lembaga dan pemerintahan 
daerah dalam pelaksanaan rencana aksi 
nasional bela negara?

PENUTUP

Simpulan 

Pemerintah sebetulnya sudah 
melakukan banyak hal untuk meningkatkan 
kesadaran bela negara. Pemerintah telah 
mengeluarkan dan memiliki berbagai 
perangkat dan infrastruktur regulasi 
dalam menangani masalah menurunnya 
semangat bela negara. Kesadaran bela 
negara bukanlah bawaan sejak lahir, 
sehingga perlu ditumbuhkembangkan 
melalui program-program pembinaan 
kesadaran bela negara. Penyelenggaraan 
pembinaan bela negara dilaksanakan sejak 
dini hingga usia dewasa guna membangun 
karakter bangsa Indonesia dapat dilakukan 
melalui program peningkatan pembinaan 
kesadaran bela negara, optimalisasi 
kurikulum pendidikan dan pembinaan bela 
negara dan meningkatkan  sinergitas antar  
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 
Daerah dalam pelaksanaan metode dan 
materi pembinaan kesadaran bela negara 
di era digital.

Rekomendasi

a. Jangka Pendek

1). Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan menyempurnakan 
kurikulum Pendidikan bela negara 
dengan menghidupkan lagi mata 
pelajaran Pendidikan Moral 
Pancasila (PMP) dan Pendidikan 
Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) 
mulai  Pendidikan usia dini, 
Pendidikan dasar, menengah dan  
tinggi.

2). Kementerian/Lembaga maupun 
pemerintah daerah lebih 
mengintensifkan penyelenggaraan 
Pendidikan dan pembinaan 
kesadaran bela negara di 
lingkungan pekerjaan, masyarakat 
desa dan kota, serta merevisi 
materi pembinaan kesadaran bela 
negara yang relevan dengan era 
digital.

3). Kementerian/Lembaga maupun 
pemerintah daerah menyiapkan 
tenaga pendidik yang berkompetensi 
dan sarana dan prasarana Pendidikan 
dan pembinaan bela negara sesuai 
dengan perkembangan teknologi 
dan informasi saat ini

4). Kementerian/Lembaga maupun 
pemerintah daerah membuat 
lomba/sayembara pembuatan film 
tentang aplikasi empat konsensus 
kebangsaan dalam kehidupan. 
Generasi muda saat ini lebih suka 
menonton tayangan daripada 
membaca. Sehingga pendekatan 
pemahaman nilai-nilai Pancasila, 
UUD 1945, NKRI, dan Bhineka 
Tunggal Ika akan sangat efektif jika 
dibuat dalam video-video singkat 
yang menggambarkan penerapan 
empat konsensus kebangsaan 
tersebut dalam kehidupan sehari-
hari.
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5). Kementerian/Lembaga maupun 
pemerintah daerah membuat 
game atau video maupun lomba 
cipta lagu sejarah perjuangan 
bangsa yang  menimbulkan 
semangat bela negara generasi 
muda. Lomba  tersebut bisa 
dibuat berjenjang untuk level SD, 
SMP, SMA, perguruan tinggi, dan 
masyarakat umum. Video ini bisa 
diunduh secara gratis di internet 
atau juga bisa ditayangkan di TV 
swasta. Video-video ini bisa dibuat 
atas inisiatif dan kerja sama 
beberapa kementerian, dengan 
memberdayakan Para “Youtuber” 
maupun “Influencer” guna 
menarik minat generasi milenial di 
era digital.

b. Jangka Panjang

1). Kementerian/Lembaga maupun 
Pemerintah daerah meningkatkan 
sinergi utama dalam pembinaan 
bela negara, yang meliputi:

a). Sinergi program dan kegiatan. 
Materi pembinaan bela negara 
harus memiliki karakteristik 
yang menekankan kepada 
upaya bela negara agar tidak 
tumpang tindih (overlapping) 
dengan program lainnya.

b).  Pola Strategi. M a t e r i 
pembinaan bela negara 
harus saling melengkapi dan 
saling mengisi terutama 
dalam penanaman nilai-nilai 
karakter yang relevan dengan 
empat konsesus dasar.

c).  Tujuan Sinergi. U n t u k 
percepatan pencapaian 
target nasional dengan 
cara berkesinambungan 
berkoordinasi membangun 
kerjasama dan menguatkan 
program dan sumber daya yang 
meliputi materi pembinaan 

yang distandarkan dan 
dievaluasi secara periodik, 
sarana dan prasarana 
pembinaan yang tepat dan 
memadai.

2). Membangun jejaring strategis 
antara negara, pemerintah dengan 
masyarakat  baik secara nyata dan 
maya untuk  menghasilkan sinergi 
yang akan memperkuat keutuhan 
NKRI, terutama mahasiswa dan 
siswa, dapat berperan dalam 
menghadapi ancaman nasional 
baik militer maupun non militer 
(KKN, narkoba, dan terorisme-
radikalisme)

3) Kementerian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah meningkatkan 
sinergi   lintas sektoral dan 
melakukan penyesuian materi 
pembinaan bela negara untuk 
menghindari duplikasi program 
kerja dan anggaran.
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Abstrak
Konflik Laut Cina Selatan (LCS) yang hingga saat ini belum terselesaikan antara Cina, dan 
negara anggota ASEAN, telah berdampak terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 
di Laut Natuna Utara. Cina sebagai salah satu claimant state merupakan great power 
yang sering melakukan aksi agresif di LCS. Pemerintah Indonesia mengirimkan nota protes 
diplomatik, namun Cina sebaliknya menegaskan klaim kedaulatannya atas wilayah ZEEI 
tersebut. Panglima TNI mengeluarkan perintah langsung untuk melaksanakan operasi siaga 
tempur laut. Permasalahannya adalah strategi apa yang terbaik dan efektif bagi TNI untuk 
mengatasi aksi agresif Cina di ZEEI tersebut, sehingga tidak memicu eskalasi konflik dengan 
militer Cina menjadi konflik bersenjata secara terbuka dan permasalahan bisa diselesaikan 
dengan cara damai serta berkelanjutan. Berdasarkan permasalahan tersebut, yang menjadi 
pokok bahasan dalam tulisan ini antara lain adalah (1) perkembangan isu LCS dan aksi agresif 
Cina; (2) posisi Indonesia pada ZEEI di Laut Natuna Utara; dan (3) strategi TNI dalam menjamin 
yurisdiksi nasional di ZEEI. Tulisan ini merekomendasikan peningkatkan interoperabilitas 
antar Satgas TNI yang bertugas dan antara Satgas TNI dengan unit-unit lapangan dari K/L 
terkait langsung di Laut Natuna Utara, terutama dalam bentuk ROE integratif/kontinjensi 
agar tindakan-tindakan yang dilakukan lebih cepat, tepat dan terpadu dalam koridor aturan 
hukum.

Kata kunci: agresivitas Cina, Laut Natuna Utara, Tugas Pokok TNI
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PENDAHULUAN

Konflik Laut Cina Selatan (LCS) 
yang hingga saat ini belum terselesaikan 
antara Cina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, 
Filipina dan Brunei, telah berdampak 
terhadap Indonesia sebagai negara yang 
memiliki wilayah yurisdiksi nasional pada 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 
Laut Natuna Utara. Aksi-aksi agresif para 
claimant states yang bertujuan untuk 
menegaskan klaim kedaulatannya atas 
sebagian maupun seluruh wilayah perairan 
LCS dan pulau-pulau yang terdapat di 
dalamnya semakin mengganggu yurisdiksi 
nasional Indonesia pada ZEEI tersebut. Tidak 
hanya Cina yang melakukan aksi agresif 
terhadap Indonesia, tetapi Vietnam dan 
Malaysia juga pernah melakukan hal yang 
sama. LCS sendiri adalah kawasan perairan 
yang mengandung begitu banyak kekayaan 
alam dan perikanan. Diperkirakan kawasan 
ini menyimpan cadangan minyak kedua 
terbesar setelah Arab Saudi. Vietnam, 
Malaysia, Brunei, Filipina telah berabad-
abad menggantungkan keberlangsungan 
ekonominya dari kawasan perairan ini. Di 
sisi lain, Cina juga mengklaim perairan 
tersebut secara historis semenjak beberapa 

abad lamanya. 

Cina sebagai salah satu claimant state 
adalah great power yang sering melakukan 
aksi agresif di LCS. Cina mengklaim lebih dari 
95 persen LCS dan mengandalkan kawasan 
tersebut untuk memasok 86 persen impor 
minyak mentah Cina. Klaim juga dilakukan 
terhadap pulau-pulau kecil di LCS dan telah 
ada  sekitar 1.300 hektar pulau reklamasi 
untuk menopang aktivitas dan infrastruktur 
militernya.  Aksi Cina pada ZEEI Laut 
Natuna Utara bukanlah aksi yang pertama 
kali dilakukan.  Beberapa waktu yang 
lalu, kapal ikan Cina yang dikawal kapal 
penjaga pantainya melakukan penangkapan 
di ZEEI tersebut tanpa seijin Indonesia. 
Pemerintah Indonesia mengirimkan nota 
protes diplomatik, namun Cina sebaliknya 
menegaskan klaim kedaulatannya atas 
wilayah ZEEI tersebut.  Menanggapi sikap 
Cina tersebut, Pemerintah Indonesia 
menegaskan yurisdiksi nasionalnya atas 
ZEEI tersebut terhadap Cina. Penegasan 
sikap Pemerintah Indonesia ditindaklanjuti 
oleh beberapa Kementerian dan Lembaga 
Negara yang terkait dengan aksi-aksinya 
sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-
masing, seperti penegasan oleh Kemenko 
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Polhukam RI, Kemenko Kemaritiman RI, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 
Kementerian Pertahanan RI, Bakamla RI, 
BNPP, dan beberapa K/L lainnya termasuk 
juga TNI dalam hal ini Kogabwilhan I yang 
telah menggerakkan beberapa KRI, pesawat 
tempur, pesawat pengintai strategis, dan 
Satuan Operasional TNI lainnya ke Pulau 
Natuna atas perintah langsung Panglima TNI 
untuk melaksanakan operasi siaga tempur 
laut di perairan ZEEI Laut Natuna Utara dan 
sekitarnya.

Sengketa perbatasan antara Indonesia 
dan Cina di kawasan Laut Natuna Utara juga 
tidak dapat dipertemukan dalam sebuah 
meja perundingan, yang membuatnya 
menjadi semakin kompleks dan pelik. 
Indonesia tidak mengakui nine dash line, 
sedangkan Cina tidak mengakui ZEEI di Laut 
Natuna Utara. Oleh karenanya, berunding 
dengan Cina mengenai kasus ini, adalah 
sama dengan mengkompromikan hak 
berdaulat Indonesia. Ditambah lagi, klaim 
nine dash line Cina telah gugur oleh putusan 
Permanent Court of Arbritation tahun 2016 
dalam sengketa Filipina melawan Cina. 
Hal ini karena Indonesia dan Cina dalam 
hal ini tidak dalam sengketa kedaulatan, 
melainkan dalam hal hak berdaulat, yaitu 
hak untuk mendayagunakan sumber daya 
perikanan di laut ZEE, di mana siapa saja 
boleh melewati wilayah tersebut namun 
tidak boleh mengeksplorasi sumber daya 
alam di bawahnya. Di sisi lain, Menteri 
Pertahanan Prabowo Subianto menilai 
bahwa perlu adanya kehati-hatian 
dalam menyikapi agresivitas Cina di Laut 
Natuna Utara, yang mana perlu adanya 
pembicaraan. 

Indonesia bukanlah salah satu dari 
claimant state dalam sengketa LCS. Namun 
demikian, Indonesia mendukung penerapan 
kode etik LCS. Hal ini khususnya termaktub 
dalam gagasan Visi Poros Maritim Dunia 
yang bertujuan untuk membangun kembali 
budaya maritim Indonesia, menjaga sumber 
daya laut dan menciptakan kedaulatan 
pangan laut dengan menempatkan nelayan 
pada pilar utama. Prioritas juga diberikan 

kepada infrastruktur dan konektivitas 
maritim. Selain itu, Poros Maritim Dunia 
juga bertujuan membangun kekuatan 
maritim untuk menjaga keselamatan 
pelayaran dan keamanan maritim. Tentu 
pelanggaran dalam bentuk apapun yang 
terjadi di kawasan perairan Indonesia, akan 
mencederai semangat dan tujuan tersebut.  

Mengingat aksi agresif Cina tersebut 
sangat terkait dengan konteks strategis 
secara keseluruhan dari konflik LCS dan 
adanya hukum Internasional (UNCLOS 
82) yang mengatur yurisdiksi nasional di 
ZEE, serta tantangan kelembagaan terkait 
permasalahan kelautan Indonesia, maka 
permasalahannya adalah strategi apa yang 
terbaik dan efektif bagi TNI untuk mengatasi 
aksi agresif Cina di ZEEI tersebut, sehingga 
tidak memicu eskalasi konflik dengan 
militer Cina menjadi konflik bersenjata 
secara terbuka dan permasalahan bisa 
diselesaikan dengan cara damai serta 
berkelanjutan.  Berdasarkan permasalahan 
tersebut, yang menjadi pokok bahasan 
dalam current issue ini antara lain adalah 
(1) perkembangan isu Laut Cina Selatan 
dan aksi agresif Cina; (2) posisi Indonesia 
pada ZEEI di Laut Natuna Utara; dan (3) 
strategi TNI dalam menjamin yurisdiksi 
nasional di ZEEI. 

PEMBAHASAN

Menurut perspektif hubungan antar 
negara, aksi agresif Cina sangat dipengaruhi 
oleh kondisi sistem Internasional yang ada. 
Buzan menjelaskan bahwa pada dasarnya 
sistem Internasional terdiri dari berbagai 
unit (aktor) yang saling berinteraksi satu 
dengan lainnya. Berdasarkan pandangan 
Buzan, maka dapat dipahami bahwa ZEEI 
Laut Natuna Utara merupakan “ruang 
hidup” bagi multi independent actors yang 
memiliki kecenderungan ”goals seeking”, 
yaitu salah satunya Indonesia dan Cina, 
dan hidup dalam kondisi saling terkait 
satu dengan lainnya (interdependency), 
sehingga sangat mungkin terjadi konflik 
satu dengan lainnya. Disamping itu, aksi 
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reaksi Indonesia dan Cina juga dipengaruhi 
oleh adanya hukum, norma-norma, nilai-
nilai maupun organisasi Internasional 
yang berlaku, sehingga untuk menjamin 
yurisdiksi nasionalnya, Indonesia dan 
Cina cenderung membangun kekuatan 
militer atau kerjasama untuk mencegah 
penggunaan kekerasan. 

Bila ditinjau dari perspektif kedaulatan, 
maka aksi agresif Cina adalah kurang tepat 
dalam menegaskan ZEEI Laut Natuna 
Utara sebagai wilayah kedaulatannya.  
Prinsip utama kedaulatan adalah hak 
eksklusif dan mutlak untuk mengatur 
semua objek, manusia dan aktifitas apapun 
yang ada di dalam wilayah teritorialnya.  
Jika dihubungkan dengan perspektif 
sistem Internasional, maka kedaulatan 
negara tidak sepenuhnya mutlak. Sifat 
mutlak hanya berlaku di dalam wilayah 
teritorialnya, namun semakin berkurang 
pada daerah-daerah perbatasan, seperti 
di ZEEI Laut Natuna Utara. Sifat mutlak 
tidak sepenuhnya dapat diterapkan dengan 
adanya hukum internasional (UNCLOS 
82) yang berlaku dan terhadap organisasi 
internasional tertentu, seperti PBB.  Oleh 
karena itu, respon Indonesia terhadap aksi 
Cina, perlu memperhatikan adanya prinsip 
kedaulatan atas teritorial, individu, hak 
perlindungan, prinsip-prinsip universal, 
aturan-aturan di udara dan lautan. 

