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Meningkatkan Penanggulangan Radikalisme 
guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional 

dalam Rangka Ketahanan Nasional
1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) adalah negara kepulauan (archi-
pelagic state) yang memiliki keaneka-
ragaman dari segi, suku, agama, bahasa 
dan adat istiadat, bahkan sumber 
kekayaan alam yang dimilikipun sangat 
beragam. Keanekaragaman tersebut, 
jika tidak dikelola dengan baik secara 
adil dan merata, akan dapat menjadi 
potensi konflik, sehingga mengancam 
keutuhan, persatuan dan kesatuan 
bangsa. 

Gerakan-gerakan radikal yang ber-
upaya untuk mengadakan perubahan 
secara cepat, menyeluruh dan men-
dasar dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara telah tumbuh 
dengan ciri-ciri tanpa mengindahkan 
ketentuan dan konstitusi yang berlaku, 
tidak menghargai pendapat atau 
keyakinan orang lain, tidak toleran, 
merasa pendapat atau keyakinannya 
yang paling benar. Kondisi ini akan me-
lahirkan sikap fanatik yang berlebihan 
terhadap diri atau kelompoknya sendiri, 
sehingga ingin memaksakan orang lain 
atau kelompok lain berperilaku seperti 
dirinya melalui cara-cara kekerasan.

Radikalisme telah mengakar lama 
di dalam masyarakat Indonesia, bahkan 
pada perjalanan bangsa Indonesia sejak 
masa kemerdekaan, seperti peristiwa 
Madiun/PKI (1948), DI /TII (1949), G 30 S/
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PKI (1965) dan konflik-konflik internal 
lainnya dalam skala lebih kecil. Timbul 
tenggelamnya gerakan radikal sejak 
lama sampai saat ini dapat dianggap 
sebagai fenomena bahwa radikalisme 
sebagai “musuh kontemporer” sekaligus 
sebagai “musuh abadi”. 

Peran negara dalam menjamin rasa 
aman warga negara terhadap gerakan 
radikal menjadi sangat penting. Ber-
bagai upaya pemerintah dalam penang-
gulangan aksi radikalisme melalui 
instrumen regulasi telah banyak dilakukan.  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme, Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 
46 Tahun 2010 tentang Pembentukan 
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 
(BNPT) dan beberapa kebijakan lainnya 
yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, 
agama, pemuda serta melibatkan 
pemerintah daerah. Namun kenyataannya 
sampai saat ini aksi-aksi radikal masih 
merupakan ancaman serius dan potensial. 
Belakangan munculnya pergerakan 
kelompok radikal Islamic State of Iraq 
and Syria (ISIS) di Irak dan Syria yang 
sudah banyak tersebar di berbagai 
negara, tidak terkecuali di Indonesia.

2. Pokok- Pokok Persoalan
Hasil Kajian Berlanjut yang dilakukan 

oleh Lembaga Ketahanan Nasional 
Republik Indonesia (Lemhannas RI) dari 
sudut pandang pancagatra, merumuskan 
bahwa pokok persoalan terkait dengan 
penanggulangan radikalisme adalah:
a. Aspek Ideologi. Berkembangnya 
 paham-paham radikal yang me-

nawarkan dan memperjuangkan 
pemikiran yang tidak sejalan dengan 

ideologi Pancasila yang bersifat 
plural, toleran dikarenakan longgar-
nya implementasi ideologi Pancasila 
kepada masyarakat Indonesia. 

 Reformasi telah membuka kesempatan 
bagi segenap rakyat Indonesia untuk 

 membawa ideologi, termasuk paham-
paham radikal kedalam kehidupan 
masyarakat Indonesia.  

b. Aspek Politik. Kurang berperannya 
partai sebagai lembaga politik 
dalam mendidik kader-kader partai 
untuk bersikap, berpikir  dan ber-
perilaku sebagai politisi yang me-
miliki wawasan kebangsaan dan 
mengutamakan kepentingan nasional. 

c. Aspek Ekonomi. Banyaknya pe-
ngangguran dan tidak meratanya 
pendapatan masyarakat antara 
kelas atas dan kelas bawah serta 
ketimpangan pembangunan antara 

 pusat dan daerah memberikan 
kerentanan tersendiri yang menyebab-
kan semakin mudahnya paham-
paham radikal dapat berperan 
sebagai alternatif solusi bagi orang-
orang yang kurang sejahtera. 

d. Aspek Sosial Budaya. Kebijakan bidang 
pendidikan (formal, non formal, in-
formal) yang belum mampu secara 
maksimal menghasilkan sumber-
daya manusia yang berkarakter ke-
bangsaan, pluralis/multikultur, toleran 
dan berkebudayaan Indonesia. 

e. Aspek Pertahanan dan Keamanan.   
Dibuatnya berbagai macam regulasi 
di sektor pertahanan dan keamanan 
memerlukan penyesuaian-penyesuaian 
institusional di berbagai bidang. 
Lemahnya koordinasi antar institusi 
yang berperan pada aspek pertahanan 
dan keamanan serta dengan di-
cabutnya Undang-Undang No. 11/



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 21 | Maret 20156

PnPs/Tahun 1963 tentang Pem-
berantasan Kegiatan Subversi mem-
buat pengawasan dan pencegahan 
terhadap kegiatan radikal menjadi 
lebih sulit.  

3. Data dan Fakta
a. Data
1) Perkembangan Gerakan Radikalisme 

di Indonesia 
Perkembangan radikalisme di Indonesia 

telah melahirkan tindakan kekerasan 
dan aksi terorisme. Aksi terorisme di 
Indonesia mulai meningkat intensif 
sejak tahun 2000 yang ditandai dengan 
sejumlah kasus peledakan bom, antara 
lain: bom terhadap dubes Philipina 
dan peledakan di malam natal tahun 
2000 terhadap 30 gereja di 22 kota di 
Indonesia.1 Perkembangan mutakhir, 
ada sejumlah peristiwa terorisme atau 
rencana aksi teror yang dilakukan oleh 
kelompok yang tidak terkait langsung 
dengan struktur organisasi di atas atau 
hanya memiliki hubungan fisik, namun 
mereka melakukan kajian-kajian ke-
agamaan sendiri, berlatih kemampuan 
militer termasuk bom bunuh diri dan 
merencanakan serta melaksanakan aksi 
teror secara perorangan. Sejak tahun 
2000 sudah hampir 1.000 orang anggota 
jaringan radikal telah ditangkap dan 
sekitar 800 orang lebih diproses hukum.2

2) Ancaman Radikalisme di Indonesia
Berdasarkan data yang disampaikan 

Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan 
Nasional Irjen Pol. Drs. Bambang Suparno, 
SH.,M.Hum terkait perkembangan-
perkembangan aksi radikalisme sebagai 
berikut 3:

a) Tahun 2012 terjadi rangkaian aksi 
radikal/teroris sebagai berikut :

(1) Kelompok radikal/teroris (5 
orang) di Bali, bulan Maret 
2012.

(2) Kelompok radikal/teroris 
(financing terorism) ter-
tangkap di Jakarta–Medan– 
Palembang–Bandung–Solo–
Jawa Timur, bulan Mei 2012.

(3) Kelompok radikal/teroris (2 
orang) di Poso, bulan Juli 
2012.

(4) Kelompok radikal/teroris 
 Farhan cs di Solo, bulan 

Agustus dan September 2012.
(5) Kelompok Baderi (11 orang) 

di Solo, bulan September 2012. 
(6) Kelompok Walid (5 orang) 

di Ambon, bulan September 
2012.

(7) Rangkaian aksi radikal/teroris 
 di Poso, bulan Desember 2012.
(8) Kelompok radikal/teroris di 

Makkasar, bulan Desember/ 
Januari 2012.

(9) Kelompok radikal/teroris 
Bima, bulan Januari 2013.

b) Pada tahun 2013 dan 2014 akan 
keluar dari penjara ± 300 napi 
teroris.

c) Tahun 2012 telah muncul sel-sel 
baru teroris, seperti : 
(1) HASMI (Halakah Sunni untuk 
 masyarakat Indonesia), 

merencanakan untuk mem-
bom Kedutaan Besar Amerika 
Serikat.

(2) JMIT (Jaringan Mujahidin 
Indonesia Timur) pimpinan 
Santoso.

d) Tahun 2012 terungkap adanya 
jaringan teroris untuk mengumpul 
dana lewat internet, untuk pem-
belian senjata, explosive/bahan 
peledak dan pelatihan.
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e) Telah terungkap adanya aksi teror 
dengan menargetkan Pemilihan 
Kepala Daerah, seperti : 
(1) Pelemparan bom kepada 

Gubenur Sulawesi Selatan.
(2) Teror menjelang Pemilihan 

Gubernur Aceh  tahun 2011.
f) Pada tahun 2013 – 2014 merupakan 

tahun politik. Proses Pemilu 
Presiden dan DPR termasuk Pemilihan 
Kepala daerah, kemungkinan jadi 
target teroris.

g) Laporan Intelijen terpadu: 
Daftar Pencarian Orang (DPO) 
teroris masih aktif dan terus 
merekrut militan baru.

h) Tokoh-tokoh ideologis masih terus 
menyerukan jihad sambil mena-
namkan kebencian dan menye-
barkan permusuhan.

i) Bagi teroris, musuh utama adalah 
Polri dan menyerang Polri khusus-
nya Densus dan BNPT sambil ber-
usaha mengadu domba TNI dengan 
Polri. 

j) Perkembangan Lingkungan Inter-
nasional, khususnya Arab Spring 
akan berpengaruh pada situasi di 
Indonesia. 

b. Fakta
1) Potensi Aksi Gerakan Radikalisme

Gerakan radikalisme dan konflik 
sosial diprediksi masih akan terus ter-
jadi pada tahun-tahun mendatang. 
Radikalisme yang terkait dengan 
konflik-konflik sosial bersumber dari 
deprivasi ekonomi, yaitu perasaan 
terpinggirkan secara ekonomi, karena 
adanya perasaan kalangan masyarakat 
yang teralienasi, perasaan terasing 
hidup di lingkungan sendiri, adanya 
perasaan terancam dari kelompok 

masyarakat. Kelompok radikal, ber-
potensi besar melakukan infiltrasi ter-
hadap konflik-konflik sosial yang terjadi 
di tengah-tengah masyarakat. Isu-isu 
marginalisasi, kesenjangan ekonomi 
dan kemiskinan, tetap menjadi fokus 
kampanye kelompok radikal. Selain 
itu, pertentangan kelas juga menjadi 
isu yang sangat mudah dimanfaatkan 
kelompok-kelompok tertentu untuk 
menyulut kekerasan. Misalnya, buruh 
dengan pengusaha atau petani dengan 
pengusaha agrobisnis atau perkebunan. 

2) Kebijakan Penanggulangan 
Radikalisme
Selama ini, usaha memberantas 

aksi-aksi radikal di Indonesia bisa di-
bilang kurang maksimal. Meskipun sudah 
dibuat undang-undang khusus teror-
isme, namun hal itu belum bisa mem-
buat para teroris jera. Terbukti dari 
sekian banyak pelaku terorisme yang 
ditembak mati, mayoritas mereka pernah 
dipenjara sebelumnya. Kegagalan ini 
mengindikasikan bila memberantas 
terorisme tak cukup hanya dengan 
penjara semata. Perlu dilakukan 
langkah-langkah lain utamanya yang 
bersinggungan langsung dengan pe-
mahaman (ideologi). Langkah ini sangat 
penting untuk membersihkan pemahaman 
eksklusif yang selama ini bersarang di 
otak mereka. Karena sudah menjadi 
ideologi, menghilangkannya pun harus 
menggunakan ideologi (kontra-ideologi). 
Kontra-Ideologi di sini berarti mencoba 
mempertemukan pemahaman mereka 
yang sempit dengan pemahaman terbuka 
yang kita anut di Indonesia. Memang 
bukan perkara mudah, tapi bagaimana-
pun, terorisme tak bisa dibiarkan. Apa-
lagi bila hal itu telah menyeret ajaran 
agama tertentu di dalamnya.
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3) Keberadaaan Lembaga dalam 
Penanggulangan Radikalisme. 
Lemahnya koordinasi dan sinergitas 

mengakibatkan masing-masing pihak 
beranggapan bahwa fungsi, tugas dan 
tanggung jawab yang diemban hanya 
berkisar pelaksanaan Tupoksi berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang 
mengaturnya dan kurang memerhatikan 
keterkaitan tugas maupun pengaruh 
dan dampak dari penjabaran kebijakan 
yang dilaksanakan oleh masing-masing 
instansi, terutama keterkaitan per-
masalahan pada bidang Ipoleksosbud-
hankam. Kondisi ini berakibat pada 
rendahnya upaya preemtif dan preventif 
masing-masing dalam menanggulangi 
gerakan radikal di berbagai wilayah.   

4. Analisa dan Upaya
Untuk mencari solusi permasalahan 

yang dihadapi yang berkaitan dengan 
penanggulangan radikalisme, maka 
perlu analisis secara komprehensif dari 
sudut pandang pancagatra untuk me-
nentukan langkah strategis pemecahan 
permasalahannya. 

a. Analisis Strategik
1) Aspek Ideologi

Kelompok radikal sampai saat ini 
masih berusaha untuk menggantikan 
Pancasila dan UUD 1945 dengan pe-
mahaman ajaran yang diyakininya. 
Lebih jauh lagi, dampak negatifnya juga 
bisa menurunkan rasa nasionalisme. 
Efek ini bisa dibuktikan dengan begitu 
mudahnya para pelaku bom bunuh diri 
yang sebagian besar adalah anak muda 
terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang 
mengarah pada separatisme. Mereka 
berubah menjadi siap untuk melakukan 
aksi teror guna menghancurkan bangsanya 
sendiri. Fakta ini mengindikasikan 

bahwa rasa nasionalisme yang ada pada 
diri mereka masih sangat rendah ter-
hadap negara ini. Efek berantainya bisa 
berakibat pada terganggunya keyakinan 
masyarakat terhadap kedaulatan bangsa 
dan ketangguhan ideologinya.

2) Aspek Politik
Kelangsungan politik memiliki keter-

kaitan yang erat dengan kelangsungan 
proses pemerintahan. Untuk men-
jalankan proses pemerintahan, segala 
komponen yang terlibat dalam 
pemerintahan harus dapat menjalankan 
tugasnya dengan baik untuk mencapai 
tujuan nasional. Situasi politik dalam 
negeri tidak akan stabil karena persoalan 
radikalisme dan kekuatan pemerintah 
akan menguras energi dan pikirannya 
dengan persoalan ini. Pembangunan 
tidak berjalan sebagaimana mestinya, 
bahkan politik luar negeri pun sangat 
merugikan karena pihak luar negeri 
akan dapat menganggap bahwa Indonesia 
adalah merupakan sarang radikalis dan 
teroris. Hal ini terbukti dengan banyaknya 
negara mengeluarkan travel warning 
kepada warganya yang akan berkunjung 
ke Indonesia maupun pengawasan ketat 
terhadap warga negara Indonesia yang 
akan keluar negeri.

3) Aspek Ekonomi    
Setiap terjadi aksi-aksi radikal di 

dalam negeri, mengakibatkan para 
investor ragu-ragu dan para pembeli 
luar negeri bimbang membuka order 
dengan Indonesia. Upaya normalisasi 
keadaan ini akan memakan waktu yang 
relatif lama dan kepercayaan akan 
kembali secara bertahap, setelah kita 
dapat menunjukkan langkah-langkah 
dan hasil-hasil konkret di bidang 
keamanan, reformasi hukum, fiskal dan 
moneter, serta langkah-langkah lainnya 
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yang memperbaiki iklim usaha. Dampak 
ekonomi sektor pariwisata, Indonesia ke-
hilangan pemasukan devisa yang tinggi, 
hal ini terbukti saat kejadian Bom 
Bali I dan II, semua turis berbondong-
bondong meninggalkan Indonesia yang 
mengakibatkan sektor parawisata men-
jadi lesu. Sedangkan dari segi ekonomi, 
parawisata telah menyumbang ke-
makmuran bagi rakyat, karena di bidang 
ini telah mempekerjakan sejumlah 
orang di bidang perhotelan, kuliner, 
pertokoan dan selainnya.

4) Aspek Sosial Budaya
Dampak radikalisme di bidang sosial-

budaya akan menimbulkan konflik 
komunal yang terjadi dalam masyarakat, 
khususnya yang berada dalam sistem 
sosial budaya Indonesia. Konflik tersebut 
memunculkan disintegrasi terhadap 
nilai fundamental bangsa Indonesia. 
Karena sebagian besar aksi-aksi teror 
yang muncul menginginkan adanya 
pembentukan sebuah negara yang ber-
dasarkan agama tertentu. Hal inilah 
yang bisa menyebabkan konflik 
horizontal dalam masyarakat. Karena 
pada dasarnya negara Indonesia mem-
punyai masyarakat yang heterogen yang 
terdiri dari berbagai suku, agama, dan 
ras. Apabila ada dari salah satu komponen 
tersebut memaksakan kehendaknya 
maka akan dapat menimbulkan konflik.

5) Aspek Pertahanan dan Keamanan
Dari segi pertahanan keamanan, 

masyarakat tidak lagi merasa aman di 
negerinya sendiri. Segala aktivitas 
masyarakat tidak berjalan sebagaimana 
mestinya karena selalu dihantui oleh 
kekhawatiran dan ketakutan terhadap 
tindakan-tindakan radikal. Setiap orang 
curiga kepada orang lain terkait dengan 
aksi radikal. Hal ini akan berimplikasi 

pada persoalan di dalam masyarakat. 
Hadirnya aksi-aksi radikal secara jelas 
telah menjadi ancaman terhadap 
keselamatan warga negara Indonesia 
secara keseluruhan. Sebagai konstituen 
dalam kehidupan bernegara, ancaman 
terhadap warga negara juga berarti 
ancaman terhadap keamanan nasional 
secara keseluruhan.

b. Upaya
Radikalisme muncul karena dipicu 

oleh rasa frustrasi masyarakat akibat 
kondisi keterpurukan ekonomi, hiruk-
pikuk politik, perubahan cepat sosial-
budaya serta agama  dan tokoh religi 
yang lamban bahkan tidak mampu 
menyuguhkan solusi. Sebagai konsekuensi, 
masyarakat yang merasa kehilangan 
harapan ke depan mencoba berkreasi 
mencari jalan pemecahan sendiri, maka 
munculah gagasan dan paham-paham 
penyelamatan lainnya.

Untuk mengantisipasi hal-hal 
tersebut, peran serta pemerintah sangat 
penting dalam mengantisipasi paham-
paham radikalisme dan gerakannya  
melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1) Memberdayakan tokoh-tokoh 
masyarakat dalam implementasi 
ketahanan bangsa, khususnya 
dalam pembinaan karakter dan 
jati diri bangsa. 

2) Meningkatkan program pem-
bangunan kerukunan umat ber-
agama. 

3) Meningkatkan program pe-
mantapan wawasan kebangsaan 
terhadap komponen masyarakat 
guna memperkokoh ketahanan 
nasional. 

4) Mengintensifkan Program De-
radikalisasi. 
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5) Pembenahan Regulasi Keamanan. 
6) Reformasi Sektor Keamanan. 
7) Reorientasi Pendidikan. 
8) Kampanye Sosial dan Kultural 

Secara Massif. 
9) Sinergi Tupoksi antar Forum. 

5. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah di-

sampaikan, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan, sebagai berikut: 
a. Radikalisme merupakan paham 

yang menghendaki perubahan, per-
gantian dan penjebolan terhadap 
suatu sistem di masyarakat sampai 
ke akarnya dan menggunakan cara-
cara kekerasan. 

b. Gerakan radikalisme yang disertai 
dengan tindakan anarkis sangat 
berpengaruh terhadap kondisi 
stabilitas politik yang kondusif dan 
dinamis.

c. Indonesia yang memiliki keberagaman 
etnik dan suku bangsa dengan be-
ragam pemikiran, keinginan dan 
kesenjangan perekonomian, bahkan 
dengan mayoritas masyarakatnya 
yang masih berada pada tingkat 
perekonomian menengah ke bawah 
sangat mudah dan rentan dimasuki 
berbagai paham, khususnya paham 
radikal.  

d. Dinamika globalisasi di bidang 
teknologi, khususnya teknologi 
informasi yang begitu pesat semakin 
membuka peluang bagi tumbuh dan 
berkembangnya paham radikalisme 
khususnya pada generasi muda.

6. Rekomendasi
Dalam rangka mendukung terwujud-

nya penanggulangan radikalisme guna 
mewujudkan sistem keamanan nasional 

dalam rangka ketahanan nasional, 
maka disarankan perlu melakukan 
langkah-langkah yang lebih komprehensif 
dan nyata, antara lain:
a. Aspek Ideologi.  Para tokoh agama 

dengan dipelopori Menteri Agama 
membuat sebuah komitmen dan 
pemahaman yang sama tentang 
ideologi radikal keagamaan, sehingga 
masyarakat tidak ada keraguan 

 dalam melaksanakan ibadahnya dan 
kelompok radikal ideologi keagamaan 
terisolasi dalam lingkungannya dan 
memudahkan proses deradikalisasi.

b. Aspek Politik.  Membangun kembali 
kesadaran para pemimpin ataupun 
para pemikir bangsa untuk dapat 
menjadi “jembatan” yang mampu 
meneruskan berbagai kepentingan 
bangsa yang sangat plural dan 

 majemuk dengan mendasarkan pada 
berbagai tindakan dan kebijakan yang 
selaras dan sesuai dengan nilai-nilai 
yang terkandung dalam Pancasila dan 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Aspek Ekonomi. Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah menciptakan 
(a) regulasi yang kondusif untuk 
tumbuhnya lapangan kerja disektor 
formal dan informal; (b) sistem 
permodalan yang kondusif untuk 
tumbuhnya usaha kreatif skala 
mikro dan skala kecil; (c) program 
pendampingan pengelolaan intensif 
bagi usaha skala mikro dan skala 
kecil.

d. Aspek Sosial Budaya.  Pendidikan 
formal harus dilakukan pemerintah 
dengan memberikan muatan materi 
pengetahuan pada kurikulum pen-
didikan meliputi mata pelajaran 
Kewarganegaraan, Kewiraan, Tata 
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Krama dan Budi Pekerti sesuai 
dengan tingkat pendidikan mulai 
dari tingkat pendidikan dasar sampai 
dengan Universitas.

e. Aspek Pertahanan dan Keamanan.  
TNI dan Polri sebagai elemen utama 

 dalam upaya penanggulangan 
radikalisme untuk lebih meningkatkan 
koordinasi dengan instansi-instansi 
pemerintah terkait, baik di pusat 
dan daerah atau dengan swasta 
serta elemen sipil lainnya karena 
dukungan dan koordinasi dalam 
mendeteksi dan mengatasi paham 
radikal serta gerakannya akan mudah 
diatasi.  Untuk itu, perlu regulasi 
yang jelas guna menghindari keragu-

 raguan dalam bertindak dan opini-
 opini yang tidak mendukung, sehingga 

aparat berani mengambil keputusan 
dalam bertindak.

Catatan Kaki
1. Meningkatkan penanggulangan 

radikalisme guna mewujudkan sistem 
keamanan nasional dalam rangka 
ketahanan nasional, Materi Dirjen 
Kesbangpol pada Focus Group 

 Discussion (FGD) di Lemhannas, 14 
Mei 2014

2. Ibid
3. Meningkatkan penanggulangan 

radikalisme guna mewujudkan 
sistem keamanan nasional dalam 
rangka ketahanan nasional, Irjen 
Pol. Drs. Bambang Suparno, SH., 
M.Hum, RTD di Lemhannas,12 
Agustus 2014

1. Irjen Pol  Boy Salamuddin 
2. Mayjen TNI  Hari Mulyono, SE, MM  
3. Irjen Pol Drs. Johny Mangasi Samosir  
4. Brigjen TNI  Sakkan Tampubolon 
5. Tony Tribagus Spontana, SH, MH  
6. Dr. Herdis Herdiansyah, M. Hum 

Tim Kajian "Meningkatkan Penanggulangan Radikalisme 
guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional"

7. Yustinus Susanto, S, SH 
8. Kolonel Adm Drs. Warnoto  
9. Kolonel Inf Azhar Tanjung  
10. Mayor Ckm Elysmi Haryati     
11. Atam 
12. Dewi Sartika Sigar
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Penguatan Sistem Politik Indonesia guna 
Menghadapi Komunitas ASEAN Tahun 2015 

dalam Rangka Ketahanan Nasional
Komunitas ASEAN (Association of 

Southeast Asian Nations Community) 
telah disepakati oleh komunitas negara-
negara anggota ASEAN mulai berlaku 
pada tahun 2015 mendatang. Komunitas 
ASEAN ditopang oleh tiga pilar utama, 
yaitu Komunitas Politik dan Keamanan 
ASEAN; Komunitas Ekonomi ASEAN; dan 
Komunitas Sosial Budaya ASEAN. ASEAN 
saat ini telah berubah dari organisasi 
tidak mengikat menjadi organisasi yang 
mengikat, berdasarkan hukum (rule 
based capacity), demokratis, mengedepan-
kan perdamaian, people-centre dan 
ekonomi kawasan yang terintegrasi. 

Bersamaan dengan berlakunya 
Komunitas ASEAN pada tahun 2015, 
Indonesia juga memulai pemerintahan 

baru mulai dari jajaran DPR RI, DPD RI, 
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/
Kota serta Presiden dan Wakil Presiden 
hasil Pemilu dan Pilpres tahun 2014. 
Demikian pula jajaran kabinet yang 
membantu presiden dan wakil presiden 
terpilih merupakan kabinet baru.  

Sebagai negara terbesar di kawasan 
Asia Tenggara, Indonesia selama ini 
memberikan kontribusi yang signifikan, 
baik dalam posisinya yang sangat 
penting dan strategis maupun dalam 
kepemimpinannya di ASEAN. Indonesia 
juga mendorong organisasi ASEAN men-
jadi satu-satunya organisasi di kawasan 
regional yang paling diakui eksistensi-
nya di kawasan Asia Pasifik. 
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Dinamika negara-negara ASEAN 
saat ini, mengalami perkembangan 
yang pesat baik di bidang politik, 
keamanan, ekonomi, sosial budaya, 
teknologi dan ilmu pengetahuan, mau-
pun kesejahteraan. Di tengah dinamika 
yang cepat berubah,  ASEAN perlu mem-
fokuskan organisasinya untuk menjalin 
kerjasama yang lebih erat sehingga 
dapat memberikan manfaat langsung 
bagi masyarakat ASEAN. 

Dalam menyelaraskan diri dengan 
Komunitas ASEAN di tahun 2015 men-
datang, Indonesia telah melakukan 
penguatan sistem politik melalui 
peningkatan kapasitas kelembagaan, 
kaderisasi kepemimpinan nasional secara 
demokratis, serta  sinkronisasi regulasi 
dan pemberdayaan masyarakat terhadap 
sistem politik Indonesia. Dalam pe-
laksanaannya, tentu masih diperlukan 
peningkatan sistem politik agar Indonesia 
dapat berdiri paling depan dalam ASEAN 
Community 2015.

Tahun 2015 merupakan tahun yang 
penting bagi ASEAN dan kawasan Asia 
Tenggara. ASEAN terus berproses dari 
“a mere Association” menjadi sebuah 
“Community”  Kawasan Asia Tenggara 
sendiri diharapkan akan lebih dinamis 
dan negara-negara di kawasan yang 
tergabung dalam ASEAN akan lebih 
terhubungkan satu sama lain dalam 
kerangka Komunitas ASEAN. Sebagai 
sebuah titik capaian penting dari proses 
panjang dalam perkembangan ASEAN 
dan kawasan Asia Tenggara, Komunitas 
ASEAN 2015 tentunya akan membawa 
berbagai dampak terhadap kawasan 
Asia Tenggara serta negara-negara di 
kawasan, khususnya yang tergabung 
dalam ASEAN.  

Bagi Indonesia, Komunitas ASEAN 
2015 dapat berdampak terhadap kondisi 
bangsa baik di bidang Geografi, Demo-
grafi, Sumber Kekayaan Alam, Ideologi, 
Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan 
Pertahanan Keamanan.

a. Geografis
Dari perspektif kewilayahan (geo-

grafi) Komunitas ASEAN 2015 diharap-
kan akan lebih mengintegrasikan 
Indonesia dengan kawasan Asia Tenggara 
dan lebih menghubungkan Indonesia 
dengan negara-negara anggota ASEAN 
lainnya. Seperti digariskan dalam Road-
map for ASEAN Community dan ASEAN 
Connectivity Master Plan, pada saat 
terwujudnya Komunitas ASEAN 2015 di-
harapkan terwujud pula intra-regional 
connecitivity yang dibangun antara lain 
oleh meningkatnya perdagangan, 
investasi, pariwisata dan pembangunan. 
Pada saat itu pula diharapkan semakin 
berkurangnya “development divide” di 
antara negara-negara anggota ASEAN, 
dan semakin terintegrasinya antara 
insular dan archipelagic Southeast Asia.

b. Demografi 
Dari perspektif kependudukan 

(demografi) Komunitas ASEAN 2015 di-
harapkan dapat memperkuat Indonesia 
sebagai growth market. Hal ini dimungkin-
kan mengingat jumlah penduduk dalam 
kategori consuming-class diperkirakan 
akan bertambah di tahun-tahun men-
datang. Menurut The Mckinsey Institute, 
saat ini jumlah consuming-class Indonesia 
mencapai lebih dari 45 juta orang. 
Secara kolektif, kawasan Asia Tenggara 
juga akan menjadi regional growth 
market dengan jumlah consuming-class 
lebih dari 133 juta.
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Tantangan penting lain bagi Indonesia 
dengan terwujudnya Komunitas ASEAN 
2015, khususnya ASEAN Economic 
Community, adalah penyediaan SDM 
yang kompetitif. Salah satu elemen 
dari pilar ASEAN Economic Community 
adalah free flow of skilled labours and 
talents. Jumlah penduduk Indonesia 
saat ini mencapai sekitar 237 juta, dan 
angkatan kerjanya harus bersaing 
dengan angkatan kerja dari negara-
negara ASEAN lainnya. Menurut WEF 
Global Competitiveness Report tahun 
2013, indeks daya saing angkatan kerja 
Singapura (5,61) dan Thailand (4,54) 
masih di atas Indonesia yang berada di 
urutan ketiga (4,9) di ASEAN

c. Sumber Kekayaan Alam
Dari perspektif sumber kekayaan 

alam (SKA), Komunitas ASEAN 2015 di-
harapkan dapat memperkuat upaya 
Indonesia mewujudkan sustainable 
development, yang bersandar antara 
lain pada pemanfaatan SDA secara 
seimbang dengan upaya pemeliharaan 
lingkungan. Sebagaimana digaris-bawahi 
dalam Roadmap for ASEAN Community, 
negara-negara ASEAN bersepakat untuk 
meningkatkan kerjasama regional me-
ningkatkan kapasitas nasional dan 
regional dalam penanganan isu-isu 
lingkungan, termasuk haze, dan isu-isu 
yang terkait dengan climate change 
dan ozone depleting substances.

d. Ideologi 
Meskipun di beberapa negara ASEAN 

paham komunisme masih hidup dan 
menjadi landasan ideologi pengelolaan 
berbangsa dan bernegara, Komunitas 
ASEAN 2015 tidak akan membawa 
ancaman ideologi.  Seluruh negara ASEAN 
telah bersepakat untuk mengikatkan 
diri pada prinsip-prinsip sebagaimana 

tercantum dalam Piagam ASEAN, seperti 
prinsip-prinsip demokrasi, rule of law, 
good governance, serta pemajuan HAM 
dan kebebasan-kebebasan dasar. Namun 
demikian, tetap perlu diantisipasi 
kemungkinan menyebarnya radikalisme 
secara trans-border di kawasan atau 
yang berasal dari luar kawasan.

Pada gatra ideologi, diketahui 
bangsa Indonesia terdiri dari lima agama 
dan aliran-aliran kepercayaan. Per-
bedaan ideologi keagamaan yang ada 
harus disikapi sebagai kekayaan akan 
keberagaman dalam rangka menemu-
kan kebersamaan tujuan, yakni ke-
makmuran bersama bangsa Indonesia. 
Setiap agama pada hakikatnya meng-
ajarkan penghargaan terhadap hak asasi 
manusia, mengajarkan kebersamaan 
untuk mencapai tujuan. Hal inilah secara 
tidak disadari merupakan bagian dari 
proses demokrasi pada sistem politik 
nasional Indonesia. Dalam Indeks 
Demokrasi Indonesia (IDI), merupakan 
bagian dari aspek kebebasan sipil (Civil 
Liberties). Jadi penguatan akan demokrasi 
menjadi sangat penting dalam kehidupan 
beragama bangsa Indonesia maupun 
sebaliknya. 

e. Politik
Dari perspektif politik, diharapkan 

Komunitas ASEAN 2015 dapat mem-
perkuat kemajuan demokrasi di tingkat 
regional dan di masing-masing negara 
angggota ASEAN. Sesuai ASEAN Political 
and Security Community Blueprint, 
penguatan demokrasi menjadi salah 
satu prioritas negara-negara ASEAN. 
Berbeda dari Uni Eropa, Komunitas 
ASEAN 2015 tidak dimaksudkan untuk 
membangun proses politik regional. 
Oleh karena itu, proses politik dalam 
kerangka Komunitas ASEAN akan terus 
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dalam national boundary masing-
masing negara anggota ASEAN. 

Pemajuan HAM diharapkan akan 
semakin meningkat dengan sudah ber-
fungsinya ASEAN Inter-Governmental 
Commission on Human Rights. Namun 
demikian, pada saat Komunitas ASEAN 
2015 terwujud, kawasan Asia Tenggara 
akan terus dihadapkan pada tantangan 
pemajuan dan perlindungan HAM bagi 
kelompok-kelompok minoritas, seperti 
Rohingya di Myanmar dan minoritas 
Muslim di Thailand Selatan dan Filipina 
Selatan.

Dampak terhadap kehadiran Komunitas 
ASEAN 2015, dalam gatra politik di 
Indonesia sangat besar. Hal ini dikembalikan 
pada kesiapan keseluruhan elemen 
bangsa Indonesia untuk menyikapinya. 
Bilamana terjadi ketidaksiapan baik 
secara struktural, institusional maupun 
personal, maka bukannya keuntungan 
yang didapat namun kehancuran sendi-
sendi kehidupan fundamental rakyat 
banyak. Oleh karena itu diperlukan 
penguatan secara internal (kehidupan 
politik dan keamanan, ekonomi dan 
sosial budaya dalam negeri) maupun 
penguatan secara eksternal (peran 
diplomasi dan hubungan luar negeri 
yang tangguh). Salah satunya adalah 
penguatan semangat untuk menjadi 
pelopor pergerakan setiap kesepakatan-
kesepakatan yang telah diproklamirkan 
bersama dalam konteks kepentingan 
nasional. Dengan demikian bangsa 
Indonesia tidak akan kehilangan 
momentum dan mampu mengintervensi-
kan kepentingan Negara dalam ranah 
kerjasama antar Negara ASEAN.

f. Ekonomi
Dari perspektif ekonomi, pada saat 

terwujudnya Komunitas ASEAN 2015 di-

harapkan ekonomi kawasan akan 
semakin terintegrasi. Sesuai ASEAN 
Economic Community Blueprint, ekonomi 
ASEAN yang diharapkan adalah “an open, 
outward-looking, inclusive, and market-
driven economy”. Kawasan Asia Tenggara 
juga diharapkan akan menjadi a single 
market and production base, sehingga 
ASEAN akan lebih dinamis dan kompetitif 
secara ekonomi. 

Bagi Indonesia sendiri, ASEAN 
Economic Community (AEC) diharap-
kan akan memperkuat ketahanan 
ekonomi Indonesia. Namun demikian, 
Indonesia akan bersaing tidak hanya 
dengan sesama negara anggota ASEAN 
tetapi juga di luar ASEAN seperti China 
dan India. Terlebih lagi dengan China, 
ASEAN telah membangun FTA. AEC juga 
akan menuntut Indonesia untuk terus 
meningkatkan daya saing dan keunggulan 
komparatif, termasuk di sektor prioritas 
integrasi seperti produk-produk berbasis 
kayu, pertanian, perikanan dan minyak 
sawit. AEC juga menuntut perlunya 
peningkatan daya saing SDM secara 
berkelanjutan baik secara formal mau-
pun informal.

g. Sosial Budaya
Dari perspektif sosial budaya (sosbud), 

melalui implementasi ASEAN Socio-
Cultural Community (ASCC) Blueprint, 
Komunitas ASEAN akan menjadi masyarakat 
yang people-centred dan socially 
responsible bagi tercapainya solidaritas 
dan kesatuan yang langgeng di antara 
negara-negara anggota ASEAN. Oleh 
karena itu, sangatlah penting bagi 
negara-negara anggota ASEAN, ter-
masuk Indonesia untuk terus membangun 
modalitas bagi partisipasi rakyatnya 
dalam proses masyarakat ASEAN sehingga 
proses tersebut people-centred. Hal 
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lain dalam kerangka ASCC yang penting 
bagi Indonesia adalah perlindungan ter-
hadap pekerja migran. Dalam kaitan 
ini, akan menjadi kepentingan Indonesia 
untuk memastikan adanya kebijakan-
kebijakan migrasi yang fair dan kom-
prehensif serta perlindungan yang 
memadai bagi seluruh pekerja migran.