Ditinjau dari perspektif hukum 
Internasional, aksi agresif Cina adalah 
aksi sepihak sebagai great power. Hukum 
Internasional adalah norma-norma 
Internasional yang sangat berperan 
sebagai kaidah sopan santun Internasional 
(International mannerly) yang menuangkan 
kaidah moral dalam hubungan antar 
negara, sehingga terwujud ketertiban 
dunia. Hukum Internasional seringkali 
dijadikan validitas moral dan etika antar 
bangsa untuk menjamin keadilan antar 
negara (state actors) yang memiliki hirarki 
berbeda-beda (small power hingga super 
power), sehingga tidak membebankan 
adanya kewajiban hukum yang mengikat, 
tetapi hanya membatasi perilaku antar 

negara.  Hukum Internasional berlaku jika 
suatu negara telah meratifikasinya dengan 
menerapkan ketentuan-ketentuan yang 
ada ke dalam hukum nasionalnya, sehingga 
secara otomatis negara tersebut akan 
menjadi subjek hukum Internasional.  

Perkembangan Isu Laut Cina Selatan dan 
Aksi Agresif Cina
Kompleksitas Konflik Laut Cina Selatan.  

Konflik LCS memiliki kerumitan 
tersendiri, yaitu pertama, konflik LCS 
terjadi antar negara ASEAN (Malaysia, 
Filipina, Vietnam dan Brunei), namun 
demikian ASEAN belum dapat menunjukkan 
peran nyata untuk mengatasinya. Kedua, 
konflik LCS melibatkan juga negara di luar 
ASEAN (Cina dan Taiwan), sehingga ASEAN 
sama sekali tidak dapat berperan dalam 
mengatasinya. Ketiga, konflik LCS juga telah 
menyeret masuk negara-negara lain dari 
luar kawasan Asia (AS, Jepang, Australia, 
bahkan negara-negara aliansi AS lainnya, 
termasuk Uni Eropa dan NATO). Keempat, 
konflik LCS juga merupakan “tempat” 
terjadinya rivalitas antar great power, yaitu 
AS dan Cina. Oleh karena itu, konflik LCS 
memiliki potensi besar terjadinya eskalasi 
ketegangan antar negara, baik di dalam 
kawasan Asia Tenggara, di Asia maupun di 
dunia. Berdasarkan kerangka teori Buzan, 
dalam hal ini LCS menjadi ruang hidup 
yang kompleks yang berdiri di atas sistem 
internasional. Dengan demikian, hal ini 
membutuhkan suatu kerja sama antar 
negara dan kesepahaman yang intensif 
dalam kerangka sistem yang ada. 

Aksi Agresif Cina 

Secara umum, aksi agresif Cina dapat 
dipahami memiliki tiga bentuk, yaitu 
pertama, aksi agresif yang dinyatakan 
dalam bentuk kebijakan tertulis, seperti 
perubahan peta wilayah kedaulatan 
Cina yang mengikuti nine dash line serta 
menempatkan peta wilayah tersebut ke 
dalam passport Cina ataupun visa. Kedua, 
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aksi agresif yang dinyatakan dalam bentuk 
pernyataan-pernyataan keras oleh para 
pejabat Cina tentang ancamannya dari 
Pemerintah Cina. Ketiga, aksi agresif yang 
dinyatakan dalam bentuk tindakan nyata, 
seperti aksi pengerahan para nelayan Cina 
yang dikawal kapal penjaga pantai Cina 
bahkan pengerahan militer Cina. Upaya 
untuk peredam aksi agresif Cina hingga 
saat ini telah diupayakan, salah satunya 
adalah penerapan Code of Conduct (CoC).  
Hingga saat ini, CoC yang diharapkan 
masih belum disepakati bersama oleh para 
claimant states, bahkan hingga hasil sidang 
Pengadilan Arbitrase Internasional, Cina 
tetap tidak menghentikan aksi agresifnya.

Strategi Cina dalam Konflik Laut Cina 
Selatan 

Secara umum, Cina telah menerapkan 
beberapa pendekatan dalam menegaskan 
klaim kedaulatannya di LCS, yaitu 
pertama, membangun pulau buatan di LCS 
sebagai pangkalan aju kekuatan militernya 
untuk menjangkau negara-negara di Asia 

Tenggara. Kedua, menerapkan pendekatan 
terintegrasi upaya diplomasi, informasi, 
ekonomi, militer, paramiliter (coast 
guard) maupun masyarakat. Ketiga, 
menerapkan aksi “slicing & gray zone” 
dengan sedikit demi sedikit mengikis 
kepemilikan beberapa pulau-pulau yang 
ada di LCS dari tangan claimant states 
lainnya dan menerapkan prinsip “talk and 
take” dengan claimant states lainnya 
untuk mengambil keuntungan politis dari 
hasil pembicaraan mereka satu per satu, 
tanpa melibatkan aktor lainnya. Keempat, 
menerapkan konfrontasi langsung untuk 
mendapatkan kendali secara de facto 
atas wilayah yang dikehendakinya, seperti 
terhadap Filipina dan Vietnam. Kelima, 
mendorong masyarakat Cina untuk tinggal 
dan beraktifitas di pulau-pulau buatan 
Cina. Keenam, membuat penafsiran baru 
dalam penerapan UNCLOS 82, terutama 
dalam menafsirkan prinsip freedom of 
navigation dan ketentuan tentang aktifitas 
militer pada zona-zona tertentu yang telah 
diatur sebelumnya.

Gambar 1. Peta ZEEI di Laut Natuna Utara menurut Indonesia dan Cina

Sumber: https://21stcenturyasianarmsrace 
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Posisi Indonesia pada ZEEI di Laut Natuna 
Utara

Secara umum, posisi Indonesia dalam 
mengatasi aksi agresif Cina saat ini dapat 
ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu:

Perspektif Hubungan Antar Negara dalam 
kerangka Konflik LCS

Posisi Indonesia adalah non claimant 
state yang memiliki perbatasan wilayah 
dengan claimant states lainnya di LCS, 
sehingga sangat mungkin terseret 
masuk dalam permasalahan yang ada.  
Namun demikian, Indonesia memiliki 
posisi signifikan dan bargaining power 
yang besar terhadap Cina, karena 
adanya beberapa faktor, antara 
lain: Indonesia merupakan salah 
satu negara pendiri ASEAN, potensi 
pasar dan investasi yang cukup besar 
untuk Cina, memiliki sumber daya 
alam yang cukup besar yang sangat 
dibutuhkan Cina, negara terbesar di 
Asia Tenggara dengan wilayah teritorial 
yang cukup luas, posisi geografi yang 

sangat strategis dalam mendukung 
kebijakan belt and road initiative 
(OBOR) Pemerintah Cina, posisi 
sebagai Presiden DK PBB pada saat ini, 
ketegasan sikap Pemerintah Indonesia 
dan dukungan kuat semua komponen 
bangsa Indonesia untuk menjamin 
integritas wilayah kedaulatan NKRI. 

Perspektif Kedaulatan di ZEEI 

Secara umum, Indonesia hanya 
memiliki kedaulatan penuh di dalam 
wilayah teritorial terhadap objek 
apapun, individu hingga aktifitas 
apapun juga, sehingga posisi Indonesia 
dalam penanganan aksi kapal Cina di 
ZEEI perlu mengacu kepada ketentuan-
ketentuan yang telah diatur dalam 
UNCLOS 82. Namun demikian, Indonesia 
tetap memiliki kedaulatan atas WNI, 
dimanapun mereka berada dan berhak 
melakukan perlindungan atas mereka 
(nelayan Indonesia) yang melakukan 
aktifitas penangkapan ikan di ZEEI.

Gambar 2. Peta ZEEI Laut Natuna Utara

Sumber: Konstruksi dari beberapa sumber terkait
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Perspektif Hukum Internasional (UNCLOS 
82)  

UNCLOS 82 telah mengatur 
ketentuan tentang zona ekonomi 
eksklusif, sebagai wilayah di luar dan 
berdampingan dengan laut teritorial, 
dimana posisi Indonesia hanya memiliki 
“hak berdaulat” untuk keperluan 
eksplorasi dan eksploitasi, konservasi 
dan pengelolaan sumber kekayaan 
alam, baik hayati maupun non-hayati, 
dari perairan di atas dasar laut dan 
dari dasar laut dan tanah di bawahnya 
dan berkenaan dengan kegiatan 
lain untuk keperluan eksplorasi dan 
eksploitasi ekonomi zona tersebut, 
seperti produksi energi dari air, arus 
dan angin.  Sedangkan yurisdiksi 

Indonesia hanya sebatas pembuatan 
dan pemakaian pulau buatan, instalasi 
dan bangunan, riset ilmiah kelautan 
dan pelestarian lingkungan laut. 
Namun demikian, Indonesia tidak serta 
merta diperbolehkan melarang negara 
lain untuk beraktifitas di ZEEI tersebut, 
karena semua negara memiliki 
kebebasan pelayaran dan penerbangan 
di atas ZEEI tersebut sebatas memenuhi 
aturan hukum laut yang berlaku.

Perimbangan Kekuatan Indonesia dan 
Cina

Namun demikian, secara perimbangan 
kekuatan, perlu menjadi pertimbangan 
tersendiri, seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. Perbandingan Kekuatan Indonesia vs Cina

Sumber: Konstruksi dari “Military Balance 2017” by IISS 2017

Tantangan Kelembagaan Indonesia  

Namun demikian, tantangan lainnya 
terhadap posisi Indonesia adalah: salah 
satunya, tantangan kelembagaan yang 
cukup banyak keterkaitannya satu dengan 

lainnya dalam penanganan aksi Cina 
tersebut, terutama aturan dan ketentuan 
yang telah ditetapkan oleh masing-masing 
kelembagaan negara. Dihadapkan dengan 
kompleksitas ancaman Cina dengan 
kekuatan militernya yang besar dan 
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modern, serta keterbatasan sumber daya 
nasional untuk mendukung seluruh upaya 
yang harus dilakukan untuk mengatasi 
aksi Cina. Maka tantangan kelembagaan 
ini dapat melemahkan posisi Indonesia 
secara internal untuk mewujudkan unity 
of efforts, terutama terhadap efektifitas 
operasi TNI yang akan dilakukan karena 
kemungkinan adanya upaya-upaya yang 
dapat menimbulkan kontraproduktif dari 
ataupun bagi K/L terkait.

Strategi TNI dalam menjamin yurisdiksi 
Nasional di ZEEI

Dengan mempertimbangkan posisi 
Indonesia dari tiga perspektif tersebut 
dan perimbangan kekuatan yang ada, 
maka strategi umum yang mungkin 
ditempuh, antara lain penggunaan 
kekuatan operasional TNI didasarkan pada 
prinsip jika Cina juga telah menggerakkan 
kekuatan militernya (kapal perang atau 
pesawat tempur Cina telah digerakkan). 
Mengedepankan penerapan aturan-aturan 
dalam UNCLOS 82 dan hukum Internasional 
lainnya yang berlaku, sehingga apabila 
terjadi eskalasi konflik dengan Cina, 
penyelesaian masalahnya tetap dalam 
kerangka sengketa hukum Internasional. 
Membangun semangat personel TNI yang 
bertugas sebagai Satgas tempur terdepan, 
mengingat perimbangan kekuatan secara 
fisik antara Indonesia dan Cina cukup 
besar. Menjamin ketersediaan dukungan 
sumber daya nasional yang memadai untuk 
menghadapi segala kemungkinan eskalasi 
konflik yang mungkin dilakukan oleh militer 
Cina. 

Strategi operasional yang mungkin 
dapat disusun oleh Komando Operasi TNI 
(Kogabwilhan I). Wilayah operasi satuan TNI 
perlu diatur sedemikian rupa tergantung 
dari objek dan tujuannya. Dalam kasus 
kapal ikan dan coast guard Cina ini, KRI 
maupun pesawat tempur hanya beroperasi 
di dalam laut teritorial saja dan tidak 
digunakan untuk menindak secara represif. 
Batas maksimal penggunaan kekuatan 

TNI, sejauh-jauhnya hanya pada batas 
zona tambahan saja apabila benar-benar 
terjadi pelanggaran oleh kapal ikan dan 
coast guard Cina, dan penggerakkan 
kekuatan TNI hanya sebatas melakukan 
pengejaran seketika dalam hal pelanggaran 
tersebut dan dalam kerangka perlindungan 
negara serta mematuhi aturan hukum 
Internasional. Namun apabila terjadi 
eskalasi, dimana Cina menggerakkan 
kekuatan militernya, maka wilayah operasi 
KRI dan pesawat tempur dapat ditentukan 
lebih jauh lagi sesuai rencana operasi yang 
disetujui Panglima TNI dan hanya dalam 
kerangka menghadapi kekuatan militer Cina 
saja (symmetric warfare). Penggerakkan 
KRI keluar wilayah ini, hanya dalam rangka 
mendukung kegiatan Bakamla RI ataupun 
untuk melindungi nelayan Indonesia yang 
sedang menangkap ikan, SAR, dll (dalam 
kerangka OMSP).

Penggerakkan pesawat tempur perlu 
mempertimbangkan ketentuan UNCLOS 
82 dan prinsip-prinsip hukum udara, yaitu 
(jika keadaan terpaksa) dan tidak dapat 
dihindari. Penindakan dengan pesawat 
tempur terhadap objek di bawah dan di 
permukaan perairan ZEEI, sebaiknya tidak 
dilakukan, tetapi jika keadaan terpaksa, 
harus mengikuti ketentuan UNCLOS 82 
dan hukum laut internasional lainnya yang 
berlaku, dan atas kendali Pangkogaslagab 
(Pangarmada I). Penindakan dengan 
pesawat tempur terhadap objek dan 
aktifitas di ruang udara di atas ZEEI 
perlu mempertimbangkan ketentuan 
UNCLOS 82 dan hukum udara.  Jika objek 
dan aktifitasnya tidak terkait dengan 
kapal ikan dan coast guard Cina, maka 
penindakan pesawat tempur mengikuti 
aturan hukum udara nasional dan dalam 
kerangka strategi pertahanan udara (dalam 
kendali Pangkohanudnas). Jika objek 
dan aktifitasnya memiliki kaitan dengan 
kapal ikan dan coast guard Cina, maka 
penindakan pesawat tempur mengikuti 
ketentuan UNCLOS 82 dan atas kendali dari 
Pangkogaslagab (Pangarmada I). Penindakan 
dengan kekuatan TNI di ZEEI sebaiknya 
mengutamakan kemampuan dan posisi KRI 
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yang dapat melakukan pemeriksaan secara 
hukum (penyidik di lautan), terutama 
bila berkaitan lintas damai, pengejaran 
seketika (hot pursuit), kasus-kasus perdata 
yang mungkin dilakukan oleh kapal ikan 
dan coast guard Cina, dll. Penguatan 
interoperability antara Satuan Tempur 
Laut dan Satuan Tempur Udara agar setiap 
tindakan TNI dapat lebih terukur dan tidak 
menjadi objek hukum Internasional.