Pilar sosial budaya dalam komu-
nitas ASEAN akan memberi dampak 
pada hubungan sosial antar satu negara 
dengan negara yang lain akan menjadi 
semakin meningkat. Dengan potensi 
negara Indonesia yang memiliki budaya 
daerahnya yang melimpah, berkualitas, 
dan menarik, hal ini dapat dijadikan 
obyek penghasil devisa dengan membuka 
obyek wisata. Dengan obyek wisata ini 
wisatawan dari negara-negara ASEAN 
akan tertarik untuk berwisata, dan me-
nikmati budaya dunia. Ini merupakan 
suatu sumber penghasilan negara jangka 
panjang yang mesti dibanggakan dan 
dikembangkan. Industri pariwisata 
adalah salah satu peluang yang sangat 
strategis mengingat peran industri 
pariwisata adalah salah satu motor 
penggerak perekonomian.

h. Pertahanan Keamanan
Dari perspektif pertahanan dan 

keamanan (Hankam), Komunitas ASEAN 
2015 diharapkan dapat meningkatkan 
stabilitas dan keamanan kawasan, 
yang pada gilirannya diharapkan dapat 
memperkuat stabilitas dan keamanan 
masing-masing negara anggota ASEAN, 
termasuk Indonesia. Dengan banyaknya 
capaian dalam implementasi ASEAN 
Political and Security Community (APSC) 
Blueprint, terdapat harapan agar kawasan 
Asia  Tenggara akan semakin aman dan 
stabil. Bidang-bidang APSC yang selama 
ini dinilai banyak mencapai kemajuan 

mencakup antara lain conflict prevention 
and confidence building measures, conflict 
resolution and pacific settlement of 
disputes, post-conflict peace building 
dan cooperation on disaster management 
and emergency response.  

Dengan memiliki ASEAN Institute 
for Peace and Reconciliation dan ASEAN 
Coordinating Center for Humanitarian 
Assistance, diharapkan ASEAN akan 
dapat semakin mengonsolidasikan ber-
bagai capaiannya dalam kerangka APSC. 
Namun demikian, tetap penting bagi 
ASEAN untuk mengantisipasi muncul-
nya berbagai tantangan HANKAM yang 
bersumber dari konflik perbatasan atau 
ketegangan di Laut China Selatan serta 
dari ancaman keamanan non-tradisional 
seperti terorisme dan kejahatan lintas 
batas. 

Dengan memerhatikan kondisi 
lingkungan strategik tersebut, telah 
dilakukan kajian secara komprehensif 
bersama para pakar dengan hasil sebagai 
berikut: 

1. Pemberlakuan Komunitas ASEAN 
2015 merupakan imperatif untuk 

 lebih mempererat integrasi 
ASEAN dalam menghadapi 
perkembangan regional dan 
internasional baik dalam bidang 
ideologi, politik, ekonomi, sosial 

 budaya dan pertahanan keamanan.
2. Dalam menghadapi Komunitas 

ASEAN 2015, secara internal 
Indonesia masih memiliki per-
soalan mulai dari belum harmonis 
dan sinkronnya beberapa peraturan 
perundang-undangan, terbatas-
nya sarana prasarana, kualitas SDM 
yang belum memadai, kurang-
nya pemahaman masyarakat 
terhadap sistem politik nasional, 
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hingga belum optimalnya pen-
dayagunaan potensi masya-
rakat, sehingga interaksi dengan 

 masyarakat ASEAN masih 
kurang intensif dan bermakna 
bagi Indonesia.

3. Posisi Indonesia sebagai negara 
yang paling luas, paling banyak 

 penduduknya dan sebagai 
founding father ASEAN menuntut 
Indonesia mampu mendorong 
kemakmuran rakyat dan men-
jadi leader di ASEAN. 

4. Komunitas ASEAN akan menjadi 
peluang penting dan strategis 
apabila bangsa Indonesia mampu 
menyiapkan dan memanfaat-
kan kondisi astagatra dengan 
optimal dan tidak boleh lengah 
akan adanya potensi liability.

5. Menghadapi pemberlakuan 
Komunitas ASEAN 2015, diperlukan 
pemikiran kembali terhadap visi 
masa depan bangsa dan negara 
yang lebih konkret, sederhana, 
jelas dan sarat makna, agar 
arah pembangunan nasional 
lebih mudah direalisasikan baik 
oleh pemerintahan yang baru 
terpilih maupun seluruh 
komponen bangsa Indonesia.

6. Secara geostrategik, nilai Asia 
Tenggara meningkat secara 
signifikan di mata negara-negara 
besar seperti Amerika dan China, 
sehingga dalam diplomasi 
internasional, Indonesia harus 
meningkatkan konektivitas antar 
negara dengan mengedepankan 
national view dan juga global 
view.

7. Di samping wawasan kebangsaan 
(inward looking), perlu dilakukan 

penguatan wawasan ke-ASEAN-
an dan global (outward looking), 
sehingga Indonesia mampu 
memperkuat ketahanan nasional 

 di berbagai tingkatan baik  di  
dunia  pendidikan, tataran pe-
nyelenggaraan negara, hingga 
segenap lapisan  masyarakat

8. Melalui pilar-pilar komunitas 
ASEAN 2015, konsep “dinamic 

 equilibrium” atau keseimbangan 
yang dinamis baik hubungan 
antar anggota ASEAN maupun 
dengan negara-negara di Asia-
Pasifik, perlu dipahami ber-
sama sehingga tercipta suatu 
situasi ko-eksistensi damai, dan 
sekaligus sebagai pondasi politik 

 luar negeri yang bebas aktif se-
bagai cerminan strategi perad-
aban Indonesia di Asia Tenggara 

 yang “stabil, aman dan sejahtera”.
9. Menghadapi pemberlakuan 

komunitas ASEAN 2015, bangsa 
Indonesia perlu melakukan pem-
benahan politik untuk kembali 
ke jati diri bangsa berdasarkan 
Pancasila dan UUD NRI 1945, 
sehingga tercapai suatu budaya 

 dan ideologi politik, serta 
kemandirian ekonomi yang 
berkarakter ke-Indonesia-an.

10. Indonesia harus optimis, bersikap 
positif, dan menjadi penghela 
terdepan  dalam menghadapi 
tantangan komunitas ASEAN 
2015.  

Dengan memperhatikan hasil analisis 
dalam rangka penguatan sistem politik 
Indonesia guna menghadapi komunitas 
ASEAN 2015, diperlukan suatu arah 
kebijakan dan langkah strategis melalui 
kajian ilmiah sebagai berikut :
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1.   Arah kebijakan
 Terwujudnya Sistem Politik Indonesia 

yang kuat dan dicapai melalui pe-
nguatan kelembagaan, kepemimpinan 
politik, regulasi dan peningkatan 
pemahaman masyarakat terhadap 
sistem politik Indonesia serta meng-
optimalkan pendayagunaan potensi 
masyarakat dalam menghadapi 
Komunitas ASEAN tahun 2015 .

2.   Langkah Strategis
 Indonesia harus segera menyusun 

langkah strategis yang dapat di-
 implementasikan secara spesifik agar 

peluang yang terbuka dapat dimanfaat-
kan secara optimal. Langkah strategis 
tersebut disusun secara terpadu di-
antara sektor mulai dari hulu hingga 
ke hilir dibawah koordinasi suatu 
Badan Khusus atau Kementerian 
Koordinator sesuai dengan bidangnya. 

Langkah-langkah strategis setiap 
sektor kemudian dijabarkan kedalam 
tindakan-tindakan yang mengarah pada 
upaya perbaikan maupun pengembangan 
infrastruktur sektor dalam rangka 
meningkatkan efisiensi guna mendorong 
kinerja yang dilakukan secara terkoordinasi 
dengan seluruh sektor terkait. Koordinasi 
antar sektor dan instansi terkait, ter-
utama dalam menyusun kesamaan per-
sepsi antara pemerintah dan masyarakat 
serta harmonisasi (reformasi) kebijakan 
di tingkat pusat dan daerah harus terus 
dilakukan. Secara garis besar, langkah 
strategis yang perlu dilakukan antara 
lain adalah dengan melakukan: 
a. Penguatan Kelembagaan

1) Reformasi kelembagaan dan 
kepemerintahan. Pada hakekat-
nya Blueprint yang sudah di-
sepakati juga merupakan program 
reformasi bersama yang dapat 

dijadikan referensi bagi reformasi 
di Negara Anggota ASEAN ter-
masuk Indonesia.

2) Penyediaan kelembagaan dan 
permodalan yang mudah diakses 
oleh pelaku usaha dari ber-
bagai skala.

3) Pengembangan political bureau-
cracy yang responsif dan efektif, 
khususnya dalam mendukung 
people connectivity. 

b. Penguatan Kepemimpinan
1) Penguatan kepemimpinan politik 

yang mengedepankan keseim-
bangan antara idealisme dan 
pragmatisme, termasuk dalam 
isu-isu luar negeri.

2) Melembagakan mekanisme 
kaderisasi kepemimpinan secara 
gradual, transparan dan 

 demokratis. Jika parpol melakukan 
kaderisasi maka parpol tidak 
harus mencalonkan artis atau 
selebriti sebagai caleg, tapi 
lebih mengutamakan kader 
internal parpol sendiri.

3) Melembagakan mekanisme 
pemilihan pendahuluan bagi 
calon presiden oleh parpol, 
sehingga pemimpin yang diusung 
parpol benar-benar muncul 
dari bawah, teruji, memiliki 
rekam jejak yang baik, serta 
berintegritas.

4) Melembagakan mekanisme uji 
publik bagi setiap calon 
pemimpin dan wakil rakyat. 
Mekanisme uji publik akan 
membatasi munculnya kandidat 
yang sekadar populer namun 

 tidak memiliki pemahaman 
mengenai problematik bangsa.
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5) Dalam menghadapi Komunitas 
ASEAN 2015 diperlukan ke-
pemimpinan yang tidak hanya 
memiliki moralitas dan akun-
tabilitas individual, sosial, dan 
kelembagaan, melainkan juga 
moralitas dan akuntabilitas 
global. 

c. Regulasi dan Deregulasi
1) Konsolidasi demokrasi Indonesia 

menuju demokrasi yang lebih 
substantif yang berlandaskan 
pada rules of law dan peng-
hormatan atas HAM dan 
fundamental rights.

2) Pembangunan budaya politik 
yang partisipatoris. Hal ini 
penting agar Indonesia dapat 
take the lead dalam mewujud-
kan people-centred Komunitas 
ASEAN. Dalam kaitan ini, penting 
pula dikembangkan komunikasi 
politik yang dialogis dan 
konstruktif.

3) Pengembangan partai politik 
yang aspiratif terhadap isu-
isu kawasan negeri, khususnya 
ASEAN. 

4) Pembangunan SDM aparat negara 
(state apparatus) yang profesional;  

5) Pengembangan pendidikan politik.
d. Pendayagunaan Potensi Masyarakat

1) Penguatan kesejahteraan masya-
rakat dengan meningkatkan per-
ekonomian (melalui peningkatan 
peran dan posisi usaha skala 
menegah, kecil, dan usaha 
pada umumnya).

2) Penguatan kemitraan antara 
publik dan sektor swasta.

3) Pengembangan sektor-sektor 
prioritas yang berdampak luas 
pada masyarakat.

4) Peningkatan partisipasi institusi 
pemerintah maupun swasta 
untuk mengimplementasikan 
kebijakan guna mendukung 
Komunitas ASEAN 2015.

5) Perbaikan infrastruktur fisik 
melalui pembangunan atau 
perbaikan infrastruktur seperti 
transportasi, telekomunikasi, 
jalan tol, pelabuhan, revitalisasi 
maupun restrukturisasi industri, 
dan lain-lain. 

Berdasarkan hasil kajian tersebut 
di atas dan dalam rangka penguatan 
sistem politik Indonesia guna menghadapi 
komunitas ASEAN 2015, maka perlu di-
laporkan beberapa rekomendasi/saran 
sebagai berikut:
1. Pemerintah bersama Lembaga 

Legislatif melaksanakan :
a. Harmonisasi dan sinkronisasi 

peraturan perundang-undan-
gan dalam rangka meningkat-
kan soft power menghadapi 
Komunitas ASEAN 2015 melalui 
perubahan terhadap beberapa 
pasal yang saling tumpang 
tindih atau bersifat ambigu. 

b. Perumusan kebijakan dan regulasi 
pengelolaan sumber daya di 
berbagai sektor yang mendukung 

 ketahanan nasional dan ber-
pihak kepada kepentingan nasional, 
termasuk perumusan “ocean 
policy”. 

c. Pembenahan politik melalui 
penguatan kelembagaan, ke-
pemimpinan, kebijakan atau 
regulasi dan partisipasi masya-
rakat untuk kembali ke jati diri 
bangsa berdasarkan Pancasila 
dan UUD NRI 1945, sehingga 
tercapai suatu budaya dan 
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 ideologi politik, serta kemandirian 
ekonomi yang berkarakter ke-
Indonesia-an.

2. Pemerintah : 
a. Membuat grand design untuk 

pelaksanakan dan tahapan 
Komunitas ASEAN 2015 antar 
Kementerian/Lembaga. 

b. Membuat program hilirisasi 
industri sebagai upaya pening-
katan daya saing industri dan 
kemandirian bangsa.

c. Menyosialisasikan secara 
komprehensif mengenai program 
dan tahapan Komunitas ASEAN 
2015 dan tindak-lanjutannya 
melalui media elektronik dan 
media cetak dengan melibatkan 
masyarakat secara luas.

d. Melaksanakan penguatan jalur 
diplomasi untuk meningkatkan 
peran dan kepemimpinan Indonesia 
dalam integrasi ASEAN, pening-
katan SDM Kementerian Luar 
Negeri, memperkuat hubungan 
bilateral dan multilateral, 

 meningkatkan prakarsa dan 
kontribusi Indonesia dalam 
peningkatan dan perlindungan 
warga negara Indonesia di luar 
negeri.

e. Mengajak para penyelenggara 
negara dan pelaku usaha untuk 

meningkatkan daya saing dan 
kemandirian bangsa melalui 
perubahan paradigma dan 
perilaku yang mengedepankan 
kepentingan nasional.

f. Meningkatkan peran diplomasi 
luar negeri di kawasan yang 
lebih intensif, piawai, dan 
berwibawa sehingga mampu 
menghantarkan Indonesia 
sebagai leader dalam komunitas 
ASEAN. 

3. Pemerintah bersama Partai Politik 
melaksanakan:
a. Sosialisasi tentang upaya strategik 

dalam penguatan sistem politik 
Indonesia melalui media massa 
baik media cetak maupun 
elektronik. 

b. Memantapkan peran Indonesia 
dalam komunitas ASEAN dengan 
mengedepankan satu visi, satu 
misi, dan satu identitas dengan 
tetap mengedepankan jati diri 
dan karakter bangsa Indonesia.

c. Pendidikan dengan meningkat-
kan peran partai politik sebagai 
agen pengembangan sumberdaya 
kader politik dan pemimpin 
nasional dalam rangka meng-
hadapi ASEAN Community 2015.
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Optimalisasi Peran Kepala Daerah dalam 
Penanganan Konflik guna Mewujudkan 

Keamanan Nasional dalam Rangka 
Ketahanan Nasional

1. Latar Belakang
Indonesia dikenal dengan ke-

majemukan masyarakat, baik dari sisi 
etnisitas maupun budaya, agama dan 
kepercayaannya. Kemajemukan juga 
menjangkau pada tingkat kesejahteraan 
ekonomi, pandangan politik serta 
kewilayahan yang semua itu sesungguh-
nya memiliki arti dan peran strat-
egis bagi masyarakat Indonesia. Meski 
demikian, secara bersamaan kemajemukan 
masyarakat itu juga bersifat dilematis 
dalam kerangka penggalian jati diri, 
pengelolaan serta pengembangan potensi 
bagi bangsa Indonesia untuk menapaki 
jenjang masa depannya. Kemajemukan 
masyarakat Indonesia dapat berpotensi 

membantu bangsa Indonesia untuk maju 
dan berkembang bersama. Sebaliknya, 
jika kemajemukan masyarakat tersebut 
tidak dikelola dengan baik, maka akan 
menyuburkan berbagai prasangka negatif 
(negative stereotyping) antar individu 
dan kelompok masyarakat yang akhirnya 
dapat menimbulkan konflik yang ber-
akibat pada merenggangkan ikatan 
solidaritas sosial.

Masyarakat Indonesia yang majemuk 
mengandung perbedaan sifat yang sangat 
tajam, di samping berbeda secara 
horizontal, kelompok-kelompok itu juga 
berbeda secara vertikal, menunjuk-
kan adanya polarisasi. Artinya bahwa 
terdiferensiasi secara kelompok etnik 
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agama dan ras juga terdapat ketimpangan 
dalam penguasaan dan pemilikan sarana 
produksi dan kekayaan.  Ada ras, etnik, 
atau penganut agama tertentu yang 
akses dan kontrolnya pada sumber-
sumber daya ekonomi lebih besar, sementara 
kelompok yang lainnya sangat kurang 
akses dan kontrol pada sektor politik 
yang bisa dijadikan instrumen untuk 
pemilikan dan penguasaan sumber-
sumber daya ekonomi, juga tidak 
menunjukkan adanya kesamaan bagi 
semua kelompok.

Indonesia dikenal dengan ke-
majemukan masyarakat, baik dari sisi 
etnisitas maupun budaya, agama dan 
kepercayaan.  Kemajemukan juga men-
jangkau pada tingkat kesejahteraan 
ekonomi, pandangan politik serta me-
ngandung perbedaan sifat yang sangat 
tajam secara horisontal dan vertikal, 
sehingga menunjukkan adanya polarisasi.  
Dari hasil kajian, memperlihatkan per-
bedaan ciri-ciri yang dibawa individu 
dalam suatu interaksi sosial dapat men-
jadi faktor penyebab timbulnya suatu 
konflik di masyarakat serta menimbul-
kan banyak kerugian termasuk korban 
manusia maupun harta benda yang di 
beberapa daerah sangat sulit dihentikan 
secara permanen. 

Dalam rangka penanggulangan konflik, 
pemerintah telah memberikan per-
hatian yang sangat serius melalui 
penerbitan berbagai kebijakan berupa 
Perundang-undangan dan peraturan - 
peraturan yang mengatur tentang pen-
anganan konflik.  UU No.7 Tahun 2012 
tentang  Penanganan Konflik Sosial, di-
ataranya menjelaskan bahwa penanganan 
konflik adalah serangkaian kegiatan 
yang dilakukan secara sistematis dan 
terencana dalam situasi dan peristiwa 

baik sebelum, pada saat, maupun 
sesudah terjadi konflik yang mencakup 
pencegahan konflik, penghentian konflik 
dan pemulihan pasca konflik. Penanganan 
konflik dipertegas melalui Inpres No. 2 
Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan 
Keamanan dan  menjelaskan peran para 
Gubernur, Bupati, Walikota sebagai 
ketua tim terpadu ditingkat daerah.  
Yaitu untuk: (1) Menyusun rencana aksi 
terpadu nasional, (2) Mengkordinasikan 
pelaksanaan peningkatan efektifitas 
penanganan gangguan keamanan di 
daerahnya; (3) Segera memberikan 
penjelasan kepada publik mengenai ter-
jadinya gangguan keamanan di daerahnya 
sebagai akibat konflik sosial dan terorisme 
serta perkembangan penanganannya 
dan (4) Melaporkan pelaksanaannya 
kepada Menteri Kordinator Bidang Politik, 
Hukum dan Keamanan.

Pada  pasal 22 ayat 1 UU Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan 
otonomi, pemerintah daerah mempunyai 
kewajiban untuk melindungi masyarakat, 
menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan 
nasional dan keutuhan NKRI.  Berdasarkan 
hal tersebut di atas, pemerintah daerah 
memiliki peran penting untuk melind-
ungi masyarakatnya. Namun dalam 
pelaksanaannya terlihat kurang optimal 
karena adanya persepsi Pemerintah 
Daerah bahwa masalah Pertahanan dan 
Keamanan  tidak masuk dalam tataran 
kewenangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas 
Lemhannas RI merasa perlu untuk 
melakukan suatu kajian tentang keamanan 
masyarakat dengan judul “Optimalisasi 
Peran Kepala Daerah Dalam Penanganan 
Konflik  Guna  Mewujudkan  Keamanan 
Nasional Dalam Rangka Ketahanan 
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Nasional” Sebagai bahan rekomendasi 
kepada pemerintah dalam merumuskan 
kebijakan lebih lanjut. Hasil Kajian 
Aktual 2 yang dilakukan oleh Lembaga 
Ketahanan Nasional Republik Indonesia 
(Lemhannas RI) dari sudut pandang 
pancagatra  menunjukkan bahwa penyebab 
kurang optimalnya peran kepala daerah 
dalam penanganan konflik adalah 
sebagai berikut :

a. Aspek Ideologi.  Di dalam budaya 
berbangsa dan bernegara ter-
dapat nilai-nilai luhur yang 
dijunjung tinggi sebagai sesuatu 
yang dicita-citakan (ideal culture) 
dan  nilai-nilai yang secara 

 realistis dan praktis dijadikan 
pijakan pola perilaku sehari-
hari (real culture).  Persoalan 
yang dihadapi bangsa Indonesia 
saat ini adalah melebarnya jurang 
antara ideal culture dengan 
real culture. Sebagai contoh, 
bangsa kita sangat membanggakan 
Pancasila sebagai ideal culture, 
tetapi kenyataannya Pancasila 
tidak dijadikan sebagai real 
culture dalam kehidupan ber-
masyarakat.

b. Aspek Politik. Pasca Pemilu 2014 
baik pemilihan legislatif mau-
pun pemilihan Presiden telah 
terbentuk 2 (dua) koalisi yang 
tampaknya mengakar kema-
syarakat. Hal ini terlihat dari 
perseteruan di sosial media 
terutama facebook dan twitter, 
kondisi ini lebih diperparah 
oleh anggota DPR RI yang 
tidak menunjukan kearifan ter-
utama dalam hal menjaga per-
satuan dan kesatuan bangsa.  
Disisi lain dampak negatif dari 

otonomi daerah menciptakan 
regulasi yang cenderung ber-
pihak kepada kelompok tertentu, 
sehingga menimbulkan kerawanan 
terjadinya konflik serta menimbul-
kan rasa ketidak percayaan masya-
rakat kepada Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. 

c. Aspek Ekonomi. Sumber per-
tumbuhan ekonomi 2014 masih 
berasal dari ekonomi domestik 
dengan dua motor utama yaitu 
konsumsi rumah tangga dan 

 investasi baik di sektor riil 
maupun infrastruktur. Ekonomi 
Indonesia diprediksi akan terus 
tumbuh positif dan tinggi di 
antara negara-negara anggota 
G-20, optimisme ekonomi 2014 
semakin menguat karena ekonomi 

 nasional semakin berdaya tahan 
(resilient) terhadap sejumlah 
gejolak baik yang bersumber 
dari dalam maupun dari luar.

d. Aspek Sosial Budaya.  Ber-
kembangnya teknologi Informatika 

 menggiring masyarakat di 
daerah untuk meniru tanpa 
melakukan saringan apakah 
budaya tersebut baik yang 
bersifat kekerasan maupun 
yang berkaitan dengan ideologi 
bangsa cocok dan sesuai dengan 
budaya bangsa sendiri. Ketidak-
tegasan dan kekaburan me-
nyangkut penerapan aturan 
pembangunan teknologi terutama 
teknologi sosial media oleh 
aparat terkait, maupun akibat 
provokasi dari pihak-pihak yang 
dilatarbelakangi oleh pragmatisme 
politik, dapat memicu terjadinya 
konflik (anarkisme massa).
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e. Aspek Pertahanan dan Keamanan. 
Konflik yang masih terjadi di 
berbagai daerah merupakan 
ancaman potensial bagi persatuan 
dan keutuhan NKRI permasalahan 

 di bidang pertahanan dan ke-
amanan. Terdapat tiga jenis 
konflik yang terjadi dan berpotensi 
untuk muncul kembali di masa 
depan. Pertama, konflik antar 
elit politik, baik di internal 
partai maupun antar partai 
politik.  Kedua, konflik vertikal 
antara masyarakat dengan negara.  
Ketiga, konflik horizontal antar 
warga masyarakat. Disisi lain 
masih gamangnya kepala daerah 
dalam menangani keamanan 
dan masih berpikir bahwa 
tanggungjawab keamanan ada 
pada Polri dan TNI.

2. Data dan Fakta
a. Data

1) Kejadian Konflik
 Data Presidium Indonesian Police 

Watch (IPW) menjelaskan bahwa 
konflik yang terjadi pada tahun 
2012 mengakibatkan korban 
154 orang tewas  dan 217 luka, 
termasuk 1 prajurit TNI tewas, 
2 anggota Brimob tewas, 6 prajurit 
TNI luka, dan 6 anggota Polisi 
luka.  Sepanjang  tahun 2013 
terjadi 153 konflik sosial di 

 Indonesia, baik berupa tawuran, 
bentrokan massa maupun 
kerusuhan sosial. Akibatnya, 
203 orang tewas, 361 luka, 483 
rumah dirusak dan 173 bangunan 

 lainnya dibakar. Korban konflik 
sosial tahun 2013 tidak hanya 
warga sipil namun prajurit TNI 

dan anggota Polri juga menjadi 
korban. Prajurit TNI yang tewas 
10 orang, anggota Polisi 4 orang, 
sisanya 188 orang adalah warga 
sipil. Dari 361 korban luka-luka, 
42 Polisi dan 7 TNI.  Konflik 
sosial di 2013 mengakibatkan 
15 mobil dibakar dan 11 dirusak. 
Sepeda motor, 144 dibakar dan 
49 dirusak massa. Meskipun 
sesuai Data Kementeri Dalam 
Negeri yang mengklaim bahwa 
jumlah peristiwa konflik hori-
zontal sepanjang 2013 menurun 
dibandingkan tahun 2012. 1

2) Pembentukan Forum
  Berdasarkan data Direktorat 

Jenderal Kesbangpol, hingga 
Desember 2013, Forum Ke-
waspadaan Dini Masyarakat 
(FKMD) tercatat sudah dibentuk 
di 406 provinsi dan kabupaten/
kota dari total 545 daerah yang 
ada di Indonesia. Forum Kerukunan 

 Umat Beragama (FKUB) sudah 
dibentuk di 434 daerah dan 
Komunitas Intelijen Daerah 
(Kominda) sudah dibentuk di 
475 daerah.  Namun untuk tim 
terpadu penanganan keamanan 
dalam negeri, baru dibentuk 
di 112 daerah dari 545 daerah 
yang ada dan Forum Pembauran 
Kebangsaan (FPK) juga baru 
dibentuk di 158 daerah. 

b. Fakta
1) Potensi terjadinya Konflik
 Konflik sosial diprediksi masih 

akan terus terjadi pada tahun-
tahun mendatang. Hal ini ter-
lihat dari situasi politik yang 
berkembang paska Pemilu 2014 
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baik Pemilu legislatif maupun 
Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden. Perseteruan 2 (dua) 
koalisi (KIH dan KMP) dalam 
pemilihan Pimpinan MPR/DPR 
dan Alat Kelengkapan Dewan 
(AKD) telah menjurus pada 
kondisi politik yang dapat memicu 
konflik sosial setidak-tidaknya 
sudah terdapat akar konflik. 
Memanasnya suhu politik yang 
terjadi akhir-akhir ini ditingkat 

 pusat dikhawatirkan akan ber-
imbas ke daerah-daerah. Selain 
suhu politik tingkat nasional, 
konflik juga dapat diakibatkan 
kebijakan Pemerintah dalam 
mengalihkan subsidi BBM yang 
akan mengakibatkan naiknya 
harga BBM. Disamping 2 (dua) 
permasalahan tersebut konflik 
juga dapat terjadi akibat 
belum tuntasnya akar per-
masalahan konflik masa lalu 
seperti Konflik di Poso, Ambon 
Lampung dan lain-lain. 

2) Regulasi
 Bila dilihat dari sudut pandang 

ketatanegaraan telah ada  regulasi 
yang menegaskan wewenang 
Kepala Daerah untuk menangani 
konflik yang terjadi di daerahnya 
dan menegaskan tanggung-
jawab Kepala Daerah terhadap 
keamanan insani masyarakat 
di daerah (Pasal 22 ayat 1 UU 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah). Namun 
pada pelaksanaannya terlihat ada 
kegamangan dalam menangani 

 konflik, hal ini dimungkinkan 
karena ekses negatif dari 
demokrasi dalam Pemilukada 

yang kurang memperhatikan 
kualitas dan kompetensi 
seseorang untuk dijadikan 
sebagai calon Kepala Daerah. 

3) Kelembagaan 
 Koordinasi dan sinergitas antar 

institusi dan lembaga di daerah 
dalam menangani konflik masih 
belum solid, hal ini terlihat dari 
konflik yang sama masih terus 
terulang. Kondisi ini, menunjuk-
kan bahwa dalam menangani 
konflik terkesan adanya ego 
sektoral masing-masing institusi 
dan lembaga yang beralasan 
sesuai TUPOKSI masing-masing. 
Sehingga penanganan konflik 
tidak tuntas akibat dari belum 
terpadunya penangan konflik 

 secara maksimal. Namun yang 
menyolok dalam masalah soliditas 

 penanganan konflik adalah 
keraguan Kepala Daerah untuk 
memasukan biaya penanganan 
konflik dalam APBD.

3. Analisa dan Upaya
Untuk mencari solusi permasalahan 

yang dihadapi yang berkaitan dengan 
optimalisasi peran kepala daerah dalam 
penanggulangan konflik, maka perlu 
analisis secara komprehensif dari sudut 
pandang pancagatra untuk menentukan 
langkah strategis pemecahan per-
masalahannya. 
a. Analisis Strategik

1) Aspek Ideologi
 Ideologi Pancasila sejak reformasi 

bergulir memang hampir dilupa-
kan oleh sebagian  masyarakat 
bahkan seakan-akan tabu bila 
kita membicarakan Pancasila 
dan bila berbicara tentang 
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Pancasila maka orang tersebut 
dibilang antek-antek Orde Baru.  
Kondisi ini mengakibatkan 
masyarakat kehilangan pegangan 
hidup yang selama ini diisi oleh 
sila-sila dari Pancasila. Agar 
masyarakat kembali memiliki 
pegangan hidup (way of Life), 
maka Kepala Daerah harus 
melibatkan unsur-unsur agama 
maupun pendidikan formal dan 
non formal dalam rencana aksi 
terpadu untuk menghidupkan 
kembali jiwa dan roh Pancasila 
di tengah-tengah masyarakat. 
Hal ini penting dalam rangka 
melibatkan seluruh elemen 
masyarakat untuk mengatasi 
keamanan di daerah. 

2) Aspek Politik
 Kepala Daerah berasal dari 

kader partai politik tentunya 
konflik politik tingkat nasional 
akan turut mempengaruhi secara 
psikologis dalam kepemimpinan-
nya di daerah. Hal ini tidak 
boleh terjadi karena seorang 
Kepala Daerah meskipun ber-
asal dari kader partai bila dia 
terpilh menjadi Kepala Daerah, 
maka seharusnya jaket kader 
partai harus ditanggalkan dan 
Kepala Daerah harus mampu 
berbuat, bertindak untuk 
kepentingan masyarakat tanpa 
memandang asal usul partai.   
Dengan demikian merupakan 
suatu keharusan bagi Kepala 
Daerah untuk bersikap netral 
agar tidak mengundang ke-
cemburuan yang dapat men-
jadi potensi konflik, sehingga 
tercipta kepercayaan masyarakat 

terhadap kepemimpinan 
Kepala  Daerah.   

3) Aspek Ekonomi    
 Sumber pertumbuhan ekonomi 

2014 masih berasal dari ekonomi 
domestik dengan dua motor 
utama yaitu konsumsi rumah 
tangga dan investasi baik di sektor 
riil maupun infrastruktur. 
Ekonomi Indonesia diprediksi 
akan terus tumbuh positif dan 
tinggi di antara negara-negara 
anggota G-20, optimisme ekonomi 
2014 semakin menguat karena 
ekonomi nasional semakin ber-
daya tahan (resilient) terhadap 
sejumlah gejolak baik yang 
bersumber dari dalam maupun 
dari luar. Kesenjangan sosial 
masyarakat Indonesia yang ada 
saat ini merupakan salah satu 
sumber konflik untuk itu di-
harapkan peran Kepala Daerah 
untuk mampu memanfaatkan 
perkembangan ekonomi ter-
utama dalam menghadapi 
Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) yang akan berlaku pada 
akhir tahun 2015. Persiapan 
menghadapi Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) ini perlu dilakukan 
terutama pelatihan-pelatihan 
sehingga masyarakat siap me-
nyongsong MEA dan kesenjangan 

 sosial secara bertahap dapat 
diatasi.

4) Aspek Sosial Budaya
 Tingginya minat masyarakat 

dalam merespon perkembangan 
teknologi Informatika ternyata 
tanpa disertai safety Information 

 and knowledge, sehingga meng-
giring masyarakat untuk meniru 
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tanpa melakukan saringan 
apakah Information and knowledge 
tersebut baik dan sesuai dengan 
ideologi atau budaya bangsa 
sendiri. Ketidaktegasan dan 
kekaburan menyangkut penerapan 
aturan pembangunan teknologi 
terutama teknologi sosial media 
berakibat pada mudahnya non 
state actor melakukan provokasi 

 yang dilatarbelakangi oleh 
pragmatisme politik.  Provokasi 
negatif inilah yang selalu me-
micu terjadinya pertengkaran 
biasa antar anak bangsa men-
jadi sebuah konflik komunal.

5) Aspek Pertahanan dan Keamanan
 Keamanan merupakan suatu 

kebutuhan bagi perkembangan 
sebuah bangsa, namun saat ini 
keamanan tersebut sepertinya 
bagaikan barang langka yang 
sulit ditemukan. Perselisihan 
kecil antara 2 (dua) orang dapat 
dengan cepat berubah menjadi 
konflik komunal tanpa mau me-
lihat ke belakang bahwa yang 
dijadikan lawan adalah bangsa-

 nya atau etnisnya sendiri, 
sehingga budaya luhur bangsa 
Indonesia yang pemaaf sirna 
ditelan emosi dan provokasi 
intelektual. Konflik yang masih 

 terjadi di berbagai daerah 
merupakan ancaman potensial 
bagi persatuan dan keutuhan 
NKRI serta permasalahan di 
bidang pertahanan dan ke-
amanan. Terdapat tiga jenis 
konflik yang terjadi dan berpotensi 
untuk muncul kembali di masa 

depan. Pertama, konflik antar 
elit politik, baik di internal partai 
maupun antar partai politik. 
Kedua, konflik vertikal antara 
masyarakat dengan negara.  
Ketiga, konflik horizontal antar 
warga masyarakat. Di sisi lain, 
masih gamangnya kepala daerah 
dalam menangani keamanan dan 
masih berpikir bahwa tanggung-
jawab keamanan ada pada Polri 
dan TNI.

b. Upaya
Kepala Daerah bertanggungjawab 

terhadap keamanan masyarakat di 
daerahnya, sehingga kemampuan Kepala 
Daerah dalam mengkoordinasikan 
semua institusi yang ada di daerahnya 
didukung oleh elemen masyarakat untuk 
mewujudkan rasa aman haruslah dapat 
dioperasionalkan agar peran Kepala 
Daerah cukup optimal dalam mewujudkan 
rasa aman di tengah masyarakat, maka 
diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:    

1) Mengaktifkan seluruh Ketua 
RT/RW beserta pengurusnya 
sebagai Badan Pengumpul 
Keterangan (Bapulket). 

2) Melakukan penataran kepada 
seluruh pengurus RT/RW dalam 
manajemen konflik, sehingga 
setiap perselisihan/konflik yang 
terjadi di di wilayah RT/RW 
dapat dikendalikan dan dihentikan. 

3) Membuat program pemantapan 
wawasan kebangsaan yang ber-
kelanjutan kepada masyarakat.  

4) Melaksanakan koordinasi, integrasi 
dan sinkronisasi setiap kegiatan 
yang menyangkut Rencana Aksi 
Terpadu, sehingga setiap institusi 
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pemerintah di daearah dan elemen 
masyarakat dapat berperan aktif 
dan menghindari tumpang tindih 
kebijakan. 

4. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah di-

sampaikan, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan, sebagai berikut: 

a. Konflik terjadi akibat terkikis-
nya sendi-sendi kehidupan ber-
masyarakat, berbangsa dan 
bernegara yang dilandasi 
Pancasila, pudarnya budaya 
bangsa akibat pengaruh negatif 
dari sosial media dan akibat 
kebijakan dalam pengelolaan 
sumber kekayaan alam. 

b. Kurangnya pemahaman Kepala 
Daerah dalam pengelolaan 
menejemen konflik dan selalu 
beranggapan bahwa tanggung-
jawab keamanan ada pada Polri 
dibantu oleh TNI.

c. Belumnya seluruh Kepala Daerah 
membuat Rencana Aksi Terpadu 
di daerahnya.