Strategi Khusus yang dapat dilakukan 
meliputi dua bentuk, pertama, strategi 
menghalangi Cina untuk melakukan aksi-
aksi lanjutan dengan cara memperluas 
bentuk-bentuk operasi OMSP yang bersifat 
tempur untuk membatasi akses Cina ke 
wilayah Indonesia, membangun persepsi 
akan “reaksi melawan” yang pasti dengan 
menggelar kekuatan-kekuatan TNI Trimatra 
Terpadu secara nyata dan melakukan 
latihan-latihan di atas Laut Natuna 
Utara, dan mempengaruhi asumsi-asumsi 
Cina dengan melakukan pemberitaan-
pemberitaan media elektronik tentang 
kesiapsiagaan operasional Satgas TNI di 
Natuna dan di daerah lainnya.  Kedua, 
strategi menghadapi Cina secara langsung 
(chicken game) dengan cara memberikan 
respon sedini mungkin terhadap setiap 
aksi-aksi Cina secara proporsional sesuai 
aturan hukum Internasional dan UNCLOS 
82 yang berlaku dengan mendukung atau 
memperkuat tugas utama Bakamla RI, 
membangun kemampuan intelijen yang 
mampu menjangkau posisi gelar kekuatan 
Cina untuk menegaskan bahwa TNI memiliki 
reaksi cepat yang tinggi, dan mengimbangi 
aksi-aksi Cina dengan melakukan aktifitas 
atau bentuk operasi lainnya yang bersifat 
perlawanan. Hal ini dilakukan dengan 
memperkuat kehadiran nelayan Indonesia 
secara terkoordinir oleh Kementerian 
Kelautan dan Perikanan yang didukung 
dengan pambangunan fasilitas pelabuhan 
perikanan nasional dan pengawalan 
oleh unit-unit operasional coast guard 
Bakamla, serta mendorong kemajuan 
kerjasama antar negara di ASEAN maupun 
Asia Pasifik dalam menjamin maritime 
security di perairan LCS yang berpedoman 

kepada ketentuan-ketentuan di dalam 
UNCLOS 82. Disamping itu, membangun 
upaya diplomasi terintegrasi (integrated 
diplomacy) antar K/L terkait di bawah 
satu atap Kemenko Polhukam RI (Hanneg) 
atau Kemenko Kemaritiman RI (kedaulatan 
wilayah) sebagai Leading Sector, serta 
Kemenlu RI atau Kemhan RI atau Mabes 
TNI sebagai koordinator pelaksana yang 
mengkoordinir semua K/L terkait dalam 
menjalin setiap bentuk kerjasama antar 
negara yang memiliki kaitan dengan ZEEI 
di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia, 
sehingga tercipta unity of efforts dalam 
menghadapi aksi-aksi agresif Cina terhadap 
ZEEI Laut Natuna Utara.

PENUTUP  

Kesimpulan

Perkembangan isu Laut Cina 
Selatan memiliki kerumitan tersendiri 
yang memiliki potensi besar terjadinya 
ketegangan antar negara, baik di dalam 
kawasan Asia Tenggara, di Asia maupun 
di dunia. Kompleksitas ini didorong oleh 
aksi agresif Cina untuk menegaskan klaim 
kedaulatannya di LCS dalam bentuk 
kebijakan tertulis, pernyataan-pernyataan 
keras dan tindakan nyata yang berupa 
pengerahan kapal nelayan dikawal oleh 
coast guard-nya.  Pada dasarnya, Indonesia 
memiliki posisi baik dengan bargaining 
power yang cukup besar dalam mengatasi 
aksi Cina di ZEEI, tetapi Indonesia hanya 
memiliki hak berdaulat saja atas ZEEI 
tersebut, sehingga perlu pengkajian yang 
tepat dalam strategi TNI. Strategi umum 
bagi TNI untuk mengatasi aksi Cina tersebut 
dengan tetap mengedepankan aturan-
aturan hukum, norma-norma dan nilai-nilai 
Internasional yang berlaku, dan menjamin 
ketersediaan dukungan sumber daya 
nasional yang memadai jika mengalami 
eskalasi konflik serta mendorong penguatan 
diplomasi oleh K/L terkait sesuai fungsi. 
Strategi operasional bagi TNI adalah 
menyusun Roles of Engagement yang 
mengimplementasikan hukum, norma-
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norma dan nilai-nilai Internasional yang 
berlaku bagi setiap Satgas tempur yang 
digelar.  Disamping itu, secara khusus, 
mengedepankan bentuk-bentuk operasi 
OMSP yang bersifat tempur. Strategi khusus 
dilakukan dengan memperbesar bentuk-
bentuk OMSP TNI di ZEEI Laut Natuna Utara 
untuk memperkuat tugas Bakamla RI, 
mendorong perluasan kehadiran nelayan 
Indonesia, mendorong kerjasama multi 
lateral dalam upaya maritime security di 
LCS (seperti Latma Navy Indo Pasifik) dan 
membangun upaya integrated diplomacy 
antar K/L terkait.

Saran

Tantangan utama dalam strategi 
TNI ini adalah posisi Cina sebagai great 
power yang memiliki kekuatan besar 
dibandingkan Indonesia, sehingga saran 
yang dapat diberikan sebagai solusi adalah 
dengan meningkatkan interoperabilitas 
antar Satgas TNI yang bertugas dan antara 
Satgas TNI dengan unit-unit lapangan dari 
K/L terkait langsung di Laut Natuna Utara 
(Bakamla, Bea Cukai, Imigrasi, Polairud) 
perlu dibangun atau ditingkatkan, terutama 
dalam bentuk ROE integratif/kontinjensi 
yang digunakan dalam menghadapi aksi 
agresivitas Cina, sehingga tindakan-
tindakan yang dilakukan lebih cepat, tepat 
dan terpadu dalam koridor aturan hukum. 
Selain itu, perlu mendorong Pemerintah 
untuk membangun pelabuhan samudera 
dalam dan pariwisata di Pulau Natuna untuk 
mendorong tumbuhnya sektor perikanan 
dan arus wisata, sehingga semakin banyak 
aktifitas nelayan dan pariwisata di perairan 
Laut Natuna Utara yang dapat memperkuat 
posisi Indonesia dalam diplomasi dengan 
negara luar. Perlu pula meningkatan 
program Binwilhan yang dilakukan oleh 
TNI bersama-sama dengan K/L terkait 
kepada nelayan-nelayan Indonesia agar 
dapat berperan sebagai sumber informasi 
intelijen dan sekaligus untuk meningkatkan 
situational awareness bagi TNI dalam 
mengantisipasi aksi-aksi serupa pada ZEEI 
Laut Natuna Utara.
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Abstrak
Salah satu daerah perbatasan yang berada di Jayapura Indonesia perlu diperhatikan 

pengelolaan degradasi pembangunannya tepatnya di daerah Skouw-Wutung. Meskipun 
Jayapura terletak jauh dari ibukota Indonesia, bukan berarti dianggap sebagai daerah 
termarginalkan. Eksistensi sebuah kondisi dinamis suatu bangsa agar dapat meningkatkan 
ketahanan nasional perlu dioptimalkan implementasinya oleh seluruh stakeholders yang 
bertugas. Hal ini dikarenakan stakeholders merupakan wujud yang mempengaruhi dan 
dipengaruhi dalam pembangunan ketahanan nasional di daerah perbatasan Skouw-Wutung di 
Jayapura. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis 
nilai penting dan pengaruh stakeholders dalam pengelolaan degradasi pembangunan daerah 
perbatasan Skouw-Wutung di Jayapura guna meningkatkan ketahanan nasional dalam 
bentuk mind-mapping. Tindakan mind-mapping akan mempermudah peneliti untuk melihat 
penggolongan empat jenis stakeholders. Stakeholders yang berperan dalam permasalahan 
ini dipilih dengan teknik purposive sampling hingga menghasilkan informan kunci berjumlah 
23 orang untuk diwawancarai secara mendalam. Setelah diteliti, nilai penting dan tingkat 
pengaruhnya memberikan hasil bahwa stakeholders yang tergolong key players merupakan 
aktor utama yang melekat dalam mengelola masyarakat dan juga bagian dari masyarakat itu 
sendiri (para kepala distrik di Jayapura), serta dibantu oleh beberapa instiusi pemerintah 
dalam mendukung peningkatan ketahanan nasional.

Kata Kunci: stakeholders, komunikasi pembangunan, degradasi pembangunan, 
Jayapura,ketahanan nasional
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PENDAHULUAN

Indonesia lazim disebut sebagai negara 
seribu pulau. Data mengungkapkan bahwa 
Indonesia berada pada urutan ke-5 sebagai 
negara dengan jajaran pulau terbanyak 
di dunia, lebih dari 18 ribu pulau. 
Indonesia dengan jumlah pulaunya yang 
melimpah ini tidak dapat dipungkiri harus 
berbatasan dengan negara-negara asing. 
Hal ini membuat kompleksitas problem 
perbatasan bertambah, di mana degradasi 
pembangunan menjadi yang terdepan. 
Jumlah penduduk yang begitu banyak 
pada tahun 2017 mencapai 264 juta jiwa/
tahun, sedangan di tahun 2019 mencapai 
267 juta jiwa/tahun juga menjadi sebuah 
dinamika tersendiri bagi perkembangan 
pembangunan bangsa.

Apabila degradasi pembangunan 
terjadi, konsekuensinya dapat 
mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, 
termasuk kondisi ideologi, politik, ekonomi, 
sosial dan budaya. Salah satu daerah 
perbatasan Indonesia yang mendapatkan 
perhatian khusus karena ketahanan 
nasionalnya yang mulai perlu diwaspadai 
adalah Jayapura. Tantangan, ancaman, 
hambatan, dan gangguan yang dihadapi 

Sumber: www.berjalanterus.comSumber: www.berjalanterus.com

Jayapura terjadi karena posisinya yang 
strategis berbatasan dengan negara Papua 
Nugini. Selain itu, pengaruh dari budaya 
asing yang ditinggalkan oleh negara-negara 
yang pernah menjajah Indonesia juga perlu 
menjadi perhatian khusus.

Jika melihat cita-cita bangsa Indonesia 
untuk memajukan kesejahteraan bangsanya, 
termasuk Jayapura justru mengalami 
antonimi (bertolak belakang) dalam 
realitasnya. Jayapura khususnya wilayah 
perbatasannya diprediksi akan mengalami 
kemunduran karena terkontaminasi oleh 
masuknya kebudayaan asing yang bersifat 
destruktif. Hal ini dapat dilihat lambatnya 
pertumbuhan ekonomi dan kesejahterahan 
masyarakat yang belum merata. Kapasitas 
sumber daya manusia generasi penerus bangsa 
dapat menurun jika tindakan yang dilakukan 
kurang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa 
yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai 
nilai yang fundamental dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Salah satunya melalui Gerakan Nasional anti 
narkoba dan anti seks bebas. Gerakan anti 
narkoba dan anti seks bebas terus menerus 
diberantas karena hal ini menjadi kerisauan 
dan keprihatinan seluruh elemen masyarakat. 
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Sebagai wujud konkrit, lemahnya 
kondisi pribadi seseorang akan berdampak 
pada pertumbuhan masyarakat, bangsanya, 
dan negara itu sendiri. Hal itu berbanding 
terbalik dengan kondisi dinamis suatu 
bangsa, terhadap upaya mempertahankan 
kondisi suatu bangsa yang sehat. Jika 
pertahanan suatu wilayah lemah, maka 
akan mudah disuntikkan “ideologi asing” 
(yang  cenderung negatif). Ini sejalan 
dengan pengandaian Teori Jarum Suntik 
yang bisa terjadi pada khalayak pasif. 
Maksudnya adalah bahwa jika daerah tidak 
mendapatkan perhatian dengan hal-hal 
yang positif konstruktif, maka kekosongan 
terjadi sehingga mudah diinjeksi “ideologi 
asing”.

Penanaman nilai-nilai Pancasila yang 
merupakan fondasi bagi pembangunan 
karakter masyarakat menjadi poin penting 
yang terus menerus perlu disosialisasikan 
dan diimplementasikan secara masif. Salah 
satu contoh dengan program Indonesia 
darurat narkoba, di mana Kepala Badan 
Narkotika Nasional (BNN), menyatakan 
bahwa sekitar 5 juta dari penyalahgunaan 
narkoba membuat 40—50 orang per harinya 
meninggal (lebih dari 16.000 orang/
tahun). Adanya penyalahgunaan narkoba 
di Indonesia diyakini memiliki koneksi 
dengan strategi proxy war (BNN, 2016). 
Hal tersebut menjadi sebuah keprihatinan, 
karena dapat merusak generasi penerus 
bangsa. Sejalan dengan itu, berdasarkan 
dari hasil pencatatan statistika Kabupaten 
Jayapura dalam Angka 2017, setidaknya ada 
46 kasus narkoba yang terjadi di Jayapura 
pada 2016—2017. Jika tindakan pengedaran 
narkoba ini terus terjadi maka Indonesia 
dapat disebut sebagai pasar narkoba yang 
membuat kerugian negara hingga Rp63 
triliun. 

Sementara itu, tindakan seks bebas 
di luar nikah (perzinahan) juga menjadi 
hal serius untuk ditangani di Jayapura. 
Berdasarkan hasil statistika Kabupaten 
Jayapura dalam Angka 2017, tercatat 
setidaknya 40 kasus seks di luar nikah di 
Jayapura pada 2016—2017. Tindakan seks 

di luar nikah selain dapat menyebabkan 
penyakit yang serius, juga tidak sejalan 
dengan budaya dan nilai-nilai yang dianut 
di Indonesia. Tindakan seks di luar nikah 
dapat berujung kepada penyakit HIV/AIDS 
dan penyakit-penyakit menular berbahaya 
lainnya. Bahkan berdasarkan hasil statistika 
Kota Jayapura dalam Angka 2019, tercatat 
setidaknya ada 1392 kasus HIV/AIDS yang 
terjadi di Jayapura pada 2016—2019 (Badan 
Pusat Statistika Jayapura, 2019).

Daerah perbatasan yang strategis 
karena berada pada garda depan bangsa 
yang berbatasan langsung dengan wilayah 
negara lain. Daerah ini harus diakui 
terletak sangat luar dan jauh dari pusat 
pemerintahan yang notabenenya berada 
di pulau Jawa. Realitas ini mengakibatkan 
daerah perbatasan menjadi area yang 
sering disebut marginal, walaupun juga 
hal itu belum selalu dapat dibenarkan. 
Elizabeth Noelle-Neumann pada awal tahun 
70-an lewat teori Spiral Keheningannya 
mengungkapkan bahwa segala sesuatu 
yang disebut sebagai marginal memiliki 
arti bahwa mereka adalah kaum minoritas. 
Ironis, bahwa sebenarnya banyak putra 
daerah yang juga berprestasi dapat 
memberikan kontribusi positif bagi bangsa 
dan negara. Namun kenyataannya, belum 
banyak dioptimalkan pemberdayaan 
kapasitasnya untuk dapat mewarnai 
pembangunan di daerahnya.

Efektivitas komunikasi interpersonal 
menjadi sangat penting agar mereka yang 
tinggal di perbatasan dapat dirangkul demi 
tercipta keuletan dan ketangguhannya. 
Pengelolaan degradasi pembangunan yang 
terjadi pada daerah marginal ini dapat 
diupayakan oleh pemangku kebijakan 
(stakeholders). Partisipasi masyarakat di 
daerah perbatasan masih harus dimobilisasi 
melalui campur tangan pemerintah dalam 
mengupayakan kerja sama yang sinergi. 
Pemangku kebijakan (stakeholders) dapat 
berperan sebagai inisiator dan koordinator 
pembentukan pembangunan karakter. 
Pemangku kebijakan (stakeholders) 
dapat berasal dari berbagai lapisan, 
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yaitu pemerintah kota, pemerintah lokal, 
lembaga nonpemerintah, dan masyarakat 
itu sendiri.

Pemangku kebijakan (stakeholders) 
adalah key pleyers atau pemain-pemain 
kunci atau aktor yang terlibat dalam 
pengembangan pendidikan karakter 
masyarakat khususnya bidang sosial dan 
budaya. Mereka dapat terlibat secara 
langsung dan tidak langsung. Partisipasi 
pemangku kebijakan (stakeholders) 
dapat membawa pengaruh yang baik bagi 
keberlangsungan daerah perbatasan yang 
sering dianggap sebagai komunitas tersisih 
(Race & Millar, 2006). Pemangku kebijakan 
yang terlibat juga akan merasakan impak 
dan faedah yang timbul (Gonsalves, dkk; 
2005). Kemudian, Solaimani, dkk (2013) 
mengemukakan bahwa analisis pemangku 
kebijakan bisa dimanfaatkan untuk 
mengurangi kompleksitas alias disfungsi 
peran antar pemangku kebijakan agar 
manajemen komunikasi pembangunan itu 
sendiri dapat berjalan lebih optimal. 

Maka dari itu, perlu dibuat 
sebuah pemetaan pemangku kebijakan 
(stakeholders mind-mapping) untuk 
mengetahui nilai penting dan pengaruh 
yang ditimbulkan dari tiap pemangku 

kebijakan yang berperan atas ketahanan 
nasional Jayapura ke depannya. Kegiatan 
memetakan ini nantinya membuahkan 
multistakeholders management yang 
dapat menyatukan dua stakeholders atau 
lebih dalam satu persoalan yang sama 
demi mewujudkan ketahanan nasional 
Jayapura. Serta menjajaki dan bekerja 
melalui perbedaan-perbedaan untuk 
bersama-sama mencari pemecahan bagi 
keuntungan bersama [Gray (1989) dalam 
Suporahardjo (2005)]. Tulisan ini bertujuan 
untuk mengidentifikasi serta menganalisis 
nilai penting dan pengaruh stakeholders 
yang memiliki peran dalam pengelolaan 
degradasi pembangunan daerah perbatasan 
Jayapura guna meningkatkan ketahanan 
nasional.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini dilandasi dengan alur pikir 
yang terlampir*

Degradasi Pembangunan dampak dari 
Community Development

Degradasi pembangunan merupakan 
salah satu konteks penting dalam ilmu 
komunikasi pembangunan. Sebuah daerah 
atau wilayah harus membangun dirinya 
ke arah yang semakin maju supaya tidak 
terpuruk dalam berbagai hambatan yang 
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ada. Komunikasi pembangunan kerap 
diterapkan pada daerah-daerah berkembang 
dan perbatasan seperti di Skouw-Wutung 
Jayapura. Adanya komunikasi pembangunan 
sebenarnya sebagai proses pertukaran 
pesan di antara semua pihak yang terlibat 
dalam usaha pembangunan, terutama 
antara pemerintah dengan masyarakat 
(Zulkarimen, 2004: 92).

Komunikasi pembangunan hadir 
untuk mengelola degradasi pembangunan. 
Jika ditinjau per katanya, degradasi 
memilki arti penurunan, kemunduran, dan 
kemerosotan; sedangkan pembangunan 
memiliki arti proses, cara, perbuatan 
membangun. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa, penurunan pembangunan yang 
ditinjau dari perspektif komunikasi apabila 
degradasi pembangunan terus terjadi, 
maka daerah tersebut akan terus terpuruk. 
Kesenjangan dan kesejahterahan kurang 
merata terus melanda daerah tersebut. 
Degradasi pembangunan pada suatu 
wilayah juga dapat berdampak buruk bagi 
ketahanan wilayah tersebut, termasuk 
di Skouw-Wutung Jayapura yang terletak 
pada daerah perbatasan. Berbagai kondisi 
yang perlu diperhatikan antara lain, 
pembangunan karakter,  penerapan nilai-
nilai Pancasila, penguatan norma-norma 
agama, sosialisasi hidup sehat, menjadi 
fokus penting penunjang pembangunan 
dalam konteks efektivitas komunikasi 
pembangunan.  

Kondisi bangsa yang sehat dan maju 
memerlukan pembangunan masyarakat 
(community development) sebagai proses 
memperbaiki situasi sosial di masyarakat 
yang tinggal di lokasi tertentu dalam upaya 
pengembangan tindakan sosial, ekonomi, 
kultural, maupun lingkungan (Alfitri, 
2011: 32). Community development 
bertujuan membangun masyarakat yang 
mana memerlukan media pendukung 
berupa proses komunikasi. Pengembangan 
masyarakat melibatkan pengembangan 
modal sosial, memperkuat komunikasi 
sosial dalam masyarakat, menyatukan 
masyarakat, dan membantu masyarakat 

untuk saling berkomunikasi dengan cara 
yang dapat mengarah pada dialog yang 
efektif, pemahaman, dan tindakan sosial 
(Jim Ife dan Frank Tesoriero, 2008: 363).

Jadi, jika melihat dari kondisi 
pembangunan yang mengalami degradasi, 
maka hal yang juga sangat penting 
untuk dibangun terlebih dahulu adalah 
masyarakatnya. Ada hubungan positivis, 
yaitu jika masyarakat fondasi karakternya 
lemah, maka sudah dapat dengan 
mudah terdeteksi bahwa degradasi 
pembangunannya mengalami ancaman. 
Fondasi karaktrer masyarakat melalui 
pendidikan karakter, sosialisasi anti 
narkoba, anti seks bebas ke generasi muda 
dan pendekatan-pendekatan agama sangat 
cocok untuk dilakukan di daerah perbatasan 
seperti di Skouw Wutung. 

Stakeholders dalam Peningkatan 
Pembangunan Masyarakat

Terminologi stakeholders sudah 
sangat dikenal banyak orang dan dipakai 
dalam berbagai macam disiplin ilmu: 
manajemen, komunikasi, hukum, maupun 
hankam. Stakeholders merupakan orang 
atau sekelompok orang yang mempunyai 
kekuatan untuk mempengaruhi secara 
langsung masa depan suatu organisasi 
(Eden dan Ackermann dalam Bryson, 
2004). Analisis stakeholders ini digunakan 
untuk mengidentifikasi stakeholders, 
mengetahui kepentingan dan pengaruh, 
serta mengklasifikasi stakeholders dalam 
pengelolaan degradasi pembangunan 
daerah perbatasan di Skouw-Wutung 
Jayapura guna meningkatkan ketahanan 
nasional. Penentuan stakeholders baik yang 
mempengaruhi dan/atau dipengaruhi suatu 
kebijakan dan tindakan dalam pengelolaan 
degradasi pembangunan daerah perbatasan 
guna meningkatkan ketahanan nasional 
ditetapkan melalui kombinasi hasil 
observasi lapangan dan wawancara.

Identifikasi stakeholders dilakukan 
dengan dasar tiga komponen subsistem 
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itu sendiri: pengambil kebijakan, pemberi pelayanan, pelaksana kebijakan dan penerima 
dampak. Selanjutnya, untuk menentukan siapa yang perlu dipertimbangkan dalam analisis 
stakeholders dilakukan dengan mengidentifikasi komponen yang berkaitan dengan seluruh 
dinamika pembangunan di Jayapura. Stakeholders yang ada diteliti dengan menggunakan 
teknik purposive sampling yang diklasifikasikan ke dalam lima kelompok: unsur masyarakat 
(kepala distrik), pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 
dan tokoh agama dengan hasil sebanyak 23 orang.

Dua puluh tiga orang stakeholders yang diteliti ini merupakan orang-orang yang fokus 
dalam perspektif ketahanan nasional. Kedua puluh tiga stakeholders ini memiliki peran 
penting untuk mendayagunakan dan meningkatkan kapasitas SDM di Jayapura. Karakter 
keuletan dan ketangguhan masyarakat di sana menjadi syarat mutlak dalam peningkatan 
perekonomian daerah perbatasan. Caranya adalah dengan mengembangkan potensi kearifan 
lokal menjadi unsur prioritas perekonomian bangsa. Kondisi sosial dan budaya masyarakat 
juga tidak luput menjadi bahan observasi. Penyusunan matriks pengaruh dan nilai penting 
dijalankan pada jabaran pernyataan informan yang disajikan dalam ukuran kuantitatif (skor) 
dan selanjutnya dikelompokkan menurut kategorinya. Penetapan scoring mengacu pada 
model pengukuran data berjenjang lima:

Tabel 2.1 Ukuran Kuantitatif Nilai Penting dan Pengaruh Stakeholders

Skor Kriteria Keterangan

Nilai Penting Stakeholders

5 Sangat tinggi Sangat relevan terhadap pengelolaan degradasi pembangunan 
daerah perbatasan Jayapura

4 Tinggi Relevan terhadap pengelolaan degradasi pembangunan daerah 
perbatasan Jayapura

3 Cukup tinggi Cukup relevan terhadap pengelolaan degradasi pembangunan 
daerah perbatasan Jayapura

2 Kurang tinggi Kurang relevan terhadap pengelolaan degradasi pembangunan 
daerah perbatasan Jayapura

1 Rendah Tidak relevan terhadap pengelolaan degradasi pembangunan 
daerah perbatasan Jayapura

Pengaruh Stakeholders

5 Sangat tinggi Sangat mampu mempengaruhi pengelolaan degradasi 
pembangunan daerah perbatasan Jayapura

4 Tinggi Mampu mempengaruhi pengelolaan degradasi pembangunan 
daerah perbatasan Jayapura

3 Cukup tinggi Cukup mampu mempengaruhi pengelolaan degradasi 
pembangunan daerah perbatasan Jayapura

2 Kurang tinggi Kurang mampu mempengaruhi pengelolaan degradasi 
pembangunan daerah perbatasan Jayapura

1 Rendah Tidak mampu mempengaruhi pengelolaan degradasi 
pembangunan daerah perbatasan Jayapura

Tabel 2.2 Nilai Importance Stakeholders dalam Pengelolaan Degradasi Pembangunan 
Daerah Perbatasan Jayapura
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Sumber: Data Olahan Pribadi

No Stakeholders
Subsistem

JumlahPengambil 
Kebijakan

Pemberi 
Pelayanan

Penerima 
Dampak

1 Kepala Distrik Jayapura Utara 
(KDJU) 4 5 5 14

2 Kepala Distrik Jayapura 
Selatan (KDJS) 4 5 5 14

3 Kepala Distrik Abepura (KDA) 4 5 5 14

4 Kepala Distrik Muara Tami 
(KDMT) 4 5 5 14

5 Kepala Distrik Heram (KDH) 4 5 5 14

6 Yayasan Pelangi Indonesia 
(YPI) 3 5 2 10

7 Pendeta di Jayapura 1 1 4 6

8 Pastor di Jayapura 1 1 4 6

9 Ustaz di Jayapura 1 1 4 6

10 Dinas Kesehatan Jayapura 
(DKJ) 4 2 1 7

11
Biro Kesejahteraan Rakyat 

dan Kemasyarakatan Jayapura 
(BKRKJ)

4 2 1 7

12
Biro Perbatasan dan Kerja 
Sama Luar Negeri Jayapura 

(BPKSLNJ)
4 2 1 7

13 Dinas Pendidikan Jayapura 
(DPJ) 4 2 1 7

14
Dinas Sosial, Kependudukan, 
dan Catatan Sipil Jayapura 

(DSKCSJ)
3 2 1 6

15 Dinas Olahraga dan Pemuda 
Jayapura (DOPJ) 2 2 1 5

16 Dinas Kebudayaan Jayapura 
(DbJ) 2 2 1 5

17 Satuan Polisi Pamong Praja 
Jayapura (SPPPJ) 4 5 3 12

18 Kodam XVII/Cenderawasih 
(KXVII) 5 5 3 13

19 Badan Narkotika Nasional 
Papua (BNNP) 5 4 4 13

20 Tentara Nasional Indonesia 
(TNI) 5 5 4 14

21 Dewan Ketahanan Nasional 
(DKN) 5 4 3 12
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22 Lembaga Ketahanan Nasional 
(LKN) 5 4 3 12

23 Badan Pembinaan Ideologi 
Pancasila (BPIP) 4 3 3 10

Berdasarkan tabel 2.2, terdapat nilai 
importance yang berada pada stakeholders 
unsur Kepala Distrik (Jayapura Utara, 
Jayapura Selatan, Abepura, Muara Tami, 
dan Heram), Tentara Nasional Indonesia 
dalam hal ini diwakili oleh wilayah Kodam 
XVII/Cenderawasih, dan Badan Narkotika 
Nasional Papua. Hal ini menunjukkan 
stakeholders tersebut memiliki relevansi 
tinggi terhadap pengelolaan degradasi 
pembangunan daerah perbatasan Jayapura 
guna meningkatkan ketahanan nasional.

Kelima kepala distrik Jayapura 
memiliki kepentingan yang sangat 
dominan terhadap pengelolaan degradasi 
pembangunan daerah perbatasan Jayapura 
guna meningkatkan ketahanan nasional. 
Hal ini dibuktikan dengan kepala distrik 
menjadi stakeholder yang menjalankan 
tiga subsistem yang ada secara sempurna. 
Kepala distrik di Jayapura membuat 
kebijakan dan peraturan tertentu dalam 
mengelola ketahanan nasional di sana. 
Kepala distrik di Jayapura juga merupakan 
stakeholder yang paling dekat dengan 
masyarakat di Jayapura, maka mereka 
paling cepat mengetahui permasalahan 
yang terjadi di Jayapura. Kepala distrik 
juga merupakan bagian dari masyarakat 
di Jayapura, maka mereka juga menerima 
dampak baik/tidaknya pembangunan 
ketahanan nasional di sana.

Stakeholder lain yang juga sangat 
dominan adalah Tentara Nasional Indonesia. 
Tentara Nasional Indonesia mengadakan 
beberapa aktivitas bersama Kodam XVII/
Cenderawasih dan Yayasan Pelangi Indonesia 
untuk menginformasikan hal-hal tentang 
pembangunan karakter dengan program-
program yang meningkatkan ketahanan 
nasional di Jayapura. Salah satu kegiatan 
mereka adalah penyuluhan kepada ±25.326 
anak-anak di Jayapura perihal antinarkoba 
dan anti-seks bebas yang berlangsung 

pada awal tahun 2019. Penyuluhan ini 
menjadi pembangunan karakter bangsa 
juga didukung dengan peningkatan potensi 
pangan lokal yang diselenggarakan dalam 
event Pasar Murah secara serentak di 
daerah perbatasan Jayapura dan Merauke. 
Tidak hanya itu, pembangunan karakter 
yang terbentuk dalam rangka peningkatan 
kapasitas SDM memiliki program-program 
yang in-line dengan para stakeholders 
sehingga tujuan dan cita-cita bangsa 
dapat terwujud dengan dukungan sesama 
stakeholders.