5. Rekomendasi
Berdasarkan kajian pokok persoalan 

yang menjadi sebab kurang optimalnya 
peran kepala daerah dalam penanganan 
konflik seperti tersebut di atas, direkomen-
dasikan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Aspek Ideologi. Kepala Daerah 
harus melibatkan unsur-unsur 
keagamaan maupun pendidikan 
formal, informal dan non formal 
dalam rencana aksi terpadu untuk 
mengatasi konflik di daerah.

b. Aspek Politik. Regulasi yang 
telah diterbitkan harus selalu 

di evaluasi agar yang diperkirakan 
akan menimbulkan konflik, 
segera dilaksanakan perubahan. 
Pimpinan partai di daerah agar 
dapat memberikan ketenangan 
kepada kader-kadernya, 
sehingga tidak terimbas konflik 
politik  di tingkat pusat ke 
daerah.

c. Aspek Ekonomi. Pemerintah Daerah 
harus mengikuti perkembangan 
ekonomi terutama untuk meng-
hadapi Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) dan dapat men-
ciptakan lapangan pekerjaan 
baru dengan terus memperhatikan 
regulasi yang tidak menimbulkan 
konflik. 

d. Aspek Sosial Budaya. Pemerintah 
harus dapat menyaring lajunya 
informasi melalui media sosial, 
pemblokiran situs-situs yang 
mengandung provokasi terhadap 
lambang keagamaan maupun 
ideologi yang tidak sejalan 
dengan akidah dan budaya 
bangsa.  Pendidikan non formal 
terutama yang menyangkut 
wawasan kebangsaan melalui 
rencana aksi terpadu harus terus 
digiatkan. 

e. Aspek Pertahanan dan Keamanan.  
TNI dan Polri sebagai elemen 
utama dalam upaya penang-

 gulangan konflik untuk lebih 
meningkatkan koordinasi dengan 
instansi-instansi pemerintah, 
baik di pusat dan daerah atau 
dengan swasta serta elemen 
masyarakat lainnya. Untuk itu, 
perlu regulasi yang jelas guna 
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Tinjauan Pertanian Organik dan Pertanian 
Berkelanjutan dalam Upaya Mewujudkan 
Kembali Swasembada Pangan Nasional

Ir. Dian Risdianto, MT., IPP.
Peneliti

Indonesia adalah sebuah negara 
yang dianugerahi kekayaan alam 
yang melimpah, tanah yang subur 
serta iklim tropis sehingga aktivitas-
aktivitas pertanian dan perkebunan 
dapat dilaksanakan dengan hasil yang 
memuaskan. Kondisi ini menjadikan 
Indonesia berkembang sebagai negara 
agraris dengan berbagai macam 
komoditas yang tersebar diseluruh 
penjuru nusantara.

Setelah Indonesia merdeka, 
pembangunan pertanian mulai 
diprioritaskan pada awal era Orde 
Baru. Pada kurun waktu 5 tahun 
pertama pemerintahan Soeharto, 
pertanian menjadi titik berat dalam 

rangka mengejar keterbelakangan 
ekonomi melalui proses pembaharuan 
bidang pertanian. Pembangunan 
pertanian terus berlanjut beberapa 
pada kurun pemerintahan berikutnya 
dan puncaknya adalah terciptanya 
swasembada beras nasional pada 
tahun 1984.Kesuksean ini selanjutnya 
membawa Indonesia pada penghargaan 
dari FAO pada tahun 1985.

Keberhasilan Indonesia mencapai 
swasembada beras tersebut tidak lepas 
dari penerapan revolusi hijau yang di 
awal pemerintahan Orde Baru. Pola 
pertanian revolusi hijau mendasarkan 
4 pilar yang merupakan pengembangan 
teknologi pertanian modern ini. 
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Keempat pilar tersebut terdiri dari 
: penyediaan air melalui sistem 
irigasi, pemakaian pupuk kimia secara 
optimal, penerapan pestisida sesuai 
dengan tingkat serangan organisme 
pengganggu, dan penggunaan varietas 
unggul sebagai bahan tanam berkualitas.
Melalui penerapan teknologi non-
tradisional ini, terjadi peningkatan 
hasil tanaman pangan berlipat ganda 
dan memungkinkan penanaman tiga 
kali dalam setahun untuk padi pada 
tempat-tempat tertentu, suatu hal yang 
sebelumnya tidak mungkin terjadi.

Namun swasembada pangan 
tersebut tidak bisa terulang pada 
tahun-tahun berikutnya. Bahkan pada 
era reformasi, kebijakan pertanian 
semakin terkucilkan akibat liberalisasi 
pertanian yang lebih membabi buta 
di mana lahan-lahan produktif beralih 
fungsi menjadi pabrik-pabrik dan sektor 
perkebunan yang dikuasai investor 
asing.

Pada era presiden SBY, program 
revitalisasi pertanian tahun 2004 hanya 
menjadi sebuah program kecil dan 
bukan menjadi prioritas utama sehingga 
gema revitalisasi meredup hingga masa 
pemerintahan berakhir.

Fakta selanjutnya pada tahun 2013, 
Indonesia menjadi negara pengimpor 
pangan yang nilainya mencapai US$ 14,9 
miliar, atau naik empat kali lipat dari 
nilai ekspor tahun 2003 senilai US$ 3,34 
miliar. Di sisi lain, luas lahan pertanian 
yang menjadi dasar sektor pertanian 
terus menyusut dari 31,2 juta hektar 
tahun 2003 menjadi 26 juta hektar 
pada tahun 2013. Tak hanya sampai 
di situ, dalam sensus pertanian 2013 
yang dilakukan Badan Pusat Statistik 
(BPS), jumlah petani di Indonesia 

menurut data yang dirilis oleh Badan 
Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013 
adalah 26,13 juta rumah tangga petani. 
Jumlah tersebut mengalami penurunan 
dari sensus yang dilakukan pada 2013 
di mana jumlah petani mencapai 31,17 
juta rumah tangga. 

Salah satu penyebab penurunan 
jumlah petani di Indonesia adalah mulai 
tidak menariknya usaha pertanian 
bagi masyarakat pedesaan terutama 
generasi muda. Sektor pertanian tidak 
lagi menjanjikan kesejahteraan yang 
baik karena hasil pertanian merosot 
baik secara kualitas maupun kuantitas 
disamping permasalahan lainnya seperti 
penyediaan bibit dan pupuk, minimnya 
teknologi pasca panen, sarana irigasi, 
pemasaran serta iklim. Para generasi 
muda desa lebih memilih sektor 
perdagangan dan industri di perkotaan 
karena menjanjikan penghasilan secara 
rutin setiap bulannya.

Penyebab dari kemunduran per-
tanian di Indonesia tersebut salah 
satunya akibat kerusakan lahan 
pertanian. Penggunaan berbagai macam 
bahan kimia yang ditambahkan saat 
pemupukan maupun saat penyemprotan 
hama, dalam jangka waktu lama dan 
terus menerus ternyata memberikan 
dampak negatif terhadap kesuburan 
tanah dan perkembangan unsur hayati 
tanah. Ini merupakan akibat dari pola 
penanaman dengan teknologi pertanian 
modern di masa pemerintahan Orde 
Baru dengan penggunaan teknologi 
masukan luar tinggi (high external 
input technology, HEIT) atau dikenal 
dengan revolusi hijau.

Penggunaan bibit unggul pada 
berbagai macam jenis tanaman pangan 
awalnya menjanjikan peningkatan hasil 
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panen, salah satu buktinya adalah 
terciptanya swasembada pangan pada 
tahun 1984. Namun penggunaan bibit 
unggul pada sistem ini mensyaratkan 
perawatan yang bersifat high input 
seperti pengairan yang baik, pemupukan 
yang intensif untuk menyediakan nutrisi 
yang berkecukupan serta pengendalian 
hama pengganggu maupun penyakit 
pada tanaman ternyata menimbulkan 
potensi permasalahan baru bagi 
kelestarian lahan.

Permasalahan mulai timbul saat 
terjadi kesalahan manajemen pengelolaan  
di lahan pertanian oleh para petani. Pola 
pertanian dengan menggunakan prinsip 
revolusi hijau telah menimbulkan 
masalah baru yaitu terjadinya kerusakan 
lahan akibat pemakaian pupuk kimia 
dengan dosis yang berlebihan sehingga 
menyebabkan akumulasi residu kimia 
yang berasal dari sisa pupuk yang tidak 
dapat diserap oleh tanaman. Selain itu 
pemakaian pestisida secara berlebihan 
yang telah merusak ekosistem lahan 
dan meninggalkan residu pada buah, 
biji-bijuan dan daun. Lebih lanjut 
keadaan tersebut memberikan dampak 
negatif terhadap kelestarian tanah, 
air, ekosistem sawah dan  kerusakan 
lingkungan secara luas. Bahan-bahan 
kimia pertanian juga memberikan 
pengaruh buruk bagi kesehatan manusia. 
Penggunaan bahan kimia pertanian 
tersebut menurunkan kualitas tanah 
yang berakibat tanaman tidak mem-
peroleh kecukupan nutrisi bahkan residu 
kimia yang terikut dalam hasil panen 
dapat berakibat racun bagi manusia.

Kerusakan lahan pertanian akibat 
penggunaan teknik pertanian modern 
tersebut selanjutnya berdampak nyata 
pada penurunan hasil panen baik secara 

kuantitas, berupa penurunan jumlah 
hasil panen maupun secara kualitas 
berupa penurunan kandungan nutrisi 
dalam produk pertanian dan terikutnya 
residu-residu kimia dalam produk 
pertanian. Penumpukan residu kimia 
mengakibatkan penurunan jumlah 
agen hayati tanah yang memiliki peran 
penting dalam membantu tanaman 
melakukan penyerapan nutrisi dan 
unsur hara. Keterbatasan agen hayati 
yang juga berperan dalam menguraikan 
bahan organik, mengakibatkan ter-
batasnya pasokan unsur organik bagi 
tanaman sehingga hasil panen mengalami 
penurunan kandungan nutrisi dan 
tingkat gizi. Tumpukan residu kimia 
dalam tanah juga menyebabkan tanah 
menjadi keras sehingga akar tanaman 
tidak mendapatkan pasokan udara 
yang mencukupi, hal ini mengakibatkan 
pertumbuhan tanaman terganggu sehingga 
menurunkan produktivitasnya.

Pemahaman-pemahaman akan 
bahaya bahan kimia baik berupa 
pestisida maupun pupuk kimia dalam 
jangka waktu lama perlu disosialisasikan 
kepada para pelaku pertanian terutama 
petani, sehingga diharapkan ke depan 
akan tumbuh sebuah kesadaran untuk 
menerapkan pola bercocok tanam yang 
lebih baik dan dapat menghasilkan 
produk yang sehat, aman dikonsumsi, 
berkelanjutan serta tidak mencemari 
lingkungan. 

Pola penanaman back to nature 
atau pertanian organik merupakan 
pola yang dapat ditinjau kembali 
untuk diterapkan oleh para petani. 
Dengan perkembangan ilmu biologi 
dan pertanian, pola pertanian organik 
modern memiliki metode berbeda 
dengan pertanian organik sebelumnya. 
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Pertanian organik modern membutuhkan 
teknologi bercocok tanam, penyediaan 
pupuk organik, pengendalian hama dan 
penyakit dengan menggunakan agen 
hayati atau mikroba, serta manajemen 
yang baik untuk kesuksesannya. 

Konsep ke depan yang diperkenalkan 
adalah pertanian berbasis organik.
Pertanian ini mengandalkan bahan-
bahan alami dan agen hayati berupa 
mikrobia, tanpa menggunakan bahan-
bahan kimia. Harapannya dengan 
metode tersebut akan tersedia produk-
produk pertanian yang aman bagi 
kesehatan petani dan konsumen serta 
tidak merusak lingkungan. Canadian 
Standars Board National Standar for 
Organik Agriculture, memberikan definisi, 
pertanian organik sebagai ”suatu sistem 
produksi holistik yang dirancang untuk 
mengoptimalisasikan produktivitas dan 
kemampuan dari bermacam-macam 
komunitas di dalam agroekosistem, 
termasuk organisme tanah, tanaman, 
ternak, dan manusia”. Tujuan utama 
pertanian organik adalah untuk 
mengembangkan usaha produktif yang 
sustainable (berkelanjutan) dan selaras 
dengan lingkungan. 

Praktek pertanian organik yang 
intensif perlu dilaksanakan secara hati-
hati dengan tujuanuntuk memulihkan 
sekaligus mempertahankan stabilitas 
ekologi dengan memerhatikan kelestarian 
lingkungan. Kesuburan tanah diper-
tahankan dan ditingkatkan oleh suatu 
sistem alami yang mendukung aktivitas 
biologi di dalam tanah, dan konservasi 
sumberdaya tanah. Pengelolaan hama, 
gulma dan penyakit tanaman dicapai 
dengan suatu integrasi biologi, 
budidaya, dan metode pengendalian 
mekanis dengan sistem budidaya dan 

pengolahan tanah minimum, seleksi 
dan rotasi tanaman, daur ulang sisa 
tanaman dan hewan, pengelolaan air, 
dan pemanfaatan komponen hidup 
seperti serangga untuk mendorong 
hubungan mangsa dan predator yang 
seimbang.

Sejauh ini pertanian organik sudah 
banyak diterapkan oleh sebagian 
petani di Indonesia. Di Jawa Tengah, 
selain buah-buahan seperti Salak juga 
mulai dikembangkan padi organik. 
Pemerintah Daerah Jawa Tengah telah 
mendukung sepenuhnya petani yang 
membudidayakan padi secara organik, 
antara lain dengan cara membeli 
produksi petani sampai produksinya 
stabil dan petani bisa mandiri. 
Sebagai contoh di Kabupaten Sragen, 
dicanangkan gerakan “Sragen Organik”. 
Di Jawa Timur, umumnya berkembang 
kebun buah-buahan organik seperti 
apel organik. 

Selanjutnya secara nasional 
perkembangan pertanian organik ini 
perlu mendapat arahan dan perhatian 
dari pemerintah, bahkan dirasa sangat 
perlu untuk dapat menjadikan program 
pertanian organik ini menjadi program 
nasional dengan merancang kebijakan-
kebijakan yang dapat mengarahkan 
para pelaku pertanian dan masyarakat 
untuk perperan serta dalam suksesnya 
program-program yang telah direncanakan.

Pemerintah diharapkan juga aktif 
dalam menyosialisasikan isu-isu pangan  
global yang saat ini mensyaratkan 
bahwa produk-produk pangan harus 
beratribut aman dikonsumsi (food-
safety attributes), memiliki kandungan 
nutrisi tinggi (nutritional attributes) 
dan ramah lingkungan (eco-labelling 
attributes). 
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Potensi Pertanian Organik di Indonesia
Indonesia memiliki kekayaan 

biodiversivitas terbesar kedua di 
dunia, menerima sinar matahari di 
hampir sepanjang tahun, kelimpahan 
air dan kesuburan tanah, serta 
budaya masyarakat yang menghormati 
alam, menunjukkan bahwa potensi 
pengembangan pertanian organik 
sangat besar. Pengembangan budidaya 
pertanian organik perlu diprioritaskan 
pada tanaman komoditi bernilai 
ekonomis tinggi untuk memenuhi 
kebutuhan pasar domestik dan ekspor. 
Pada awal penerapan kebijakan ini 
pasar domestik perlu diberikan prioritas 
utama mengingat penyediaan produk 
organik ini harus bisa memberikan 
manfaat bagi peningkatan kualitas 
kesehatan penduduk Indonesia.

Sebagai negara agraris, potensi 
lahan yang tersedia untuk pertanian 
organik di Indonesia sangat besar. Dari 
70,60 juta hektar lahan yang dapat 
digunakan untuk usaha pertanian, 
baru sekitar 53,71 juta ha yang diolah 
untuk sawah dan perkebunan (BPS, 
2003). Pertanian organik menuntut 
agar lahan yang digunakan bersih dari 
bahan kimia dan mempunyai tingkat 
kegemburan yang tinggi. Kualitas dan 
luasan menjadi pertimbangan dalam 
pemilihan lahan. Lahan yang bersih 
dari kimia umumnya adalah lahan yang 
belum digunakan, tetapi secara umum 
lahan demikian kurang subur. Lahan 
yang subur umumnya telah diusahakan 
secara intensif dengan menggunakan 
bahan pupuk dan pestisida kimia 
buatan pabrik. Namun pengelolaan 
intensif tersebut pada kenyataanya 
tidak dapat menjaga kesuburan tanah 
akibat ketidakseimbangan nutrisi dan 

berkurangnya keanekaragaman agen 
hayati tanah. Penggunaan lahan baik 
lahan yang tidak subur maupun lahan 
yang terkena kimia memerlukan masa 
konversi dalam jangka waktu berkisar 
antara 1-3 tahun, tergantung dari 
tingkat kerusakan yang dialami.

Di Indonesia Data Aliansi Organis 
Indonesia menunjukkan, saat ini luas 
lahan pertanian organik baru sekitar 
50.000 hektar atau 0,2% dari seluruh 
lahan pertanian Indonesia.Produk 
organik terpenting di Tanah Air adalah 
kopi yang telah menggunakan lahan 
seluas 30.000 hektar. Produk kopi 
organik sudah banyak mendapatkan 
sertifikasi dari lembaga internasional 
dan biasanya ditujukan untuk pasar 
ekspor. Produk organik yang ada 
di peringkat kedua adalah sayuran 
organik. Sayuran organik menggunakan 
lahan seluas 18.000 hektar dan sebagian 
besar diproduksi untuk pasar lokal.

Volume produk pertanian organik 
mencapai 5-7% dari total produk 
pertanian yang diperdagangkan di pasar 
internasional. Sebagian besar disuplai 
oleh negara-negara maju seperti 
Australia, Amerika dan Eropa. Di Asia, 
pasar produk pertanian organik lebih 
banyak didominasi negara-negara timur 
jauh seperti Jepang, Taiwan dan Korea. 

Berbagai kendala yang dihadapi 
dalam mengembangkan pertanian 
organic di Indonesia antara lain: (1) 
belum ada insentif harga yang memadai 
untuk produsen produk pertanian 
organik, (2) diperlukan waktu untuk 
melakukan memilih lahan yang sesuai 
atau melakukan konversi dari pertanian 
kimia menjadi pertanian organik dan 
(3) petani masih enggan menerapkan 
sistem pertanian organik akibat pola 
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pertanian kimia sudah terlanjur 
melekat di kalangan petani.  

Indonesia memiliki potensi cukup 
besar untuk mewujudkan pertanian 
organik untuk mencapai swasembada 
pangan nasional, antara lain : (1) 
masih banyak sumberdaya lahan yang 
dapat dibuka atau dikonversi untuk 
mengembangkan sistem pertanian 
organik, dan (2) teknologi untuk 
mendukung pertanian organik sudah 
cukup dikenal oleh petani seperti 
pembuatan kompos, tanam tanpa 
olah tanah, pestisida hayati, teknik 
pembuatan pupuk cair, rotasi tanam 
dan lain-lain. 

Penguatan pertanian organik di 
Indonesia untuk memenuhi pasar 
lokal tetap harus berorientasi pada 
pemenuhan pasar global. Oleh sebab itu 
komoditi  holtikultura dan perkebunan 
yang telah menjadi komoditas ekspor 
Indonesia seperti kopi dan teh perlu 
dikembangkan menjadi produk-produk 
organik sehingga dapat memiliki nilai 
jual lebih tinggi di pasar Internasional.