Adapun stakeholders dengan nilai 
importance rendah secara tabulasi terhadap 
pengelolaan degradasi pembangunan 
daerah perbatasan Jayapura guna 
meningkatkan ketahanan nasional adalah 
para tokoh agama di sana (pendeta, pastor, 
dan ustaz); Dinas Sosial, Kependudukan, 
dan Catatan Sipil Jayapura; Dinas 
Olahraga dan Pemuda Jayapura; dan Dinas 
Kebudayaan Jayapura. Tingkat kepentingan 
para tokoh agama tergolong rendah karena 
mereka hanya fokus kepada hal-hal yang 
berbau terhadap memberi layanan moral/
agama sekaligus menjadi orang-orang yang 
menerima dampaknya langsung (bagian 
dari masyarakat). Namun, bukan berarti 
karena nilai mereka rendah, maka harus 
diabaikan; justru stakeholders apa pun itu 
harus tetap dijaga relasi satu sama lainnya, 
karena tiap stakeholder memiliki keunikan 
dan fungsinya sendiri. Sesungguhnya tidak 
hanya itu, persoalan fundamentalnya malah 
sebenarnya bertumpu pada mereka juga. 

Sementara itu, pengaruh stakeholders 
terhadap pengelolaan degradasi pem-
bangunan daerah perbatasan Jayapura 
diukur berdasarkan instrumen dan sumber 
kekuatan [Galbraith (1983) dalam Reed, 
dkk (2009)]. Instrumen kekuatan meliputi 
condign power (keuangan, hukuman); 
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compensatory power (hadiah, gaji/
upah, bantuan kegiatan, penghargaan); 
dan conditioning power (pendidikan, 
propaganda, opini). Sumber kekuasaan 

meliputi personality power (kecerdasan, 
karisma, kekuatan fisik) dan organization 
power (jejaring, fungsi, massa, kesesuaian 
bidang fungsi). 

Tabel 2.3 Pengaruh Stakeholders Pengelolaan Degradasi Pembangunan Daerah 
Perbatasan Jayapura

Sumber: Data Olahan Pribadi

No Stakeholders
Instrumen Kekuatan Sumber Kekuatan

JumlahCon-
dign

Compen-
satory

Condi-
tioning

Perso-
nality

Orga-
nization

1 KDJU 3 3 5 4 5 20
2 KDJS 3 3 5 4 5 20
3 KDA 3 3 5 4 5 20
4 KDMT 3 3 5 4 5 20
5 KDH 3 3 5 4 5 20
6 YPI 2 2 5 3 5 17
7 Pendeta 1 1 5 3 2 12
8 Pastor 1 1 5 3 2 12
9 Ustaz 1 1 5 3 2 12
10 DKJ 3 2 5 5 4 19
11 BKRKJ 4 3 4 4 3 18
12 BPKSLNJ 4 3 4 4 4 19
13 DPJ 3 1 4 3 3 14
14 DSKCPJ 3 2 3 4 3 15
15 DOPJ 3 2 4 3 3 15
16 DbJ 3 1 4 3 2 13
17 SPPPJ 4 4 3 4 5 20
18 KXVII 4 4 3 4 5 20
19 BNNP 4 4 4 3 4 19
20 TNI 4 4 3 4 5 20
21 DKN 4 3 3 4 4 18
22 LKN 4 3 3 4 4 18
23 BPIP 4 3 4 3 3 17

Berdasarkan tabel 2.3, dapat dilihat 
bahwa kelima kepala distrik di Jayapura, 
Tentara Nasional Indonesia (Kodam XVII/
Cenderawasih), dan satuan Polisi Pamong 
Praja Jayapura memiliki pengaruh paling 
besar sebagai stakeholders untuk mengelola 
degradasi pembangunan daerah perbatasan 
Jayapura guna meningkatkan ketahanan 
nasional. Kemudian, stakeholders 
berpengaruh lainnya diikuti oleh Dinas 
Kesehatan Jayapura, Biro Perbatasan dan 
Kerja Sama Luar Negeri Jayapura, dan 
Badan Narkotika Nasional Papua.

Unsur kesamaan yang paling tinggi 
pada kelima kepala distrik di Jayapura yang 

berkaitan dengan tingkat pengaruhnya 
adalah instrumen conditioning. Conditioning 
berkaitan dengan penciptaan norma dan 
propaganda yang ada pada masyarakat. 
Kepala distrik merupakan salah satu 
subjek yang sering menginformasikan dan 
menyosialisasikan pembangunan karakter 
pada masyarakat, baik yang tergolong dalam 
bidang kesehatan, pendidikan, dan kearifan 
lokal. Sosialisasi pada bidang kesehatan 
yang dijalankan berupa sosialisasi HIV/
AIDS yang berulang kali dilakukan dengan 
bantuan Dinas Kesehatan Jayapura, maupun 
dinas pendidikan setempat. Kerja sama 
dengan Badan Narkotika Nasional Papua 
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juga menjadi poin penting dalam sinergitas 
stakeholders yang paling berpengaruh 
dalam konteks ini karena mereka memiliki 
condign dan conditioning yang tinggi. Hal 
ini dibuktikan dengan BNN Papua berhasil 
menangkap delapan belas tersangka 
pengedar narkotika baik jenis ganja (19 
kg) maupun sabu (700 gram) selama 2019. 
(papuanews.com) 

Keterlibatan aktif dan sinergitas antar 
stakeholders sangat dirasa besar manfaatnya 
tidak hanya membebankan pada pemangku 
kebijakan saja. Seluruh elemen masyarakat 
yang terlibat disini memberi kontribusi 
kecil untuk perubahan besar sebagai agent 

of change bagi peningkatan pembangunan 
daerah perbatasan.

Mind-Mapping Stakeholders Mewujudkan 
Bangsa yang Berdaulat

Klasifikasi stakeholders dalam penge-
lolaan degradasi pembangunan daerah 
perbatasan Jayapura guna meningkatkan 
ketahanan nasional dilakukan dengan 
penafsiran matriks nilai penting (importance) 
dan tingkat pengaruh stakeholders. Hasil 
dari perhitungan nilai penting dan tingkat 
pengaruh selanjutnya dipetakan ke dalam 
empat kategori stakeholders yang disajikan 
pada mind-mapping berikut:

Tabel 2.4 Mind-Mapping Stakeholders Pengelolaan Degradasi Pembangunan Daerah 
Perbatasan Jayapura

Keterangan: 1: Kepala Distrik Jayapura 
Utara; 2: Kepala Distrik Jayapura Selatan; 
3: Kepala Distrik Abepura; 4: Kepala Distrik 
Muara Tami; 5: Kepala Distrik Heram; 6: 
Yayasan Pelangi Indonesia, 7: Pendeta 
di Jayapura; 8: Pastor di Jayapura; 9: 
Ustaz di Jayapura; 10: Dinas Kesehatan 
Jayapura; 11: Biro Kesejahteraan Rakyat 
dan Kemasyarakatan Jayapura; 12: Biro 
Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri 
Jayapura; 13: Dinas Pendidikan Jayapura;  
14: Dinas Sosial, Kependudukan, dan 
Catatan Sipil Jayapura;  15: Dinas 
Olahraga dan Pemuda Jayapura;  16: Dinas 

Kebudayaan Jayapura; 17: Satuan Polisi 
Pamong Praja Jayapura; 18: Kodam XVII/
Jayapura; 19:  Badan Narkotika Nasional 
Papua; 20: Tentara Nasional Indonesia; 21: 
Dewan Ketahanan Nasional; 22: Lembaga 
Ketahanan Nasional; dan 23: Badan 
Pembinaan Ideologi Pancasila.

(I) Subjects

 Menurut Groenendijk (2003), pihak 
yang masuk dalam kategori I (subjects) 
merupakan pihak dengan kepentingan 
yang tinggi tetapi memiliki pengaruh 
yang rendah. Kategori ini menunjukkan 
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bahwa Yayasan Pelangi Indonesia 
memiliki nilai penting yang tinggi 
sebagai subsistem, ironisnya memiliki 
pengaruh yang rendah terhadap 
pengelolaan degradasi pembangunan 
daerah perbatasan Jayapura dalam 
rangka meningkatkan ketahanan 
nasional. Hal ini disebabkan karena 
kurang memiliki otoritas yang kuat 
dalam pelaksanaan kebijkan jika tidak 
disupport dengan stakeholders lain.

 Yayasan Pelangi Indonesia yang dapat 
dikatakan sebagai sebuah LSM memiliki 
kepedulian akan karakter bangsa dan 
ketahanan nasional suatu bangsa, 
khususnya pada daerah perbatasan. 
Pentingnya Yayasan Pelangi Indonesia 
sebagai sebuah LSM menjadi poin 
penting yang dipertimbangkan oleh 
para stakeholders. Hal ini dikarenakan 
Yayasan Pelangi Indonesia sebagai 
lembaga non-profit dan sosial murni 
ingin memberikan kontribusi untuk 
bangsa dan negara dalam karakter 
bangsa, khususnya perihal keuletan 
dan ketangguhan bangsa yang mewujud 
dalam ketahanan nasional. Walaupun 
beberapa aktivitas dan penyuluhan 
karakter bangsa dilakukan olehnya, 
namun Yayasan Pelangi Indonesia tidak 
memiliki pengaruh yang kuat sebab 
mereka tidak memiliki kuasa untuk 
menetapkan sanksi atau peraturan-
peraturan tertentu bagi pembangunan 
Jayapura.

(II) Key Players 

 Berdasarkan hasil mind-mapping, 
terdapat dua belas stakeholders 
yang menempati posisi key players. 
Stakeholders yang berada pada 
posisi kategori II (key players) ini 
adalah jenis yang paling kritis karena 
menurut Groenendijk (2003), pihak 
yang masuk ke dalam kategori II (key 
players) merupakan pihak dengan 

tingkat pengaruh yang tinggi dan juga 
kepentingan yang tinggi terhadap 
keberhasilan suatu pengelolaan.

 Kedua belas stakeholders tersebut 
berperan sebagai pemangku kebijakan 
menunjukkan bahwa pembangunan di 
Jayapura akan maju/meningkat apabila 
dapat dikendalikan oleh mereka secara 
terstruktur sesuai dengan sistem 
manajemen nasional. Hal ini secara 
mudah didefinisikan dengan fakta 
bahwa kelima kepala distrik yang ada 
adalah opinion leaders yang paling 
dekat dengan masyarakat, sekaligus 
merupakan bagian dari masyarakat. 
Peningkatan dan penurunan ketahanan 
nasional suatu bangsa akan dirasakan 
dan dialami oleh mereka sendiri sesuai 
dengan dinamika yang terus-menerus 
terjadi.

(III) Context Setters

 Berdasarkan hasil mind-mapping, 
terdapat tujuh stakeholders yang 
menempati posisi context setters. 
Menurut Groenendijk (2003), pihak 
pada kategori III (context setters) 
merupakan pihak dengan pengaruh 
yang tinggi, namun nilai pentingnya 
tidak terlalu tinggi. Institusi 
pemerintah merupakan stakeholders 
yang tergolong ke dalam kategori ini.

 Stakeholders pemerintah memiliki 
kewenangan yang tinggi sehubungan 
dengan perumusan kebijakan 
pengelolaan. Dinas-dinas yang 
berkaitan dengan komunikasi 
pembangunan dan ketahanan nasional 
di Jayapura berperan sehubungan 
dengan kemampuannya dalam 
memainkan peran intermediasi, 
penyebaran informasi, dan 
pemberdayaan masyarakat. Hal ini 
menjadi perhatian penting sebab 
stakeholders yang tergolong ke dalam 
kategori III (context setters) berperan 



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 41 | Maret 202058

dalam merumuskan kebijakan serta 
menjembatani perumusan opini yang 
berkembang di sekitar Jayapura.

(IV) Crowd

 Berdasarkan hasil mind-mapping, 
terdapat tiga stakeholders yang 
menempati posisi crowd. Menurut 
Groenendijk (2003), mereka yang 
berada pada kategori IV (crowd) 
merupakan pihak berpengaruh rendah 
dan kepentingan yang rendah pula 
terhadap pengelolaan. Keberadaan 
stakeholders bisa dilibatkan sebagai 
pendukung (supporter).

 Ketiga stakeholders yang berada pada 
posisi crowd adalah tokoh-tokoh agama 
di Jayapura: pendeta, pastor, dan 
ustaz. Wujud dukungan yang dimaksud 
bisa dilakukan oleh mereka bertiga 
adalah dengan mengadakan doa lintas 
agama, sosialiasi character building 
dan kebhinekaan sesuai dengan UUD 
NKRI 1945 dan Pancasila. Pendekatan 
agama sangat diperlukan pada konteks 
ini demi merekatkan persatuan dan 
kesatuan bangsa. 

 Paradigma nasional sebagai sumber 
utama karakter bangsa harus terus 
digaungkan agar tidak tergerus oleh 
ideologi asing. Muatan sosialisasi 
khotbah mereka lebih mengarah kepada 
nasionalisme, wawasan Nusantara, 
Pancasila sebagai ideologi, dan 
mengutamakan kepentingan bangsa di 
atas kepentingan pribadi. Bagaimana 
pun juga posisi crowd ini tetap 
menjadi unsur fundamental (fondasi) 
bangsa walaupun tugasnya yang hanya 
berperan sebagai supporter.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebuah perubahan dapat dilakukan jika 
dimulai dari diri sendiri. Kekurangoptimalan 

penanganan daerah perbatasan diakibatkan 
oleh kondisi key players daerah (unsur 
internal) yang sering dianggap sebelah 
mata dan penuh masalah dengan tidak ulet 
serta kurang tangguh dalam menghadapi 
dinamika pembangunan. Apabila kinerjanya 
optimal, maka daerah tersebut mampu 
berubah menjadi daerah yang sesuai 
dengan cita-cita bangsa Indonesia. 
Komunikasi pembangunan yang berupa 
komunikasi partisipatif seperti halnya 
menangkal konflik pembanguanan yang 
terjadi di dalam dinamika masyarakat 
dan memerlukan peran serta aktif 
seluruh elemen bangsa sebagai aktor 
utama pembangunan yang tentunya perlu 
dipimpin oleh para pemangku kebijakan. 
Kondisi dinamis terhadap penanganan 
ancaman, gangguan dan hambatan serta 
tantangan di suatu wilayah memerlukan 
keuletan dan ketangguhan masyarakat baik 
dari kelas sosial paling bawah sampai yang 
tertinggi. Hal ini tidak lepas dari efektivitas 
komunikasi pembangunan yaitu komunikasi 
partisipatif.

Senada dengan hal di atas, strategi 
komunikasi kesehatan lebih mengarah 
kepada penyuluhan-penyuluhan akan isu-isu 
kesehatan yang dapat mengancam kondisi 
dinamis bangsa: Satuan Polisi Pamong Praja 
Jayapura, Badan Narkotika Nasional Papua, 
Tentara Nasional Indonesia (Kodam XVII/
Jayapura), Lembaga Ketahanan Nasional, 
dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. 
Maka dari itu, stakeholders yang berperan 
sebagai key players ini perlu melakukan 
penguatan sinergitas antarinstitusi 
melalui program-program yang dilakukan 
para pemangku kebijakan. Komunikasi 
pembangunan yang bersifat strategis, 
yaitu strategi kampanye, dapat berwujud 
sosialisasi gerakan anti narkoba dan anti 
seks bebas.

Jika meninjau dari stakeholders yang 
berperan dalam pengelolaan degradasi 
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pembangunan daerah perbatasan Skouw-
Wutung di Jayapura, unsur yang paling 
dekat dengan masyarakat Jayapura 
itu sendiri yaitu, para kepala distrik 
yang memegang kendali (key players) 
diharapkan mampu menyolusikan berbagai 
macam dinamika yang dihadapi wilayah. 
Kepala distrik sebagai key players 
tidak bekerja sendiri, kepala distrik 
mengurusi segala permasalahan bangsa 
yang mengancam ketahanan nasional di 
Jayapura secara internal dan dibantu oleh 
berbagai stakeholders eksternal yang juga 
sangat mendukung akan tercapainya cita-
cita bangsa Indonesia demi mewujudkan 
ketahanan nasional sejalan dengan konsep 
komunikasi pembangunan (komunikasi 
partisipatif, komunikasi kesehatan, dan 
strategi kampanye) di atas.

Saran

1. Pemerintah pusat perlu membuat 
kebijakan yang strategis berkaitan 
dengan kemajuan pembangunan 
wilayah setempat melalui terwujudnya 
pembangunan perbatasan khususnya 
Skouw-Wutung di Jayapura 
yaitu meningkatkan komunikasi 
pembangunan sesuai dengan sistem 
manajemen nasional bangsa Indonesia.

2. Strategi yang dilakukan yaitu 
optimalisasi komunikasi 
pembangunan dengan soft power 
untuk meningkatkan efektivitas 
komunikasi antar-stakeholders agar 
tidak terjadi miscommunication dan 
discommunication. 

3. Upaya mengatasi pertama yaitu, 
Pemerintah pusat; Tentara Nasional 
Indonesia; Kepolisian; Dinas 
Pendidikan; dan Dinas Sosial, 
Kependudukan, dan Catatan Sipil 
perlu bersinergi untuk melakukan 
koordinasi antar-stakeholders yang 
memusat agar terciptanya peningkatan 

keuletan dan ketangguhan suatu 
bangsa melalui program kerja yang 
dapat diimplementasikan oleh seluruh 
lapisan masyarakat Jayapura sesuai 
dengan kondisi kearifan lokal daerah 
tersebut. Contoh program kerja yang 
dapat dilakukan adalah peningkatan 
kapasitas SDM dengan cara pelatihan 
yang intensif dengan melibatkan 
seluruh stakeholders.

4. Upaya mengatasi kedua yaitu, 
Pemerintah daerah (kepala distrik 
Jayapura) bersama tokoh masyarakat, 
tokoh agama, dan LSM perlu melakukan 
manajemen kolaborasi stakeholders 
agar tidak tercipta gap dengan cara 
mengimbau dan menjalankan aktivitas-
aktivitas yang dapat membangun 
komunikasi Jayapura. Beberapa 
contoh aktivitasnya adalah doa lintas 
agama untuk bangsa dan negara, 
mengadakan pasar murah, sosialisasi 
gerakan nasional antinarkoba dan 
antiseks bebas, dan penyuluhan 
kesehatan. Salah satu caranya dengan 
menggunakan literasi media. 
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Abstrak
Pemerintah Republik Indonesia dihadapkan pada sebuah persoalan dilematis ketika 

Warga Negara Indonesia (WNI) eks-ISIS yang bermukim di Irak dan Suriah menyatakan 
keinginannya untuk pulang ke Indonesia. Di satu sisi, pemerintah mengemban tanggung jawab 
untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia seperti 
yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea ke-4. Di sisi lain, pemerintah 
dihadapkan pada ancaman merebaknya aksi-aksi terorisme dan penyebaran paham ISIS di 
tanah air jika memulangkan para WNI tersebut. Tulisan ini mencoba mengurai permasalahan 
yang ada dengan menelisik lebih jauh akar permasalahan kepulangan WNI eks-ISIS tersebut, 
dampak positif dan negatifnya, serta solusi yang tepat dalam menjaga stabilitas politik dan 
keamanan nasional.

Kata kunci: WNI, ISIS, ancaman, terorisme, kepulangan, kebijakan, keamanan.
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PENDAHULUAN

Presiden Joko Widodo dan Wakil 
Presiden K.H. Ma’ruf Amin akhirnya 
memutuskan untuk tidak memulangkan 
ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) 
eks-ISIS ke tanah air. Keputusan tersebut 
ditetapkan setelah melaksanakan rapat 
kabinet yang digelar secara tertutup di 
Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 
pada 11 Februari yang lalu. Hal ini kembali 
dipertegas oleh Menteri Koordinator Bidang 
Politik, Hukum, dan Keamanan Republik 
Indonesia (Menkopolhukam RI), Mahfud MD, 
dengan menyatakan bahwa pemerintah 
tidak memiliki rencana untuk memulangkan 
WNI eks-ISIS. Ia melanjutkan bahwa 
keputusan tersebut diambil dengan tujuan 
untuk memberikan rasa aman kepada 267 
juta rakyat Indonesia dari ancaman teroris 
dan penyebaran paham-paham yang tidak 
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.2 

Sebelumnya diketahui bahwa terdapat 
ratusan WNI yang berada di Irak dan Suriah 
yang menyatakan keinginannya untuk 
pulang ke Indonesia. Menurut data yang 
dilansir oleh Palang Merah Internasional 

dan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat, 
sedikitnya terdapat 689 WNI yang berstatus 
sebagai foreign terrorist fighters (FTF) 
di kedua negara tersebut, sedangkan 
1.800 WNI lainnya belum teridentifikasi. 
Sebelum diambil keputusan untuk menolak 
kepulangan WNI eks-ISIS, pemerintah sendiri 
masih berpegang pada data yang dirilis oleh 
kedua lembaga asing tersebut. Pemerintah 
secara resmi belum menyelesaikan proses 
identifikasi dan verifikasi terhadap WNI di 
Irak dan Suriah, serta potensi adanya WNI 
lainnya yang terafiliasi ISIS di negara-negara 
sekitar Irak dan Suriah melalui perwakilan 
diplomatik yang ada.3

Di masyarakat sendiri terjadi perbedaan 
pendapat. Merujuk pada beberapa publikasi 
dan pemberitaan di surat kabar nasional 
beberapa minggu terakhir, sebagian 
besar masyarakat Indonesia menyatakan 
menolak rencana kepulangan tersebut. 
Ada ketakutan di kalangan masyarakat 
akan kembali maraknya aksi-aksi teorisme 
di tanah air. Di Indonesia sendiri, terdapat 
sel-sel jaringan terorisme yang terafiliasi 
langsung dengan ISIS yang masih memiliki 

Sumber: www.Tribunnews.comSumber: www.Tribunnews.com
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potensi untuk menjalankan aksi-aksinya. 
Kepulangan WNI eks-ISIS dari Irak dan Suriah 
dikhawatirkan akan menjadi ‘amunisi’ baru 
bagi sel-sel jaringan teroris tersebut. Selain 
itu, masyarakat juga khawatir akan terjadi 
penyebaran paham radikal ISIS jika terjadi 
pembauran para WNI tersebut dengan 
masyarakat banyak tanpa filter terlebih 
dahulu (program deradikalisasi yang 
terencana dan bersifat khusus).

Masyarakat yang mendukung 
kepulangan WNI eks-ISIS berpandangan 
sebaliknya. Pertama, tidak semua WNI 
yang berada di Irak dan Suriah berstatus 
sebagai kombatan atau mereka yang secara 
ideologis mendukung ISIS. Banyak di antara 
mereka yang hanya menjadi korban atau 
memutuskan pindah ke Irak dan Suriah 
dengan alasan untuk memperbaiki taraf 
hidup (bukan alasan ideologis). Kedua, 
pemerintah memiliki tanggung jawab 
untuk menjamin kelangsungan hidup 
warga negaranya. ISIS secara legal formal 
bukanlah sebuah entitas politik yang 
berdaulat layaknya sebuah negara. Jika 
pemerintah Indonesia menolak kepulangan 
para WNI eks-ISIS, maka mereka akan 
berstatus stateless atau tidak memiliki 
kewarganegaraan. Hal ini akan sangat 
riskan karena mengancam kelangsungan 
hidup mereka. 

Penolakan dari pemerintah juga 
dianggap sebagai ‘cara paling simpel dan 
murah’ karena pemerintah tidak mau 
terbebani. Ketiga, para WNI eks-ISIS masih 
memiliki saudara dan keluarga di tanah air. 
Menolak kepulangan mereka berpotensi 
memutuskan jalinan komunikasi dengan 
sanak keluarganya di tanah air. Pada taraf 
yang lebih lanjut, sangat memungkinkan 
akan muncul kebencian di hati sanak 
keluarga di tanah air terhadap pemerintah 
apabila menolak kepulangan WNI eks-ISIS. 
Hal ini dapat menyemai bibit radikalisme 
dan terorisme di kemudian hari. Merujuk 

pada pola terorisme di Indonesia selama 
dua dekade terakhir, ada semacam motif 
balas dendam dari pelaku teroris. Semisal 
tewasnya orang tua berstatus teroris 
di tangan polisi yang memicu anaknya 
di kemudian hari untuk melakukan aksi 
balas dendam melalui aktivitas terorisme 
(vendetta cycle). Fakta inilah yang harus 
diwaspadai oleh pemerintah.

PEMBAHASAN

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah 
dengan menolak rencana kepulangan WNI 
eks-ISIS yang jumlahnya ratusan sejatinya 
dapat dimafhumi. Situasi politik dan 
keamanan nasional yang dihadapi saat ini 
bisa dikatakan berada pada level ‘heavy’. 
Banyak isu krusial lainnya yang harus 
direspons secara cepat dan tepat seperti 
mewabahnya virus corona yang menyebar 
dari Tiongkok, perdebatan mengenai 
urgensi penerapan omnibus law di bidang 
investasi dan perpajakan yang menuai pro 
dan kontra, upaya penangkapan Harun 
Masiku yang berstatus buron dan stigma 
‘melempemnya’ KPK, strategi pemerintah 
dalam menaikkan indikator makro ekonomi 
nasional, dan masih banyak lagi. Energi 
pemerintah sudah cukup terkuras untuk 
merumuskan strategi dan solusi terbaik 
atas persoalan-persoalan tersebut. 
Mendedahkan pembahasan mengenai 
kepulangan WNI eks-ISIS tentu saja akan 
menyedot perhatian yang lebih besar lagi 
dari pemerintah, khususnya pembagian 
tugas pada kementerian/lembaga terkait, 
hingga penyiapan dana yang dipastikan 
tidak sedikit.

Namun demikian, penulis sendiri 
berpendapat bahwa kebijakan pemulangan 
WNI eks-ISIS seyogianya diletakkan sebagai 
kebijakan yang bersifat tentative. Artinya, 
pemerintah harus meluangkan cukup 
waktu untuk merumuskan kebijakan yang 
lebih komprehensif dengan berkhidmat 
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pada proses perumusan kebijakan yang 
baik dan benar. Kebijakan penolakan 
yang ditetapkan dalam sebuah rapat 
yang bersifat terbatas dan tertutup tanpa 
memiliki basis data mandiri yang akurat 
menunjukkan ada ‘celah’ dalam proses 
perumusan kebijakan yang dilakukan oleh 
pemerintah. Pemerintah, khususnya melalui 
kementerian/lembaga terkait, masih 
memiliki kesempatan untuk memperbaiki 
bobot kebijakannya. Hal penting yang harus 
digarisbawahi adalah potensi ancaman yang 
mungkin muncul di masa depan apabila 
permasalahan ini tidak disikapi secara 
komprehensif, holistik, dan integral.

Sejarah singkat ISIS

Pemahaman mengenai kemunculan 
ISIS yang meliputi pengetahuan mengenai 
ideologi, struktur organisasi, pola dan 
strategi pergerakan, serta sumber dana 
merupakan kata kunci untuk menetapkan 
strategi dan taktik mitigasi dan penanganan 
dampak ISIS di tanah air. Pemahaman 
ini haruslah bersifat komprehensif dan 
tidak parsial mengingat pihak yang 
bertanggungjawab tidak hanya Polri 
dan BNPT saja, tapi seluruh komponen 
bangsa. Pemahaman mengenai ISIS 
sebagai organisasi terorisme internasional 
(privately based terrorism) juga tidak 
bisa didasarkan pada kondisi hari ini saja, 
dalam hal mana ISIS mengalami pelemahan 
kekuatan, bukan hanya sekedar pelemahan 
dalam  menjalankan aksi-aksinya, tapi 
juga rendahnya kapasitas untuk eksis dan 
bertahan hidup.

ISIS yang merupakan singkatan dari 
Islamic State of Iraq and Syiria merupakan 
organisasi terorisme internasional 
yang didirikan dengan cita-cita untuk 
mendirikan negara Islam di Irak dan Suriah. 
Guna mencapai tujuan tersebut, ISIS 
menyebarkan propaganda untuk mengajak 
seluruh umat Muslim dunia melakukan jihad 
dan membantu perjuangan mereka dalam 

mendirikan negara Islam. Guna menciptakan 
efek yang bersifat masif, ISIS menggunakan 
instrumen media sosial dalam melakukan 
propaganda. Hal ini terbukti sangat efektif 
dalam menarik simpati umat Islam dari 
berbagai negara untuk melakukan jihad 
sehingga menjadikan ISIS bukan sekedar 
gerakan lokal di Irak dan Suriah, melainkan 
sebagai gerakan transnasional skala masif.

Eksistensi ISIS seakan membenarkan 
analisis dan prediksi Chandler dan Gunaratna 
bahwa pasca 911, terjadi dinamika dalam 
landskap terorisme global.4 Sedikitnya 
terdapat tiga perkembangan penting dalam 
dinamika politik dan keamanan global 
pasca tragedi 911 di Amerika Serikat. 
Pertama, transformasi Al-Qaeda yang 
dipimpin oleh Osama bin Laden. Kedua, 
dijadikannya Irak sebagai ‘land of jihad”. 
Ketiga, dukungan masyarakat Muslim di 
berbagai negara atas narasi kebencian 
terhadap Amerika Serikat dan masyarakat 
barat sebagai kekuatan hegemoni global. 
ISIS juga dipandang sebagai transformasi 
Al-Qaeda dalam bentuk yang lebih radikal.5 
ISIS menjadikan Irak dan Suriah sebagai 
pusat dari negara Islam yang didirikan. 
Narasi jihad yang didengungkan ISIS adalah 
dengan menyerukan kepada diaspora 
Muslim di seluruh dunia untuk mendukung 
perjuangan mereka dan melakukan jihad ke 
Irak dan Suriah.