Pengembangan pertanian organik 
di Indonesia perlu mendapat dukungan 
dari pemerintah dan seluruh komponen 
masyarakat. Dukungan pemerintah 
diwujudkan dengan penetapan program-
program dan kebijakan-kebijakan yang 
dapat mendorong pertanian organik 
dari berbagai sektor. Di tingkat 
bawah, struktur kelembagaan yang 
sudah terbentuk saat ini sudah cukup 
mendukung keberhasilan program ini. 
Pemerintah selanjutnya diharapkan 
dapat meemberikan dukungan pada 
penguatan lembaga-lembaga tersebut, 
sehingga petani dapat berada pada posisi 
tawar lebih tinggi dalam memasarkan 
produk-produk pertanian mereka.

Kendala dan Solusi 
Pengembangan pertanian organik 

di Indonesia dapat menjadi suatu 
solusi  pemenuhan kebutuhan pangan 
di Indonesia di masa mendatang. 
Penerapan pertanian organik dianggap 
sebagai salah satu dari pendekatan dalam 
pembangunan pertanian berkelanjutan, 
karena dalam pengembangan pertanian 
organik tidak terlepas dari program 
pembangunan pertanian secara 
keseluruhan. 

Namun dalam sosialisasi dan 
penerapannya di lapangan sering 
mengalami beberapa kendala. Hal yang 
paling utama adalah mengubah pola 
pikir petani yang masih berorientasi 
pada penggunaan pupuk kimia. Perlu 
adanya pionir-pionir pada masing masing 
wilayah yang tersebar di Indonesia 
dalam upaya sosialisasi progam organik 
di tingkat petani. 

Jika kita sepenuhnya berpedoman 
kepada definiasi pertanian organik,  
tentunya sangatlah sulit bagi petani 
kita untuk menerapkannya. Pengubahan 
pola pertanian secara bertahap, disertai 
sosialisasi pentingnya pertanian organik, 
mulai dari metode, keuntungan dan 
teknologi-teknologi yang diaplikasikan 
untuk mencapai hasil pertanian yang 
maksimal merupakan langkah awal 
terwujudnya program pertanian ini. 

Pola pertanian awal yang 
dapat diterapkan pada petani yaitu 
dengan melakukan pertanian organik 
regenerativ. Pola pertanian ini adalah 
pola pertanian konvensional yang 
disertai dengan pengembalian ke alam 
masukan-masukan yang berasal dari 
bahan organik. 

Peranan masyarakat lokal 
sangat penting dalam menerapkan 
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pembangunan berkelanjutan sehingga 
faktor local wisdom yang telah 
dimiliki oleh nenek moyang kita dalam 
melakukan kegiatan pertanian perlu 
kembali dipelajari dan diterapkan 
kembali. Selanjutnya, kelembagaan-
kelembagaan di  masyarakat yang 
telah mengakar dan membudaya dalam 
kehidupan sehari-hari perlu terus 
dijaga karena merupakan potensi besar 
untuk dikembangkan menjadi lembaga 
agribisnis modern sehingga dapat 
menjadi wadah para petani setempat 
untuk dapat mengembangkan potensi-
potensi yang ada secara mandiri.

Solusi yang lain dalam penerapan 
pertanian organik adalah perlu upaya 
khusus dalam merubah paradigma berpikir 
petani dari pendekatan pertanian untuk 
meningkatkan produksi, menjadi pem-
bangunan pertanian dengan pendekatan 
agribisnis (usaha dan keuntungan), serta 
pertanian berkelanjutan (sustainable 
agriculture). dari kedua pendekatan 
tersebut, diharapkan nantinya akan 
terwujud sebuah pola pertanian 
terpadu ( Integrated Farming System ) 
yang pada akhirnya akan menciptakan 
desa yang mandiri pangan dan dapat 
menjadi pilar bagi terwujudnya 
ketahanan pangan nasional.

Berbagai permasalahan seputar 
pertanian organik dapat diatasi dengan 
kesungguhan petani dengan bantuan 
fasilitas pemerintah. Pengembangan 
penelitian terkait dengan pertanian 
organik, mulai dari kajian kondisi 
tanah pertanian yang telah rusak dan 
cara regenerasinya, penyediaan nutrisi 
dari bahan organik, keterkaitan antara 
agen hayati dan ketersediaan unsur 
hara tanah, percepatan dekomposisi 
mikrobiologis, penyediaan pestisida 

nabati dan rekayasa metode pertanian 
organik serta bidang-bidang terkait 
perlu didukung didukung lebih lanjut. 
Hingga saat ini, pengetahuan petani 
hanya terbatas pada mencoba-coba 
dari beberapa kali pengalaman mereka 
bercocok tanam dengan teknik-teknik 
yang mereka kembangkan sendiri. 

Riset mengenai pengendalian 
hama dan penyakit tanaman secara 
alami merupakan hal terberatdalam 
sistim pertanian. Kegagalan panen 
merupakan ancaman besar buat petani, 
sehingga sangat dibutuhkan riset 
tentang bahan alami yang mengandung 
bahan insektisida dan penerapannya 
dalam pertanian. Ketika pengetahuan 
akan perbaikan lahan dengan sistim 
pertanian organik sudah diketahui, 
kajian selanjutnya yang perlu dilakukan 
adalah meneliti sejauh mana sistem 
ini dapat menjaga keberlangsungan 
ketersediaan nutrisi dan unsur hara di 
lahan pertanian.

Kajian di segi pemasaran dan 
ekonomi. juga akan sangat berperan 
dalam menembus pasar internasional 
produk organik Indonesia.

Menuju Pertanian Organik Modern 
Beberapa tahun terakhir, pertanian 

organik modern masuk dalam sistem 
pertanian Indonesia secara mandiri yang 
dilakukan oleh kelompok petani maupun 
perorangan. Pertanian organik modern 
berkembang dengan kemampuan dapat 
menciptakan produk pertanian yang 
aman bagi kesehatan,ramah lingkungan 
serta hasil panen yang stabil. 

Saat ini penekanan pertanian 
organik lebih pada meninggalkan pupuk 
dan pestisida dan menggantinya dengan 
produk-produk organik. Dengan makin 
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berkembangnya pengetahuan dan 
teknologi kesehatan, lingkungan hidup, 
mikrobiologi, kimia, molekuler biologi, 
biokimia dan lain-lain, kajian pertanian 
organik berkembang semakin luas 
dengan tinjauan dari berbagai macam 
aspek. 

Pengelolaan tanah kunci pertanian 
organik yang produktif. Keseimbangan 
unsur hara melalui penambahan 
residu tanaman sebelumnya sangat 
penting untuk dilakukan. Pada pola 
pertanian organik modern Analisis 
tanah untuk menentukan status hara 
perlu dilakukan paling tidak setiap 4 – 
5 tahun sekali guna mengetahui kondisi 
tanah sebenarnya dan meneentukan 
perlakuan apa yang perlu dilakukan 
apabila terjadi defisiensi nutrisi. Pada 
tanah yang telah lama menggunakan 
kimia, perlu dilakukan proses regenerasi 
tanah dengan penambahan bahan-
bahan organik lebih banyak untuk 
menambah kandungan nutrisi dalam 
tanah. Dikarenakan tanah tersebut 
dituntut harus tetap produktif, maka 
penggunaan pupuk kimia masih bisa 
dilakukan hanya saja dosisnya tidak 
sebanyak sebelumnya. Selanjutnya 
penambahan pupuk organik perlu 
ditambahkan untuk mengganti sebagian 
pupuk kimia yang ditambahkan. 
Demikian seterusnya berlanjut hingga 
penambahan pupuk kimia terus 
menurun setiap masa tanam hingga pola 
penanaman akhirnya dapat terbebas 
dari kimia. Teknik ini merupakan salah 
satu tahapan yang dapat dipakai untuk 
menuju pertanian organik.

Pada pertanian organik, beberapa 
komoditas prospektif yang dapat 
dikembangkan di Indonesia dapat 
meliputi tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan, tanaman rempah dan obat, 
serta peternakan. Komoditas yang layak 
dikembangkan dengan sistem pertanian 
organik  :
1. Tanaman Pangan : Padi, jagung, 

kedelai, gandum
2. Hortikultura Sayuran: brokoli, kubis 

merah, petsai, caisin, cho putih, 
kubis tunas, bayam daun, labu 
siyam dan oyong. 

3. Buah: apel, jambu, salak, mangga, 
jeruk, markisa, semangka dan 
hampir semua jenis buah-buahan 
lainya.

4. Perkebunan: Kelapa, sawit, pala, 
jambu mete, cengkeh, lada, vanili, 
teh 

5. Rempah dan obat: jahe, kunyit, 
temulawak, kayu manis dan jenis 
lainya. 

6. Peternakan Susu, telur dan daging

Pertanian Berkelanjutan
Setelah tercapainya pertanian 

organik langkah selanjutnya adalah 
mempertahankan kelangsungan per-
tanian organik dengan  mewujudkan 
suatu sistem pertanian yang ber-
kelanjutan Sustainable Agriculture. 
Istilah ini hampir serupa dengan istilah 
agro ekosistem yang mengacu pada 
modifikasi ekosistem alamiah dengan 
sentuhan campur tangan manusia untuk 
menghasilkan bahan pangan, serat, dan 
kayu untuk memenuhi kebutuhan dan 
kesejahteraan manusia. 

Konsep pertanian berkelanjutan 
yang mulai dikembangkan sejak ditengarai 
adanya kemerosotan produktivitas per-
tanian (levelling off) akibat green 
revolution. Di balik kesuksesan program 
Green revolution yang mampu 
meningkatkan produktivitas hasil panen 
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biji-bijian yang menakjubkan ada sisi-
sisi buruk yang ditinggalkan, misalnya 
erosi tanah yang berat, punahnya 
keanekaragaman hayati, pencemaran 
air, bahaya residu bahan kimia pada 
hasil-hasil pertanian, dan lain-lain. 

Di kalangan para pakar ilmu tanah 
atau agronomi, istilah sistem pertanian 
berkelanjutan lebih dikenal dengan 
istilah LEISA (Low external Input 
Sustainable Agriculture) yaitu sistem 
pertanian yang berupaya meminimalkan 
penggunaan input (benih, pupuk kimia, 
pestisida, dan bahan bakar) dari luar 
ekosistem, yang dalam jangka panjang 
dapat membahayakan kelangsungan 
hidup pertanian. Kata sustainable 
mengandung makna maintenance dan 
prolong yang artinya menjaga dalam 
waktu lama. Artinya, ini harus terwujud 
dan dapat diterapkan dalam waktu 
lama.

Pertanian dapat dikatakan ber-
kelanjutan apabila dapat bersifat: 
1.Mantap secara ekologis, yang berarti 
bahwa kualitas sumber daya alam 
dapat dipertahankan dan kemampuan 
komponen agroekosistem yang meliputi 
manusia, tanaman, dan hewan sampai 
organisme tanah ditingkatkan. Kedua 
hal ini akan terpenuhi jika tanah dikelola 
dengan baik dan kesehatan tanaman, 
hewan serta masyarakat dipertahankan 
melalui proses biologis. Penggunaan 
sumberdaya lokal dipergunakan 
sedemikian rupa sehingga komponen 
unsur hara, biomas, dan energi yang 
masih terkandung dalam sisa-sisa 
tanaman dapat dikembalikan lagi. 2. 
Berlanjut secara ekonomis, yang berarti 
bahwa petani bisa memenuhi kebutuhan 
serta mendapatkan penghasilan yang 
mencukupi untuk mengembalikan 

tenaga dan biaya yang dikeluarkan. 
Keberlanjutan ekonomis diukur bukan 
hanya dalam hal produk usaha tani 
secara langsung, namun juga diukur 
dalam hal fungsi seperti melestarikan 
sumberdaya alam dan meminimalkan 
resiko kerusakan lingkungan yang 
dapat menimbulkan resiko ekonomi. 
3.Adil, yang berarti bahwa sumber 
daya didistribusikan sedemikian rupa 
sehingga kebutuhan dasar semua 
anggota kelompok terpenuhi. Selain 
itu hak-hak anggota dalam penggunaan 
lahan, modal yang memadai, bantuan 
teknis serta peluang pemasaran 
dapat terpenuhi secara keseluruhan. 
4.Manusiawi, di mana semua bentuk 
kehidupan (tanaman, hewan, dan 
manusia) dihargai. 5.Luwes, yang 
berarti bahwa anggota kelompok mampu 
menyesuaikan diri dengan perubahan 
kondisi pertanianyang terjadi misalnya 
pertambahan jumlah penduduk, 
kebijakan, permintaan pasar, dan lain-
lain. Perubahan tersebut tentunya akan 
diikuti dengan pengembangan teknologi 
yang baru dan sesuai, termasuk inovasi 
dalam arti sosial dan budaya. 

Perkembangan pertanian ber-
kelanjutan dapat dilihat dari beberapa 
indikator sebagai berikut :
1. Keberlanjutan di bidang ekonomi: 

a. Keluarga petani memiliki ke-
untungan bersih yang cukup 
dan dapat meningkat. 

b. Pengeluaran untuk usaha per-
tanian menurun. 

c. Pertanian yang dijalankan meng-
untungkan dari tahun ke tahun.

d. Petani memiliki modal sendiri 
2. Keberlanjutan Sosial: 

a. Tumbuhnya usaha lain dalam 
komunitas petani. 
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b. Terjadi sirkulasi uang di dalam 
perekonomian lokal. 

c. Terjadi peningkatan jumlah 
keluarga petani. 

d. Para pemuda meneruskan usaha 
tani orang tua mereka 

e. Para lulusan sarjana yang 
berasal dari wilayah setempat 
kembali ke komunitasnya di 
pedesaan. 

3. Keberlanjutan Lingkungan: 
a. Tidak dijumpai lahan kosong.  
b. Ikan-ikan dapat berkembang 

biak di perairan yang mengalir 
ke lahan pertanian. 

c. Bentang lahan pertanian penuh 
dengan keanekaragaman vegetasi. 

Keberhasilan pertanian berkelanjutan 
diharapkan akan memantapkan per-
ekonomian pedesaan sehingga tercipta 
desa-desa sejahtera yang mampu 
menopang perekonomian nasional.

Kesimpulan 
Ulasan di atas membawa beberapa 

kesimpulan yang diharapkan akan 
menjadi wacana dalam pengembangan 
pertanian Indonesia dari sudut pandang 
yang berbeda. Beberapa kesimpulan 
yang dapat dirangkum adalah :
1. Indonesia memiliki potensi sumber-

daya alam yang berlimpah, tanah yang 
subur dan iklim yang mendukung 
usaha-usaha pertanian dalam upaya 
mewujudkan ketahanan pangan 
nasional.

2. Indonesia tidak dapat mem-
pertahankan swasembada pangan 
yang pernah dicapai pada tahun 
1984 bahkan pertanian Indonesia 
semakin menurun yang ditandai dengan 
impor pangan yang mencapai angka 
US$ 14,9 miliar pada tahun 2013.

3. Salah satu penyebab kemunduran 
pertanian Indonesia adalah peng-
gunaan teknologi High External 
Input Technology ( HEIT ) dalam 
pertanian yang memberikan dampak 
negatif terhadap penurunan hasil 

 panen dan kualitas produk pertanian, 
kerusakan tanah serta ekosistem 
lahan pertanian dalam jangka 
waktu lama.

4. Solusi dalam membangkitkan kembali 
pertanian Indonesia adalah dengan 
melaksanakan sistem pertanian yang 
bersifat back to nature atau disebut 
pertanian organik.

5. Pertanian organik yang diterapkan 
adalah pertanian organik modern yang 
dapat memberikan peningkatan 
hasil pertanian, menjaga kualitas 
komoditas pertanian dan ramah 
lingkungan.

6. Perlu adanya dukungan dari pemerintah 
berupa penyelenggaraan program 
dan kebijakan dalam menunjang 
suksesnya pertanian organik.

7. Pola pertanian organik perlu di-
sosialisasikan kepada masyarakat 
yang sudah terbiasa dengan pola 

 penanaman konvensional meng-
gunakan kimia.

8. Keberhasilan pertanian organik akan 
mendukung terciptanya pertanian 
berkelanjutan (sustainable agriculture)

9. Keberhasilan program pertanian 
berkelanjutan dapat dilihat dari 
indikator-indikator ekonomi, sosial 
dan lingkungan.
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Pendahuluan
Pasca gerakan reformasi 21 Mei 

1998 banyak yang berubah di negeri 
ini. Yang terpenting adalah tumbuh 
suburnya kebebasan dalam semua 
aspek kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Ruang kebebasan yang tak 
terhingga itu meniscayakan perubahan 
struktur dan kultur kehidupan bangsa 
dan negara. Karena kebebasan itu pula 
negara yang ketika rezim Orde Baru 
sangat mencengkram mulai mencair. 
Bahkan ketika Presiden Abdurahman 
Wahid terjadi desakralisasi simbol-
simbol negara. Istana Negara yang 
sangat angker ketika Soeharto 
berkuasa kehilangan daya magisnya. 

Kritik terhadap penguasa yang sangat 
haram dalam tiga dekade Orde Baru 
berkembang seperti spora di musim 
hujan setelah Soeharto lengser ke 
prabon. 

Pasca reformasi semuanya berubah 
secara dramatis. Dalam hubungan 
negara dan masyarakat tidak lagi 
bersifat kooptatif atau atas bawah (top-
down) seperti majikan dan pelayan. 
Meski belum sepenuhnya sejajar dan 
egaliter, masyarakat tidak bisa lagi 
didikte kekuasaan. Dalam rentang 13 
tahun pasca reformasi, muncul berbagai 
upaya untuk menjadikan hubungan 
negara dan masyarakat win win solution 
yang menguntungkan kedua belah 
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pihak (simbiosis mutualisme). Mengacu 
pada teori demokratisasi Samuel P. 
Huntington, negara kita dalam proses 
transplacement atau ruptforma. Sebuah 
gerakan ke arah demokratisasi negara 
yang dilakukan oleh pemerintahan 
dan di luar pemerintahan karena 
kekuasaan lama jatuh sebagai hasil dari 
gerakan kelompok di dalam dan di luar 
pemerintahan.1

Salah satu gerakan kelompok 
demokrasi di luar pemerintahan 
adalah media atau pers. Melalui 
praktik jurnalisme, media menegakkan 
demokrasi dalam kapasitasnya sebagai 
watch dog. Dengan kebebasan di 
era reformasi media tidak takut lagi 
diganggu, disensor, dibrendel dan 
seperti era Orde Baru. Meski saat ini 
belum berfungsi maksimal, kebebasan 
pers dan pers bebas berkembang dengan 
pesat dan dalam track yang benar.

Menurut Undang-Undang Pers 
Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 6, peran 
pers nasional adalah :
a. Memenuhi hak masyarakat untuk 

mengetahui
b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, 

mendorong terwujudnya supremasi 
hukum, dan Hak Asasi Manusia, 
serta menghormat kebhinekaan.

c. Mengembangkan pendapat umum 
berdasarkan informasi yang tepat, 
akurat dan benar.

d. Melakukan pengawasan, kritik, 
koreksi, dan saran terhadap hal-hal 
yang berkaitan dengan kepentingan 
umum.

e. Memperjuangkan keadilan dan 
kebenaran.