Kemunculan ISIS yang didirikan oleh 
Abu Bakar al-Baghdadi pada 9 April 2013 
tidak dapat dilepaskan dari pergolakan 
negara-negara Arab selama Arab Spring.6 
Diawali dari revolusi yang terjadi di Tunisia 
pada 18 Desember 2010 dan Mesir pada 25 
Januari 2011, berlanjut hingga menjamah 
Suriah. Apabila revolusi yang berlangsung 
di Tunisia dan Mesir berhasil melengserkan 
Zine al-Abidine Ben Ali serta Husni Mubarak, 
tidak demikian halnya dengan yang terjadi 
di Suriah. Pemimpin Suriah, Bashar al-
Assad tidak berhasil dilengserkan. Hal 
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ini membawa siginifikansi penting bagi 
dinamika politik dan keamanan di Suriah. 
Bukan hanya kelompok domestik yang 
hendak mencongkel Assad dari tampuk 
kepemimpinan, tapi juga aktor-aktor 
internasional lainnya. Dalam konteks ini, 
Suriah menjadi medan pertarungan antara 
Assad dengan kelompok-kelompok yang 
hendak menjatuhkannya.

Perang saudara yang terjadi di Suriah 
lebih lanjut menjadi lahan bagi tumbuh 
dan bersemainya ideologi ISIS. Musim semi 
politik yang berlangsung di dunia Arab 
bukan hanya musim semi Arab (al-rabi’ al-
araby’) atau Arab Spring, tapi juga musim 
semi kaum Islamis (al-rabi’ al-islamiyyun). 
Ini disebabkan karena selain memberi 
ruang bagi transformasi demokrasi, juga 
memunculkan arus balik tentang lahirnya 
demokrasi versi kelompok Islam tertentu, 
dalam konteks ini adalah kelompok ISIS.7 
Kemunculan ISIS juga ditengarai terkait 
kejatuhan rezim Saddam Hussein yang 
disebabkan oleh invasi Amerika Serikat dan 
sekutunya pada 2003. Kejatuhan Saddam 
Hussein mengakibatkan hancurnya seluruh 
infrastruktur militer, ekonomi, politik, 
dan pemerintahan Irak. Sabagai dampak 
sampingnya, muncul gerakan radikal 
destruktif seperti ISIS.

Argumentasi tersebut menemukan 
relevansinya dan sangat logis dalam 
menjelaskan mengapa gerakan semacam 
ISIS banyak muncul dan berkembang di 
negara-negara yang dilanda konflik, bisa 
disebut juga negara gagal. ISIS dianalogikan 
sebagai virus yang berkembang biak 
dalam tubuh negara karena kerusakan dan 
kelemahan sektor ekonomi, politik, dan 
militer baik yang disebabkan oleh faktor 
internal, maupun faktor eksternal. Alasan 
lainnya adalah secara historis Irak dan 
Suriah adalah dua wilayah yang memiliki 
nilai sejarah bagi peradaban Islam. Pada 
masa lampua, Suriah atau Syam pernah 

menjadi pusat perdagangan di masa awal 
perkembangan Islam, demikian juga 
halnya dengan Baghdad, Irak. Oleh sebab 
itu, kemunculan ISIS didasari motif untuk 
mengembalikan kejayaan Islam di masa 
lalu melalui pembentukan negara Islam di 
kedua wilayah tersebut.8 

Diskursus mengenai genealogi ISIS 
juga tidak bisa dipisahkan dari eksistensi 
Al-Qaeda. Menurut Zelin, meskipun ISIS 
sejatinya merupakan inkarnasi dari Al-
Qaeda, namun hubungan di antara kedua 
organisasi teroris internasional ini lebih 
banyak ditandai dengan ketidakpercayaan 
(distrust), persaingan terbuka (open 
competition), serta permusuhan (conflict). 
Zelin menggambarkan kedua organisasi ini 
sebagai dua kelompok yang terlibat war 
for supremacy, perang memperebutkan 
supremasi sebagai organisasi terorisme 
paling kuat di dunia.9 Pakar terorisme 
global, Jenkins, menyebut relasi kedua 
organisasi ini bagai saudara yang saling 
membunuh (brothers killing brothers). 
Sebagai kekhilafahan Islam di bawah al-
Baghdadi sebagai khalifah, ISIS mengklaim 
memiliki otoritas agama, politik, dan 
militer bagi seluruh umat Islam di dunia 
dengan mengajak seluruh umat Islam untuk 
bergabung mendukung eksistensi khilafah 
Islam yang dideklarasikan.

Pelemahan kekuatan ISIS

Eksistensi ISIS sebagai organisasi 
terorisme global bisa disebut berumur 
pendek. Meskipun ISIS lebih kuat 
dibandingkan dengan Al-Qaeda dari sisi 
logistik dan jaringan,  dan pada masa 
jayanya menguasai sejumlah besar wilayah 
strategis di Irak dan Suriah, ditambah 
lagi fakta bahwa lebih dari 40 ribu orang 
dilaporkan pindah dan tinggal di wilayah-
wilayah yang menjadi bagian kekhalifahan 
ISIS, namun itu semua tak cukup menopang 
eksistensi organisasi ini. Aksi ISIS yang 
melancarkan serangan teroris yang brutal 
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dan mengerikan di berbagai negara di dunia 
seperti Prancis dan Inggris telah meneguhkan 
soliditas dan solidaritas internasional untuk 
bersatu padu menumpas ISIS hingga ke 
akar-akarnya.

Pada 2016, ISIS mulai kehilangan 
wilayah-wilayahnya. Pasukan militer Irak 
yang disokong koalisi pimpinan Amerika 
Serikat melakukan serangan udara secara 
gencar dan berhasil merebut kembali 
wilayah Fallujah dari ISIS pada Juni. Pada 
bulan Agustus, Suriah Democratic Forces 
(SDF) yang didukung Amerika Serikat 
berhasil merebut wilayah Manbij dari ISIS. 
Pada bulan Oktober, pasukan Irak dan koalisi 
pimpinan Amerika Serikat memulai sebuah 
operasi yang bertujuan untuk mebebaskan 
kota Mosul dari ISIS. Pada bulan Desember, 
pasukan Libya membebaskan Sirte dari ISIS 
dengan bantuan serangan udara Amerika 
Serikat. 

Tahun 2017 menjadi periode kekalahan 
ISIS secara telak. Pada bulan Juni 2017, 
kota Mosul berhasil dikuasai setelah terjadi 
pertempuran sengit selama berbulan-bulan 
dengan milisi ISIS. Perdana Menteri Irak pada 
saat itu, yakni Haider al-Abadi,  menyebut 
situasi tersebut sebagai ‘pengakuan resmi 
kekalahan ISIS’. Tak hanya itu, Masjid Agung 
al-Nuri yang menjadi tempat al-Bagdadi 
mengumumkan kekhalifahan ISIS pada 2014 
diledakkan oleh ISIS sendiri yang merasa 
sudah sangat terdesak. Di Suriah, pasukan 
Suriah yang disokong militer Rusia dan Iran 
membebaskan Deir al-Zor dan memperluas 
kontrol pemerintah Suriah hingga ke Sungai 
Eufrat. Pada bulan Oktober, SDF yang 
diawaki oleh milisi Kurdi dan Arab di Suriah 
berhasil mengusir ISIS dari Raqqa melalui 
pertempuran besar selama empat bulan 
lamanya.

Tahun 2019 menjadi momen 
kehancuran ISIS. Pada bulan Februari 2019, 
SDF mengumumkan pertempuran terakhir 
dengan ISIS di Baghouz, sebuah desa kecil 

di dekat Sungai Eufrat yang menjadi markas 
terakhir ISIS di Suriah. Sebulan kemudian, 
SDF menyatakan berhasil direbut kembali 
dari ISIS dan mengumumkan kekalahan 
telak ISIS di Suriah. Sebagai buktinya, 
bendera kuning milik SDF dikibarkan di 
gedung-gedung Baghouz. ISIS memang telah 
kalah telak, tapi belum seratus persen. 
Sisa-sisa militan ISIS yang masih hidup 
melarikan diri dan bersembunyi di area 
gurun terpencil di Suriah. Seperti halnya di 
Suriah, eksistensi ISIS di Irak sudah sangat 
tergerus sejak direbutnya Mosul. Namun 
demikian, ISIS belum tumpas sepenuhnya. 
Aksi-aksi skala kecil masih dilakukan oleh 
milisi ISIS dengan melakukan serangkaian 
penembakan dan penculikan.10

Diakui bahwa kemunduran ISIS 
disebabkan oleh serangan secara spartan 
dan kontinyu yang dilakukan oleh 
militer Irak dan Suriah dengan sokongan 
pasukan koalisi internasional. Namun, 
faktor lain yang tak kalah signifikan yang 
mempengaruhi pelemahan ISIS adalah 
terbunuhnya pimpinan dan pendiri ISIS, Abu 
Bakar al-Baghdadi pada 2019 dalam sebuah 
operasi militer yang digelar Amerika Serikat 
di Suriah Utara. Kematian al-Baghdadi, 
meskipun tak serta-merta menghancurkan 
ISIS, namun diyakini telah meruntuhkan 
mental dan psikologis para pengikutnya. 
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, 
memberikan pernyataan yang sangat 
optimis bahwa kematian al-Baghdadi akan 
menjadikan dunia lebih aman. Pernyataan 
yang tak sepenuhnya tepat apabila merujuk 
kekuatan Al-Qaeda pasca kematian Osama 
bin Laden.11 

Kembalinya kombatan asing ISIS

Jatuhnya desa Baghouz sebagai 
wilayah terakhir yang dikuasai oleh ISIS 
telah menandakan bahwa ISIS tidak lagi 
memiliki pijakan geografis baik di Irak, 
maupun Suriah. Jatuhnya desa Baghouz 
ini juga memunculkan dua signifikansi 
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penting. Pertama, para anggota ISIS dan 
keluarganya menjadi buronan SDF, pasukan 
Irak, pasukan Suriah, dan pasukan Amerika 
Serikat. Mereka yang tertangkap kemudian 
dijebloskan ke kamp-kamp tahanan di 
Suriah Timur dan timur laut yang berada di 
bawah kontrol SDF, serta beberapa tempat 
di Irak yang diawasi dan dikontrol oleh 
pasukan Irak. Kedua, dikarenakan situasi 
yang semakin tersudut dengan sisa kekuatan 
yang sangat minim, para kombatan asing 
ISIS (FTF) akhirnya memutuskan untuk 
kembali ke negara asal dengan membawa 
serta seluruh anggota keluarganya di Irak 
dan Suriah.

Pada 2014-2015, warga negara asing 
yang menjadi kombatan ISIS berasal dari 
60 negara. Jumlah mereka diestimasikan 
sebanyak 25.000 personel, 3.000 di 
antaranya berasal dari negara-negara Eropa. 
Secara mendetil, komposisi kombatan ISIS 
yang berasal dari Eropa sebagai berikut: 
Inggris (500 orang), Prancis (950 orang), 
Belgia (650 orang), Denmark (110 orang), 
Swedia (300 orang), Jerman (960 orang), 
Belanda (120 orang), Norwegia (140 orang), 
Spanyol (50 orang), Irlandia (60 orang), 
Finlandia (45 orang), Italia (90 orang), 
Austria (60 orang), Bosnia (380 orang), 
Serbia (100 orang), Kosovo (220 orang), 
dan Albania (140 orang). Besarnya jumlah 
kombatan ISIS yang berasal dari negara-
negara Eropa tersebut menyebabkan 
terjadinya perbedaan pandangan antara 
Eropa dan Amerika Serikat dalam hal 
pemulangan para kombatan tersebut ke 
negara asal.

Pada Februari 2018, menteri 
pertahanan dari 14 negara anggota koalisi 
internasional melawan ISIS yang dipimpin 
oleh Amerika Serikat menggelar pertemuan 
di Roma, Italia. Agenda khusus yang 
dibahas dalam pertemuan tersebut adalah 
pembahasan mengenai nasib kombatan ISIS 
dan anggota keluarganya pasca kekalahan 

ISIS. Dalam forum tersebut, Amerika Serikat 
meminta agar anggota ISIS dan keluarganya 
dipulangkan ke negara asal mereka melalui 
proses koordinasi terlebih dahulu dengan 
pemerintah negara asal, kecuali pimpinan 
ISIS. Mereka akan dikirim ke kamp tahanan 
Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba. 
Namun demikian, usulan Amerika Serikat 
ini ditolak oleh Eropa karena kepulangan 
para kombatan tersebut akan mengancam 
keamanan nasional dan para kombatan 
tersebut masih mungkin setiap saat untuk 
melancarkan aksi-aksi terorisme kembali. 
Perbedaan pendapat antara Amerika 
Serikat dan Eropa tersebut pada akhirnya 
berdampak pada tidak tercapainya 
kesepakatan dalam pertemuan Roma.12

Menyikapi kebuntuan tersebut, Irak 
memberikan usulan. Irak menyarankan 
agar anggota ISIS dan keluarganya di 
Suriah diseret ke meja pengadilan di Irak. 
Sebagai kompensasinya, Irak mendapatkan 
guyuran dana sebesar 1 miliar dollar AS 
dari Eropa dan negara lainnya. Pemerintah 
Irak berhak mendapat dana tambahan jika 
nantinya anggota ISIS beserta keluarganya 
mendapat vonis hukuman penjara di Irak. 
Dana tambahan tersebut nantinya akan 
digunakan untuk biaya penjara anggota 
ISIS. SDF juga memiliki usulan sebagai jalan 
keluar. SDF menyarankan agar dibentuk 
pengadilan internasional (international 
court) yang khusus mengadili anggota ISIS 
yang ditahan SDF. Namun demikian, negara-
negara Eropa tidak memberikan respons 
positif atas usulan Irak dan SDF.

Sebelum masuk pada pembahasan 
mengenai respons pemerintah Indonesia 
terhadap rencana kepulangan WNI eks-
ISIS, ada baiknya disimak terlebih dahulu 
pendekatan dan kebijakan negara-
negara lainnya. Beberapa negara seperti 
Inggris, Denmark, Jerman, dan Swedia 
memutuskan memutuskan untuk mencabut 
status kewarganegaraan warganya dan 
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keluarga mereka yang terbukti secara 
resmi bergabung sebagai anggota ISIS. 
Berbeda dengan negara-negara Eropa 
lainnya, Prancis belum memutuskan secara 
tegas apakah menerima atau menolak 
rencana kepulangan warga negaranya. Saat 
ini Prancis masih melakukan investigasi 
mendalam terhadap warganya yang 
bergabung dengan ISIS. Namun demikian, 
pemerintah Prancis memastikan bahwa 
mereka masih membuka pintu lebar bagi 
anak-anak yatim piatu yang orang tuanya 
tewas atau menjalani hukuman mati.

Sikap dan kebijakan yang diambil oleh 
Kazakhstan, Tajikistan, dan Turki terbilang 
lebih lunak. Negara-negara kawasan Asia 
Tengah tersebut memilih untuk membuka 
pintu mereka bagi warga negaranya 
yang menjadi anggota ISIS. Pemerintah 
Kazakhstan misalnya, menyediakan tempat 
berlindung bagi perempuan dan anak-
anak. Perempuan dan anak-anak sebagai 
kaum yang rentan akan didampingi oleh 
psikolog dan dokter untuk menghilangkan 
trauma dan dampak psikologis akibat 
perang. Sementara bagi kaum laki-laki, 
mereka akan diganjar hukuman 10 tahun 
penjara terlebih dahulu jika memilih untuk 
kembali dan menyerahkan diri. Amerika 
Serikat sebagai negara terdampak rencana 
kepulangan FTF belum memiliki kebijakan 
yang jelas. Namun demikian, pemerintah 
federal AS pernah menjalankan program-
program deradikalisasi terhadap beberapa 
warganya yang dipusatkan di Minnesota. 
Sedangkan Malaysia sebagai negara 
tetangga Indonesia menyiapkan program 
rehabilitasi dan deradikalisasi bagi warga 
negaranya yang ikut bergabung dengan ISIS.

Sikap pemerintah Indonesia (Das Sollen)13

Sebelum masuk pada penetapan 
kebijakan, ada baiknya melihat kembali 
situasi politik global, khususnya yang 
terkait langsung dengan ISIS. Pada 27 
Oktober tahun lalu, pemimpin utama ISIS, 

Abu Bakar al-Baghdadi, dinyatakan tewas 
dalam serangan pasukan Amerika Serikat 
di Suriah Utara. Kematian al-Baghdadi ini 
membawa signifikansi penting bagi ISIS. 
Meskipun tidak serta-merta menghancurkan 
kekuatannya secara total, ISIS mau tidak 
mau harus mengubah pola pergerakan. 
Jika sebelumnya ISIS berupaya menarik 
para foreign terrorist fighters (FTF) dari 
seluruh dunia untuk datang ke Irak dan 
Suriah, maka pasca kematian al-Baghdadi, 
ISIS menerapkan far abroad strategy, 
yakni menyerukan kepada anggota dan 
simpatisannya di seluruh dunia untuk 
mengobarkan perang di kampung halaman 
masing-masing. Metode ini dinilai lebih 
sesuai dengan kondisi ISIS yang semakin 
terpojok. 

Pelemahan kekuatan ISIS juga 
disebabkan oleh serangan gencar dan 
simultan yang dilakukan oleh berbagai 
pihak seperti militer Irak, militer Suriah 
yang didukung oleh sekutunya Rusia, 
militer Turki, serta pasukan koalisi yang 
dipimpin oleh Amerika Serikat. Situasi 
inilah yang patut dicermati, khususnya 
oleh Indonesia sebagai negara terdampak 
pelemahan kekuatan ISIS. Jelas bahwa 
ISIS saat ini dalam keadaan terdesak. Para 
kombatan ISIS yang berasal dari berbagai 
negara juga berhitung agar tidak mati sia-
sia dengan kekuatan yang semakin sedikit. 
Konsekuensinya, pilihan untuk pulang ke 
negara asal menjadi opsi terbaik. Selama 
beberapa tahun ISIS eksis, jaringannya 
sudah meluas ke berbagai negara, bahkan 
mendapat dukungan dari kelompok-
kelompok teroris lainnya. Jaringan inilah 
yang diharapkan oleh kombatan ISIS yang 
pulang untuk membantu logistik dan aksi-
aksi mereka nantinya. 

Pemerintah Indonesia dituntut untuk 
bersikap secara cermat dan hati-hati 
dalam merespons keinginan sejumlah WNI 
eks-ISIS untuk pulang. Proses perumusan 
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kebijakan juga tak mudah karena harus 
mempertimbangkan aspirasi masyarakat 
domestik yang terbelah. Jika berpedoman 
pada maklumat Pembukaan UUD 1945 
alinea ke-4 yang salah satunya berbunyi 
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia”, maka 
sudah menjadi kewajiban pemerintah 
untuk melindungi para WNI tersebut. 
Hanya saja jika faktanya adalah para 
WNI tersebut sudah terpapar ideologi ISIS 
yang bertentangan dengan Pancasila dan 
terdapat motif untuk menjalankan aksi 
teror di tanah air, maka proses menerima 
kepulangan segelintir WNI tersebut akan 
‘mengorbankan’ keselamatan WNI lainnya 
dalam jumlah besar. 

Untuk menopang perumusan kebijakan, 
data yang valid menjadi kata kunci bagi 
pemerintah Indonesia. Hanya saja data 
yang masuk belum menggambarkan realitas 
WNI di Irak dan Suriah sepenuhnya. Data 
pemerintah yang berasal dari sumber luar, 
yakni Palang Merah Internasional dan Badan 
Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA), 
menyebutkan bahwa terdapat 689 WNI 
yang berstatus sebagai foreign terrorist 
fighters (FTF). Sedangkan sekitar 1.800 WNI 
lainnya belum teridentifikasi statusnya. 
Melihat kondisi ini, langkah pertama yang 
harus ditempuh oleh pemerintah adalah 
memastikan terlebih dahulu kesahihan 
data dari sumber asing tersebut sekaligus 
mengindetifikasi status WNI lainnya yang 
belum terverifikasi. 

Tentu saja tugas ini tidak bisa 
sepenuhnya diserahkan kepada perwakilan 
Indonesia di luar negeri saja, dalam hal 
ini KBRI atau KJRI, melihat kompleksitas 
kasus yang dihadapi. Pemerintah perlu 
melibatkan pihak dari BNPT, BIN, dan Polri 
sejak tahap identifikasi dan verifikasi untuk 
meminimalisasi segala risiko. Sejatinya 
proses verifikasi bukanlah proses yang 
mudah. Variabel yang dilihat bukan hanya 

persoalan status kombatan atau non-
kombatan saja, tapi juga sejauh mana 
ideologi ISIS merasuk ke dalam pikiran dan 
hati WNI tersebut. Status kombatan dan 
non-kombatan bisa dikenali dengan melihat 
karakteristik fisik mereka, khususnya 
tangan, badan, hingga kaki sebagai bagian 
tubuh yang paling banyak digunakan dalam 
olah senjata.

Namun proses identifikasi ideologi 
adalah hal yang sifatnya intangible (tidak 
dapat dilihat). Bisa saja para WNI eks-
ISIS tersebut mengaku berikrar setia pada 
Pancasila dan NKRI dan pura-pura tidak 
paham terhadap ideologi ISIS. Di sinilah 
urgensi keterlibatan BNPT, BIN, Polri hingga 
Kementerian Agama RI sebagai pihak yang 
dinilai kompeten dalam melakukan deteksi 
dini (early detection). Faktor lainnya 
yang jadi pertimbangan penting dalam 
proses identifikasi dan verifikasi adalah 
mereka yang berstatus anak-anak, yatim 
piatu, dan orang tua. Kelompok tersebut 
patut mendapatkan prioritas penanganan. 
Proses administratif dalam identifikasi 
dan verifikasi tersebut diproyeksikan akan 
memakan waktu plus minus tiga bulan 
untuk mendapatkan hasil yang valid dan 
komprehensif. 

Sempat muncul pertanyaan, apakah 
mereka yang bergabung ke ISIS tersebut telah 
kehilangan status kewarganegaraannya 
atau tidak? Jika merujuk pada UU 12/2006 
tentang Kewarganegaraan, maka yang 
menghilangkan status kewarganegaraan 
WNI di antaranya adalah mendapatkan 
kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, 
bersumpah atau berjanji setia kepada 
negara lain, serta masuk dinas tentara 
asing tanpa izin terlebih dahulu kepada 
presiden. Jika pemerintah melihat para 
WNI tersebut sebagai pihak yang kehilangan 
status kewarganegaraan, maka secara tidak 
langsung pemerintah mengakui status ISIS 
sebagai entitas politik yang berdaulat 
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(baca: negara). Secara umum, belum ada 
satu negarapun di dunia yang mengakui 
ISIS sebagai negara berdaulat. Kebanyakan 
menganggap ISIS hanya sebagai sebuah 
privately based terrorism, organisasi 
teroris internasional. 

Hal lainnya yang bersifat jangka 
panjang yang harus segera dipersiapkan oleh 
pemerintah adalah model pemulihan seperti 
apa yang akan dijalankan kepada WNI eks-
ISIS yang disetujui untuk dipulangkan. Model 
pemulihan ini memiliki beberapa sekup 
seperti upaya deradikalisasi (rehabilitasi 
religius), rehabilitasi sosial-psikologis, 
serta reintegrasi sosial ke masyarakat. 
Dalam konteks eksekusi tahap pemulihan 
ini, pemerintah disarankan untuk tidak 
menjalankannya secara business as usual 
mengingat mereka sudah terhitung sangat 
lama tinggal di Irak dan Suriah, dipastikan 
terjadi perubahan cara pandang yang 
signifikan dalam rentang waktu tersebut 
yang berbeda bobotnya dengan para 
teroris domestik yang ditangani selama 
ini. Pemulihan disarankan untuk dijalankan 
dengan menetapkan suatu lokasi khusus 
yang terpisah dari masyarakat untuk jangka 
waktu yang ditetapkan. 

Upaya pemulihan nantinya akan 
melibatkan banyak pihak yang mengemban 
tugas secara teknis seperti dokter, 
perawat, psikolog, hingga alim ulama 
(tenaga keagamaan). Dokter dan perawat 
akan difungsikan sebagai tenaga medis. 
Perang selalu menyisakan luka fisik bagi 
para kombatan. Sedangkan psikolog dan 
tenaga keagamaan akan difungsikan untuk 
mengampu tugas dalam hal rehabilitasi 
mental dan cara pandang. Upaya pemulihan 
ini seyogianya tidak dilihat sebagai 
mekanisme perubahan cara berfikir saja, 
tapi memastikan mental psikologis mereka 
kembali sehat dengan memenuhi kebutuhan 
dasarnya (sandang, pangan, papan, harga 
diri, dan aktualisasi diri). Satu hal yang 

pasti, upaya pemulihan membutuhkan dana 
yang tidak sedikit dan proses yang mungkin 
lebih lama dari proses pemulihan biasa.

PENUTUP

Kesimpulan 

Tumbangnya ISIS sebagai organisasi 
internasional yang selama enam tahun 
terakhir (2013-2019) menjadi ancaman 
global tentu saja memberikan kabar 
gembira ke seluruh dunia, tidak terkecuali 
Indonesia. Namun demikian, terdapat 
residu yang cukup serius untuk disikapi 
dibalik kejatuhan ISIS. Residu tersebut 
adalah rencana para kombatan ISIS yang 
berasal dari berbagai negara untuk pulang 
kembali ke negara asalnya. Ada banyak 
motif yang melatarbelakangi rencana 
mereka. Kalkulasi strategis bahwa kekuatan 
dan logistik yang mereka miliki tak akan 
sanggup lagi melangsungkan perang 
secara vis a vis dengan koalisi pasukan 
internasional membuat para FTF merasa 
gentar dan berhitung ulang.

Namun demikian, ada hal lainnya yang 
perlu diwaspadai. Para kombatan organisasi 
teroris rata-rata berstatus militan ideologis 
yang tidak takut mati. Langkah mereka 
pulang ke kampung halaman bisa dimaknai 
sebagai perubahan strategi perang ISIS, 
dari menghimpun FTF dari seluruh dunia 
untuk datang ke Irak dan Suriah, menjadi 
‘memulangkan kembali’ para FTF ke 
kampung halaman untuk mengobarkan 
perang di sana (far abroad strategy). 
Metode ini dianggap paling relevan bagi 
kondisi ISIS yang ‘sekarat’ di Irak dan 
Suriah. Di negara asal, mereka berpotensi 
membangun jaringan baru atau bahkan 
berkolaborasi dengan sel-sel jaringan 
teroris ISIS yang sudah eksis. Hal inilah yang 
menjadi bahaya laten dari kepulangan para 
FTF ke negara asal.
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Saran

Sikap pemerintah Indonesia yang 
secara tegas menolak rencana kepulangan 
WNI eks-ISIS melalui sebuah keputusan yang 
diambil dalam sebuah rapat tertutup dan 
terbatas secara umum dapat dimafhumi 
menilik kompleksitas isu yang dihadapi oleh 
pemerintah saat ini, serta risiko yang harus 
ditanggung apabila memulangkan para 
WNI tersebut dalam waktu dekat. Namun 
demikian, seyogianya kebijakan tersebut 
tidak diletakkan dalam kerangka kebijakan 
final, melainkan respons jangka pendek 
atas situasi yang dihadapi. Pemerintah 
harus menyusun sebuah kebijakan jangka 
panjang melalui identifikasi permasalahan 
yang terukur dengan baik. 

Dengan kata lain, pemerintah 
seyogianya membuka opsi bagi sebagian 
WNI eks-ISIS yang memenuhi syarat untuk 
kembali pulang ke Indonesia, tidak serta-
merta menutup dengan basis formulasi 
kebijakan yang belum memadai sebagai 
kebijakan yang bersifat final dan jangka 
panjang. Pemerintah bisa mencontoh 
sikap Perancis yang mengambil keputusan 
secara hati-hati melalui proses investigasi 
yang terukur terlebih dahulu.  Pemerintah 
dapat menetapkan persyaratan kepada 
mereka yang hendak pulang. Untuk 
menetapkan persyaratan tersebut, maka 
pemerintah harus membenahi terlebih 
dahulu akurasi data yang dimiliki dengan 
menyelenggarakan proses identifikasi dan 
verifikasi secara mandiri. Secara mendetil, 
pemerintah disarankan untuk melakukan 
tahapan perumusan kebijakan sebagai 
berikut:

1) Pembentukan tim identifikasi dan 
verifikasi jumlah WNI terafiliasi ISIS di 
Irak dan Suriah yang terdiri dari unsur 
perwakilan diplomatik di kedua negara 
(KBRI dan KJRI), Polri, BNPT, BIN, dan 
Kementerian Agama RI;

2) Identifikasi dan verifikasi jumlah WNI 

yang terafiliasi ISIS yang ada di Irak dan 
Suriah, serta negara-negara sekitar 
Irak dan Suriah;

3) Kategorisasi dan klasifikasi WNI yang 
terafiliasi ISIS (profiling). Kategorisasi 
dan klasifikasi meliputi aspek 
kombatan dan non-kombatan, laki-laki 
dan perempuan, orang tua dan anak-
anak (ada orang tua, piatu, dan yatim 
piatu), termasuk juga kategorisasi dan 
klasifikasi berdasarkan motif kepergian 
ke Irak dan Suriah;

4) Pengolahan data dan analisis data WNI 
yang sudah dikumpulkan;

5) Penetapan syarat kepulangan. Untuk 
poin ini, kementerian/lembaga 
terkait diharapkan selekasnya 
merumuskan kriteria bagi WNI yang 
hendak dipulangkan. Kementerian/
lembaga terkait dapat mencontoh 
sikap Kazakhstan, Tajikistan, dan Turki 
yang menerima warga negaranya yang 
berjenis kelamin laki-laki yang hendak 
pulang, dengan catatan menyerahkan 
diri dan menjalani hukuman terlebih 
dahulu selama 10 tahun;

6) Proses verifikasi kesesuaian dengan 
persyaratan yang ditetapkan, kemudian 
dilanjutkan dengan pemulangan bagi 
yang memenuhi persyaratan;

7) Mereka yang dipulangkan harus 
menjalani serangkaian program 
meliputi deradikalisasi (rehabilitasi 
religius), rehabilitasi sosial-psikologis, 
serta reintegrasi ke masyarakat;

8) Pemerintah juga dapat menambahkan 
metode hukuman pidana sebagai 
sanksi berbasis hukum positif terhadap 
WNI eks-ISIS sebagai tahapan pra-
rehabilitasi.
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