Secara historis, pers ideal yang 
menjadi pilar keempat demokrasi yang 
objektif, netral dan nonpartisan sesuai 

dengan UU Pers di atas belum pernah 
terjadi di negeri ini. Pers pernah 
dijadikan alat melawan penjajah 
sebelum Indonesia merdeka; menjadi 
alat partai politik ketika demokrasi 
liberal; tangan kekuasaan pada masa 
Orde Baru; dan kooptasi pemilik modal 
di era reformasi.  Dengan kata lain, pers 
di negeri ini selalu berpihak. Apapun 
bentuknya. Dengan kondisi tersebut 
wartawan tidak memiliki independensi 
untuk menentukan kebijakan media 
sehingga ada jarak antara berita 
sebagai produk jurnalistik dengan 
profesionalismenya. Ada campur tangan 
pihak luar redaksi yang menentukan 
arah pers Indonesia. 

Pers Ideal Indonesia
Saat ini dikenal tujuh teori pers. 

Empat teori pers yang dikemukakan tiga 
profesor komunikasi Amerika Serika, 
Fred S. Siebert, Theodore Peterson 
dan Wilbur Schramm. Teori pers itu 
dikemukakan ketiganya nyaris 80 tahun 
silam.2 Keempat teori pers itu adalah 
teori pers otoritarian, libertarian, 
komunis Uni Soviet, dan tanggung 
jawab sosial. Padahal selain itu ada tiga 
teori pers yang lain. Dua di antaranya 
diungkapkan pakar komunikasi massa, 
Dennis Mcquail.3 Yakni, teori pers 
pembangunan4 dan demokratik-
partisipan. Satu teori lagi dikemukakan 
pakar komunikasi politik Indonesia, 
Anwar Arifin.5 Teori itu adalah pers 
Pancasila. Teori yang terakhir adalah 
khas Indonesia.

Teori pers tanggung jawab sosial 
mencoba menjadi penengah dari 
pertarungan teori otoritarian dan 
libertarian. Asumsi teori ini menyatakan 
bahwa kebebasan mengandung 



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 21 | Maret 201544

konsekuensi tanggung jawab. Pers harus 
bertanggung jawab kepada masyarakat 
dalam menjalankan fungsi-fungsinya. 

Menurut teori pers tanggung jawab 
sosial ada enam tugas pers. Yaitu, 
1. Media menerima dan memenuhi 

kewajiban tertentu kepada masyarakat. 
2. Kewajiban media terutama dipenuhi 

dengan menetapkan standar yang 
tinggi atau profesional tentang 
keinformasian, kebenaran, ketepatan, 
objektivitas, dan keseimbangan. 

3. Dalam menerima dan menerapkan 
kewajiban tersebut, media seyogyanya 
dapat mengatur diri sendiri di dalam 
kerangka hukum dan lembaga yang 
ada. 

4. Media seyogyanya menghindari 
segala sesuatu yang mungkin 
menimbulkan kejahatan, kerusakan 
atau ketidaktertiban umum atau 
penghinaan terhadap minoritas 
etnik atau agama. 

5. Media secara keseluruhan hendaknya 
bersifat pluralis dan mencerminkan 
kebhinnekaan masyarakatnya, dengan 
memberikan kesempatan yang sama 
untuk mengungkapkan berbagai sudut 
pandang dan hak untuk menjawab. 

6. Masyarakat dan publik, berdasarkan 
prinsip yang disebut pertama, 
memiliki hak untuk mengharapkan 
standar prestasi yang tinggi dan 
intervensi dapat dibenarkan untuk 
mengamankan kepentingan umum. 

7. Wartawan dan media profesional 
seyogyanya bertanggung jawab 
terhadap masyarakat dan juga 
kepada majikan serta pasar.6

Inti teori pers pembangunan adalah 
pers harus digunakan secara positif 
dalam pembangunan nasional, otonomi 
dan identitas kebudayaan nasional. 

Prefensi teori ini dengan memberi 
penekanan dalam keterlibatan 
masyarakat bawah atau akar rumput. 
Asumsi teori ini adalah pertama, media 
harus menerima dan melaksanakan 
tugas-tugas pembangunan yang 
positif sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan secara nasional. Kedua, 
kebebasan media harus terbuka bagi 
pembatasan sesuai dengan prioritas-
prioritas ekonomi, kebutuhan 
pembangunan bagi masyarakat. Ketiga, 
media harus memberikan prioritas 
dalam isinya kepada budaya dan 
bahasa nasional. Keempat, media harus 
memberikan prioritas dalam berita 
dan informasi untuk menghubungkan 
dengan negara-negara berkembang 
lain yang berdekatan secara geografis, 
budaya dan politis. Kelima, wartawan 
mempunyai tanggung jawab maupun 
kebebasan dalam tugas menghimpun 
dan menyebarkan informasinya. 
Keenam, negara mempunyai hak 
untuk ikut campur dalam, atau 
membatasi operasi-operasi media pers, 
penyelenggaraan sensor, pemberian 
subsidi dan kontrol langsung dibenarkan 
atas nama demi kepentingan tujuan 
pembangunan.

Teori pers demokratik-partisipan, 
menurut Denis McQuail,7 lahir dari rahim 
masyarakat liberal yang maju. Teori ini 
sebagai reaksi atas komersialisasi dan 
monopoli media (konglomerasi media 
oleh perusahaan swasta). Selain itu juga 
sebagai tanggapan terhadap sentralisme 
birokratisasi institusi-institusi siaran 
publik, yang timbul dari tuntutan 
norma tanggung jawab sosial. Istilah 
demokratik-partisipan mencerminkan 
kekecewaan terhadap partai-partai 
politik yang mapan dan terhadap sistem 
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demokrasi parlemeter yang nampak 
menjadi tercerabut dari akar rumput 
asalnya. Teori demokratik-partisipan 
meneghendaki keserbaragaman, skala 
kecil, lokalitas, de-institusionalisasi, 
kesederajatan dalam masyarakat dan 
interaksi.

Sedangkan teori terakhir, pers 
Pancasila memiliki beberapa ciri khas. 
Pertama, bersandar dan memiliki 
falsafah dasar sebagaimana negara 
kita, Pancasila. Lima sila dalam 
Pancasila merupakan prinsip dasar dari 
para pekerja jurnalistik di Indonesia. 
Pancasila menjadi landasan etis 
dan kerangka filosofis dalam setiap 
gerak insan pers negeri ini dalam 
menghasilkan karyanya, berita. Dalam 
konteks itulah teori pers Pancasila khas 
Indonesia; tidak dimiliki negara lain. 

Kedua, pers Pancasila adalah 
jembatan di antara semua teori pers. 
Ia bukan merupakan bagian dari enam 
teori pers. Pers Pancasila berada di 
tengah-tengah. Ia tidak liberal. Pun, 
tidak otoriter. Ia bukan bagian dari 
pers Uni Soviet. Juga berbeda dengan 
teori pers pembangunan dan partisipan 
demokratik. Pers Pancasila merupakan 
perangkum kelebihan enam teori pers.

Ketiga, perbedaan pada pertanggung-
jawaban. Dalam enam teori pers, semua 
produk jurnalistik berorientasi dan 
hanya diperuntukan bagi kemanusiaan 
(dunia). Landasan kerjanya adalah 
profesionalisme dan kode etik 
jurnalistik. Sedangkan dalam teori pers 
Pancasila, selain pertanggungjawaban 
kepada nilai-nilai dasar kemanusiaan 
yang bersifat horizontal, juga ada 
pertanggungjawaban kepada Tuhan 
yang bersifat vertikal (akhirat).

Landasannya selain kode etik 
jurnalistik dan profesionalisme, ada 
juga yang menjadi acuan kerjanya 
yakni agama dan kepercayaan yang 
dianut para pekerja pers. Munculnya 
pertanggungjawaban di akhirat ini 
sebagai konsekuensi logis dari kerangka 
filosofis pada sila pertama, Ketuhanan 
Yang Maha Esa.

Menilik karakteristik di atas, pers 
ideal di negeri ini adalah gabungan dari 
tiga teori pers. Yakni, tanggung jawab 
sosial, demokratik partisipan, dan 
Pancasila. Dalam pandangan penulis, 
pengembangan dari gabungan tiga teori 
pers ini akan ideal dalam menjalankan 
fungsi pers yang berkaitan untuk 
menjaga ketahanan nasional. Tentu 
saja sebagai habitatnya pers akan tetap 
menjadi pilar keempat demokrasi.

Pers dan Rahasia Negara
Sebagai pers yang berada dan 

tumbuh kembang di Indonesia, tentu 
saja kewajiban utama dan pertama 
pers negeri ini adalah, salah satunya, 
menjaga semua rahasia negara 
sebagaimana termaktub dalam semua 
peraturan yang berlaku. Pers harus 
menjadi sub-sistem untuk mempekuat 
perhananan dan ketahanan negara. 
Dengan potensi, fungsi, peran, dan 
tanggung jawabnya, pers memiliki 
konstribusi yang tidak kecil terhadap 
terciptanya sebuah pertahanan dan 
ketahanan nasional yang ideal. Kritik 
terhadap kekuasaan, misalnya, sebagai 
salah satu fungsi pers bukan bertujuan 
merobohkan kekuasaan. Justru sebaliknya 
sebagai wahana untuk memperkuat 
ketahanan nasional. Kelemahan yang 
ditemukan dan ditujukan oleh harus 
segera diantisipasi dan diperbaiki oleh 
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stakeholders pertahanan dan ketahanan 
nasional.

Salah satu aspek yang kerap 
bersentuhan dengan dunia pers adalah 
rahasia negara. Persinggungan ini dipicu 
oleh fungsi dan posisi masing-masing. 
Pers berfungsi memberi informasi ke 
publik sedangkan di sisi lain, rahasia 
negara tidak boleh disebarluaskan 
sebagaimana fungsi pers. Dengan 
begitu harus ditemukan titik temu di 
antara keduanya sehingga tidak ada 
pihak yang dirugikan atau pincang salah 
satunya.

Persinggungan pers dan rahasia 
negera khususnya dalam jurnalisme 
investigasi yang kerap membongkar 
sesuatu praktik korupsi dan penyelewengan 
yang di bawah meja. Praktik jurnalisme 
investigasi sering berhadapan dengan 
rahasia negara. Makanya kerap digugat 
dengan tuduhan membocorkan rahasia 
negara. Di sisi lain, pers bekerja untuk 
kepentingan publik. Artinya, jika terjadi 
korupsi atau bancakan dana negara 
oleh pejabat negara, maka investigasi 
tersebut bukan untuk membongkar 
rahasia negara, tetapi mengungkap 
kejahatan yang tersembunyi yang kerap 
ditutupi oleh prosedur. Dengan demikian 
sesunggungnya kerja jurnalistik tidak 
bertentangan dengan rahasia negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik, banyak informasi 
publik yang dikecualikan sifatnya 
rahasia dan tidak dapat diakses oleh 
publik, termasuk wartawan, sesuai 
dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 
17 ayat 3 UU KIP.  Namun, khusus yang 
berkaitan dengan ketahanan nasional, 
antara lain berbunyi : Membahayakan 
pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

a. Informasi tentang strategi, intelijen, 
operasi, taktik dan teknik yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan 
sistem pertahanan dan keamanan 
negara, meliputi tahap perencanaan, 
pelaksanaan dan pengakhiran atau 
evaluasi dalam kaitan dengan 
ancaman dari dalam dan luar 
negeri.

b. Dokumen yang memuat tentang 
strategi, intelijen, operasi, teknik 
dan taktik yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan sistem 
pertahanan dan keamanan negara 
yang meliputi tahap perencanaan, 
pelaksanaan dan pengakhiran atau 
evaluasi.

c. Jumlah, komposisi, disposisi, atau 
dislokasi kekuatan dan kemampuan 
dalam penyelenggaraan sistem 
pertahanan dan keamanan negara 
serta rencana pengembangannya.

d. Gambar dan data tentang situasi 
dan keadaan pangkalan dan/atau 
instalasi militer.

e. Data perkiraan kemampuan militer 
dan pertahanan negara lain terbatas 
pada segala tindakan dan/atau 
indikasi negara tersebut yang dapat 
membahayakan kedaulatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan/
atau data terkait kerja sama militer 
dengan negara lain yang disepakati 
dalam perjanjian tersebut sebagai 
rahasia atau sangat rahasia.

f. Sistem persandian negara; dan/
atau

g. Sistem intelijen negara.

Dengan demikian sesungguhnya 
sudah jelas rambu-rambu antara dua 
dunia (pers dan rahasia negara yang 
berkaitan dengan ketahanan dan 
pertahanan negara). Pers hanya akan 
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bersentuhan dengan kepentingan 
publik. Ia tidak akan mengarah ke 
rahasia pertahanan dan ketahanan 
negara selama di sana tidak ada praktik 
yang merugikan kepentingan publik. 
Misalnya, ada korupsi di pengadaan 
alutista atau kongkalikong penempatan 
personil di wilayah ketahanan yang 
berbau kolusi dan nepotisme. 

Justru sebaliknya pers bisa bekerja 
sama dengan bagian pertahanan 
dan keamanan negara. Di antara 
keduanya bisa terjadi simboisis-
mutualisme sehingga menguntungkan 
dan mengukuhkan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Misalnya, liputan 
tentang kinerja dan kerja pertahanan 
dan ketahanan nasional. Hal ini bisa 
menambah semangat dan patriotik 
dari anggota yang bertugas di wilayah 
pertahanan dan ketahanan negara. 

UU Pers dan Informasi yang Sehat
Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 

1999 menyatakan pers sebagai lembaga 
sosial dan wahana komunikasi massa 
yang melaksanakan kegiatan jurnalistik 
yang meliputi mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi baik dalam 
bentuk tulisan, suara, gambar, serta 
data dan grafik maupun dalam bentuk 
lainnya dengan menggunakan media 
cetak, media elektronik, dan segala 
jenis saluran yang tersedia.

Pers adalah sub-sistem dari sebuah 
sistem pemerintah di mana pers hidup. 
Kelangsungan hidup pers bergantung 
pada sistem politik yang berjalan saat 
itu. Pers adalah lembaga independen 
yang tidak memihak kepada salah satu 
golongan ataupun pemerintah, tetapi 
berpihak kepada kebenaran informasi 

berupa fakta yang disampaikannya 
kepada masyarakat.

Mengikuti teori trias politika yang 
dianut negara kita, media sering 
disebut pilar keempat demokrasi selain 
eksekutif, yudikatif, dan legislatif. 
Brian McNair8 mencatat lima peran 
ideal media untuk mewujudkan 
kehidupan yang demokratis. Pertama, 
menginformasikan apa yang sedang 
terjadi. Kedua, mengedukasi masyarakat 
ihwal fakta yang ditemukan di lapangan. 
Ketiga, menjadi wadah diskursus 
sehingga bisa mempengaruhi opini 
publik. Keempat, berperan sebagai 
pemantau kekuasaan. Kelima, berperan 
mengadvokasi beberapa pandangan 
politik.

Salah satu alasan mengapa pers 
diasumsikan pilar keempat demokrasi 
disebabkan peran dan kedudukan 
pers. Pers bukan pilar formal seperti 
eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ia 
adalah sebagai pengontrol kinerja dan 
kebijakan tiga pilar formal negara. Pers 
bukan bagian dari pembagian kekuasaan 
dalam trias politika. Makanya ia tidak 
memihak kepada salah satu pihak. 
Pers itu independen dan imparsial. Ia 
hanya cenderung kepada kebenaran. 
Posisi ini diperkuat oleh Agner Fog.9 
Ia menjelaskan media dihajatkan 
sebagai penyangga demokrasi. Ia 
menjadi penyangga penting demokrasi, 
sebab media menyajikan informasi 
hiruk pikuk bernegara. Namun di lain 
pihak, media modern pula turut serta 
menyumbangkan sejumlah solusi atas 
berbagai problematika yang sedang di 
hadapi negara itu. 

Dalam situasi yang masih serba 
semrawut dalam tatanan politik negeri 
ini, khususnya lembaga trias politika 
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menurut mantan Ketua Mahkamah 
Konstitusi, Mahfud MD harapan atas 
demokrasi hanya bisa diembankan 
kepada pers dan lembaga swadaya 
masyarakat. Pernyataan Mahfud ini 
muncul seiring dengan buruknya kinerja 
lembaga demokrasi khususnya DPR  dan 
Pemerintah. 

Harapan Mahfud tersebut relevan 
dengan peran pers seperti termaktub 
dalam UU Nomor 40 tahun 1999. 
Yakni, pertama, memenuhi keinginan 
masyarakat untuk mengetahui kejadian 
atau peristiwa yang terjadi di 
lingkungannya. Kedua, berusaha me-
negakkan nilai-nilai kehidupan demokrasi 
dalam masyarakat, mendorong penegakan 
aturan hukum dan hak asasi manusia 
(HAM), dan menghormati perbedaan 
di dalam masyarakat. Ketiga, 
mengembangkan pendapat masyarakat 
secara umum berdasarkan informasi 
yang tepat, akurat, dan benar. 
Keempat, melakukan pengawasan 
kritis, memberikan koreksi dan saran 
terhadap hal-hal yang berkaitan 
dengan kepentingan masyarakat umum. 
Kelima, memperjuangkan keadilan dan 
kebenaran.

Oleh sebab itu, dalam konteks 
memperkuat pertahanan dan ketahanan  
nasional fungsi pers yang utama adalah 
memberi atau menyediakan informasi 
yang sehat. Menurut Wakil Presiden 
Jusuf Kalla10, pers yang sehat dan bangsa 
yang hebat tidak hanya memberikan 
informasi kritis, tetapi juga wajib 
memberikan solusi yang tepat agar 
bangsa dan negara ini semakin kuat dan 
bersatu. Pers yang sehat itu tidak hanya 
bad news is good news, tapi juga good 
news is good news. Artinya, pers itu 
harus memberikan solusi bangsa.

Pers nasional dalam pandangan 
JK berperan penting dalam sejarah 
awal kemerdekaan bangsa dan negara 
Indonesia. Selain setelah kemerdekaan 
pers juga memberikan andil yang besar 
dalam berkontribusi mengisi kemajuan 
bangsa. Untuk itu peran pers tidak 
hanya sebagai informasi, pendidikan, 
dan hiburan, tetapi juga memberikan 
manfaat. Pers ke depan tidak lagi 
menciptakan suasana atau isu yang 
mengarah ke perpecahan, tetapi harus 
mampu menyatukan elemen bangsa dan 
negara untuk memperkokoh bangsa ini.

JK mengakui dalam perjalanan 
bangsa dan negara peran pers sangat 
penting. Pers tak perlu lagi secara 
vulgar membuka aib seseorang yang 
tidak ada manfaatnya, namun lebih 
mengedepankan kearifan dan tata 
krama yang baik dalam berkehidupan 
di negeri ini. Pers ibarat mata, telinga, 
dan mulut sebuah bangsa. Tanpa pers 
suatu bangsa tak memiliki perhatian 
dan juga tak mendapatkan perhatian. 

Sementara itu, mantan Menteri 
Komunikasi dan Informatika, Tifatul 
Sembiring, menambahkan indikasi pers 
yang sehat adalah berbahasa baik, 
santun, dan mencerdaskan masyarakat. 
Pers yang sehat akan menggunakan 
bahasa yang baik dan tidak menebar 
kebencian.

Opini Publik dan Ketahanan Nasional
Manusia adalah makhluk yang 

berbahasa. Dengan bahasa manusia 
melakukan komunikasi. Menurut 
Poepoprodjo yang dikutip Alex Sobur,11 
hakikat bahasa adalah bahasa penutur 
(lisan). Ia didengar bukan ditulis dan 
dilihat. Selain untuk komunikasi, 
bahasa merupakan ekspresi dari 
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sikap, pikiran, dan gagasan yang 
dimiliki seseorang. Dalam keseharian 
kemampuan berbahasa ditentukan 
oleh penggunaan, makna, simbol, dan 
komunikasi.12 Bahasa, kata Ahmad 
Mulyana,13 adalah kombinasi kata yang 
diatur secara sistematis. Karenanya 
bahasa bisa dijadikan alat komunikasi. 
Bahasa merupakan tanda yang 
merepresentasikan kekuasaan, gaya 
hidup, cara berpikir dan sebagainya.

Pada tahap selanjutnya, bahasa 
tutur mengalami perkembangan 
yaitu bahasa tulisan yang bisa 
didokumentasikan. Sebab bahasa tidak 
sekedar alat urutan bunyi yang dapat 
dicerna secara empiris tetapi juga 
kaya dengan makna yang sifatnya non-
empiris.14 Oleh sebab itu lumrah bila kini 
kita mengenal bahasa tulisan yang salah 
satunya diproduksi oleh media cetak. 
Melalui bahasa sebuah peristiwa yang 
tidak dialami diketahuinya karena ia 
memperolehnya melalui berita. Dalam 
konteks ini bahasa tulisan menimbulkan 
makna sebagaimana bahasa lisan 
baik bagi yang memproduksi atau 
membacanya.

Salah satu bentuk interaksi adalah 
melalui bahasa tulisan dalam media 
cetak yang dikenal dengan nama berita. 
Berita yang semula merupakan fakta 
yang dirangkai secara pribadi dalam 
institusi media karena dipublikasikan 
melalui media cetak ia menimbulkan 
makna bagi orang lain. Oleh sebab 
itu, bahasa dalam bentuk berita 
tidak bebas nilai. Ia dikonstruksi dan 
mengkonstruksi maknanya tertentu 
tergantung orang yang membuat dan 
membacanya. 

Berita atau gagasan yang 
dilontarkan dan menjadi perbincangan 

khalayak disebut wacana (discourse). 
Ibnu Hamad15 membedakan pengertian 
discourse dalam dua pengertian. 
Pertama, discourse (dengan d 
kecil) yang melihat bagaimana 
bahasa digunakan pada tempatnya 
untuk memerankan kegiatan aspek 
kebahasaan. Kedua, Discourse (dengan 
D besar) yang merangkai unsur 
discourse (dengan d kecil) bersama 
unsur non-linguistik untuk memerankan  
kegiatan, pandangan, dan identitas. 
Beberapa bentuk non bahasa antara 
lain ideologi, ekonomi, politik, budaya, 
dan sebagainya.16 

J.S. Badudu seperti dikutip Eriyanto17 
secara komprehensif mendefinisikan 
wacana dalam dua bentuk. Yakni, 
sebagai rentetan kalimat yang 
saling berkaitan. Ia menghubungkan 
proposisi yang satu dengan yang lain 
sehingga membentuk kesatuan struktur 
sehingga ada keserasian di natara 
kalimat-kalimat tersebut. Kedua, 
wacana sebagai kesatuan bahasa yang 
tertinggi dan terlengkap. Ia berada 
di atas berada di atas klausa dengan 
koherensi dan kohesi yang tinggi yang 
berkesinambungan. Ia memiliki awal 
dan akhir yang nyata yang disampaikan 
baik secara lisan maupun tulisan.

Ada tiga strategi yang digunakan 
membuat wacana. Yaitu, signing, 
framing, dan priming. Signing adalah 
penggunaan tanda-tanda bahasa, baik 
verbal maupun non-verbal. Framing 
adalah pemilihan wacana berdasarkan 
pemihakan dalam berbagai aspek 
wacana. Sedangkan priming berarti 
mengatur ruang atau waktu untuk 
mempublikasikan wacana di hadapan 
khalayak.18
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Bagi masyarakat pers atau media 
bukan lagi kebutuhan manusia. Ia 
sudah menjadi kesadaran; sesuatu yang 
melekat dalam dirinya; sesuatu yang 
given. Karena itu lumrah bila pers atau 
media hari ini begitu perkasa dalam 
membolak-balikan kondisi dan setting 
sosial masyarakat tertentu. Pesan yang 
dikonstruksi media selain merupakan 
cerminan dari dinamika masyarakat 
sebaliknya juga pers sebagai pembentuk 
masyakakat. 

Menurut survei AC Nielsen, 
menyatakan 94 persen masyarakat 
Indonesia mengakses televisi.19 Karena 
itulah tidak mengherankan jika para 
pemilik televisi yang terjun ke dunia 
politik memanfaatkan televisi untuk 
membangun citra dirinya. Citra dalam 
pandangan Jean Baudrillard  memiliki 
empat fase. Ia menyebut keempat 
fase tersebut ialah; (1) representasi 
dimana citra merupakan cermin suatu 
realitas; (2) ideologi di mana citra 
menyembunyikan atau memberikan 
gambaran yang salah akan realitas; (3) 
citra menyembunyikan bahwa tidak ada 
realitas; dan (4) citra tidak memiliki 
sama sekali hubungan dengan realitas 
apapun.20

Ukuran yang paling kentara dari 
keberhasilan pembentukan wacana 
adalah terbangunnya opini publik. 
Anwar Arifin mendefinisikan opini 
publik sebagai pendapat yang sama 
dan dinyatakan oleh banyak orang 
yang diperoleh melalui diskusi intensif 
sebagai jawaban atas pertanyaan 
dan permasalahan yang menyangkut 
kepentingan umum. Ada tiga unsur 
dalam opini publik. Yaitu isu yang aktual 
dan menyakut kepentingan umum, 
yang disiarkan media, adanya sejumlah 

orang yang mendiskusikannya, dan 
pendapat itu diekspresikan melalui 
lisan, tulisan, dan gerak-gerik.21 Sambil 
menyitir E. Rogers dan Shoumakers, 
Anwar Arifin22, menyatakan ada lima 
tahap terbangunnya opini publik 
yang disebabkan media massa. Yaitu, 
kesadaran, perhatian, evaluasi, 
coba-coba, dan adopsi. Kesadaran 
dan perhatian menjadi pintu utama 
masuknya pengaruh media yang 
kemudian membentuk opini publik.

Dalam konteks itulah sesungguhnya 
pers atau media menajdi alat yang 
paling efektif dalam membentuk opini 
publi tentang ketahanan dan pertahanan 
nasional. Pertahanan negara bertujuan 
untuk menjaga dan melindungi 
kedaulatan negara, keutuhan wilayah 
NKRI, dan keselamatan segenap bangsa 
dari segala bentuk ancaman, yang 
mencakupi upaya untuk menjaga sistem 
ideologi dan sistem politik negara. 
Untuk menjaga sistem ideologi negara, 
upaya pertahanan negara diarahkan 
untuk mengawal dan mengamankan 
Pancasila sebagai dasar negara dan 
falsafah  bangsa Indonesia, sedangkan 
dalam menjaga sistem politik negara, 
upaya Pertahanan negara diarahkan 
untuk mendukung terwujudnya 
pemerintahan negara yang demokratis, 
stabil, bersih, dan berwibawa serta 
mengandung tata nilai.23

Sebagai catatan akhir, penulis 
ingin menegaskan bahwa tidak ada 
pertentangan antara tugas pers sebagai 
penyebar informasi dengan kewajiban 
warga negara menjaga rahasia negara. 
Pers sebagai bagian warga negara dan 
stakeholders bangsa ini wajib menjaga 
rahasia negara demi pertahanan dan 
ketahanan nasional. Justru dengan 
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kemampuannya membentuk opini 
publik, pers adalah alat yang paling 
efektif dan efisien memperkuat 
pertahanan dan ketahanan nasional 
yang sehat, konstruktif, dan dinamis.
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Kedaulatan Antariksa Indonesia: 
“Frontir Terakhir yang Terlupakan”

Dr.Poempida Hidayatullah
Dosen Pascasarjana Universitas Gunadarma

Abstrak
Upaya mempertahankan Kedaulatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), harus dilakukan secara terus-
menerus dan tanpa henti dengan 
mengembangkan berbagai paradigma 
baru yang senantiasa disesuaikan 
dengan perubahan zaman. Terlebih lagi 
dalam era yang terbuka, demokratis dan 
berbasis otonomi daerah, dibutuhkan 
suatu strategi yang dapat memberikan 
ketahanan yang optimal untuk 
keberadaan NKRI. Salah satu sektor 
yang belum secara maksimal dibangun 
adalah sektor keantariksaan. Tanpa 
Kedaulatan Antariksa Indonesia, tak 
seorang pun akan yakin bahwa Indonesia 

itu berdaulat. Tulisan ini ditujukan untuk 
menggugah segenap Bangsa Indonesia 
akan betapa pentingnya membangun 
Kedaulatan Antariksa Indonesia demi 
tercapainya makna Kedaulatan NKRI 
yang sesungguhnya.

1. Pendahuluan
Bagi semua Insan Indonesia yang 

cinta kepada tanah airnya, makna 
dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) sudahlah sangat 
melekat di dalam benak mereka. 
Slogan “NKRI Harga Mati!” pun selalu 
mewarnai basis kesetiaan berpikir 
berbasis nasionalisme Indonesia yang 
hakiki. Pada tahun 1987 Pusat Survei 
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dan Pemetaan ABRI (Pussurta ABRI) 
menyatakan bahwa jumlah pulau di 
Indonesia adalah sebanyak 17.508, 
di mana 5.707 di antaranya telah 
memiliki nama, termasuk 337 nama 
pulau di sungai. Kemudian, Badan 
Koordinasi Survei dan Pemetaan 
Nasional (Bakosurtanal), pada tahun 
1992 menerbitkan Gazetteer Nama-
nama Pulau dan Kepulauan Indonesia 
yang mencatat sebanyak 6.489 pulau 
bernama, termasuk 374 nama pulau 
di sungai. Yang terakhir, Lembaga 
Penerbangan dan Antariksa Nasional 
(Lapan), Pada tahun 2002 berdasarkan 
hasil kajian citra satelit menyatakan 
bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah 
sebanyak 18.306 buah.  Ribuan pulau 
yang membentang dari Sabang sampai 
Merauke ini disatukan oleh laut yang 
menjadi bagian Kedaulatan NKRI secara 
terintegrasi.

Luas wilayah NKRI ini yang signifikan 
menjadikan posisi geografis Indonesia 
sangat penting dalam percaturan 
geopolitis dunia. Ditambah lagi dengan 
berlimpahnya sumber daya alam baik 
organik maupun non-organik yang 
sangat luar biasa tersedia di wilayah 
NKRI ini. Dengan basis-basis demikian 
Indonesia menjadi negara yang 
sangat penting dalam berbagai aspek 
kehidupan masyarakat dunia.

Upaya untuk mempertahankan 
Kedaulatan NKRI, sudah dilakukan 
secara berkesinambungan secara 
nasional. Upaya ini harus terus 
dilakukan secara kesinambungan tanpa 
henti dengan mengembangkan berbagai 
paradigma baru yang senantiasa 
disesuaikan dengan perubahan zaman. 
Semakin berkembangnya berbagai 
kemajuan yang ada, semakin besar 

tantangan dalam upaya menegakan dan 
mempertahankan Kedaulatan NKRI ini. 
Terlebih lagi dalam era yang terbuka, 
demokratis dan berbasis otonomi daerah 
seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Seperti dijelaskan di atas bahwa 
laut sudah dikenal sebagai pemersatu 
wilayah NKRI ini. Upaya untuk 
menjadikan sektor maritim sebagai 
basis pembangunan pun sudah menjadi 
agenda utama Pemerintahan yang 
sekarang ini. Pembangunan dalam 
sektor maritim ini pun tidak terlepas 
dalam upaya meningkatkan Ketahanan 
Nasional untuk menuju NKRI yang 
berdaulat secara utuh. Namun demikian 
ruang di atas wilayah Indonesia yang 
berupa dirgantara dan antariksa 
haruslah juga menjadi basis pemersatu 
wilayah negeri yang sangat luas ini. 
Dengan semakin mutakhirnya teknologi 
yang ada, dirgantara secara umum dan 
antariksa pada khususnya memberikan 
peluang bagi siapa pun yang menguasai 
teknologi keantariksaan untuk 
mempunyai kelebihan, terutama dalam 
bidang informasi, telekomunikasi, 
riset, pertahanan dan keamanan. 
Teknologi yang sangat relevan dalam 
hal yang khusus ini tidak terlepas dari 
keberadaan teknologi satelit yang 
tersedia. Dengan teknologi satelit yang 
mutakhir berbagai aspek kehidupan 
berbangsa akan mendapatkan 
naungan kemudahan. Tulisan ini 
akan menegaskan betapa pentingnya 
penguasaan teknologi antariksa demi 
untuk menjaga NKRI dan memberikan 
basis percepatan Pembangunan 
Nasional untuk tercapainya “Keadilan 
Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. 



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 21 | Maret 2015 55

2. Aplikasi satelit: Gambaran Dari 
Kegunaan Satelit Di Dunia Saat Ini
Ada banyak aplikasi untuk satelit di 

dunia saat ini. Sejak satelit pertama, 
Sputnik 1, diluncurkan pada tahun 1957, 
sejumlah besar satelit telah diluncurkan 
ke ruang angkasa untuk memenuhi 
berbagai kebutuhan. Seiring teknologi 
satelit yang telah berkembang selama 
bertahun-tahun, jumlah aplikasi yang 
dapat diimplementasikan pada satelit 
pun menjadi semakin banyak. Apapun 
jenis satelit itu para pengguna perlu 
untuk dapat berkomunikasi dengan 
satelit-satelit ini, dan dalam hal ini, 
satu-satunya teknologi yang layak 
adalah radio. Komunikasi radio tersebut 
merupakan bagian integral dari sistem 
satelit, apapun aplikasinya. 

Ada pun kategorisasi aplikasi satelit 
adalah sebagai berikut:
a. Satelit astronomi - satelit ini 

digunakan untuk pengamatan 
bintang-bintang jauh dan benda-
benda lainnya di ruang angkasa. 
Menempatkan titik pengamatan di 
ruang angkasa dan menghilangkan 
efek yang tidak diinginkan dari 
atmosfer, sehingga memungkinkan 
untuk mendapatkan tingkat akurasi 
yang jauh lebih rinci untuk dilihat. 
Hasilnya jauh lebih baik daripada 
yang mungkin didapatkan dari 
banyak observatorium bumi yang 
ditempatkan di puncak gunung 
dengan tingkat kadar awan yang 
rendah sekali pun. Satelit astronomi 
yang paling terkenal adalah Teleskop 
Hubble. Meskipun sekarang sudah 
mencapai akhir hidupnya Hubble 
telah memungkinkan para ilmuwan 
untuk melihat banyak hal yang 
seharusnya tidak mungkin terjadi. 

Padahal Hubble mempunyai 
beberapa masalah desain utama 
yang hanya ditemukan setelah 
berada di orbit.

b. Satelit komunikasi - satelit jenis 
ini mungkin merupakan satelit 
dengan jumlah terbesar yang 
berada di orbit. Satelit jenis ini 
digunakan untuk berkomunikasi 
jarak jauh. Ketinggian satelit di 
atas bumi memungkinkan satelit 
untuk berkomunikasi melalui 
jarak yang sangat jauh, dan 
mempunyai kemampuan mengatasi 
kelengkungan permukaan bumi. 
Bahkan dalam bidang komunikasi 
ada beberapa sub-kategori. 
Beberapa satelit digunakan untuk 
titik ke titik (point to point) 
sambungan telekomunikasi, yang 
lain digunakan untuk komunikasi 
bergerak (mobile), dan ada juga yang 
digunakan untuk siaran langsung. 
Lebih lanjut, ada beberapa satelit 
yang digunakan untuk komunikasi 
gaya ponsel. Meskipun satelit 
jenis ini tidak mengambil pasar 
dengan cara yang pada awalnya 
diharapkan dikarenakan jaringan 
telepon selular terestrial menyebar 
lebih cepat dari yang dibayangkan 
semula, beberapa sistem satelit 
ponsel masih ada.

c. Satelit observasi bumi - satelit 
ini digunakan untuk mengamati 
permukaan bumi dan sebagai 
akibatnya mereka sering disebut 
satelit geografis. Menggunakan 
satelit ini adalah mungkin untuk 
melihat banyak fitur yang tidak 
jelas dari permukaan bumi, atau 
bahkan di ketinggian di mana 
pesawat terbang. Menggunakan 
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satelit observasi bumi ini banyak 
fitur geografis telah menjadi jelas 
dan bahkan satelit-satelit ini telah 
digunakan dalam pencarian mineral 
dan eksploitasinya.

d. Satelit navigasi - dalam beberapa 
tahun belakangan satelit telah 
digunakan untuk kepentingan 
navigasi dengan akurat. Sistem 
pertama kali dikenal sebagai 
GPS (Global Positioning System) 
didirikan oleh Departemen 
Pertahan AS (US DoD) dan terutama 
dimaksudkan untuk digunakan 
sebagai sistem militer yang sangat 
akurat. Pemanfaatannya kemudian 
telah diadopsi oleh sejumlah besar 
pengguna komersial dan swasta. 
Sistem GPS kecil tersedia dengan 
biaya yang terjangkau oleh individu 
dan digunakan untuk navigasi 
mobil, dan mereka bahkan dapat 
dimasukkan ke dalam ponsel berupa 
sistem yang dikenal sebagai A-GPS 
(Assisted GPS) untuk memungkinkan 
pelacakan lokasi yang akurat dari 
telepon untuk kasus-kasus gawat 
darurat.

 Pengembangan sistem  satelit 
jenis ini terus berlanjut untuk 
penggunaan di masa depan. Proyek 
masa depan ini 

 di Rusia dikenal sebagai Glonass, 
sedangkan Eropa dan Cina bernama 
Galileo, semuanya masih dalam 
perancangan.

e. Satelit pengintai - satelit ini, 
dapat melihat benda-benda di 
atas permukaan tanah dan cocok 
digunakan untuk tujuan militer. 
Khusus jenis ini, kinerja dan operasi 
mereka dirahasiakan dan tidak 
dipublikasikan.

f. Satelit cuaca - seperti namanya 
satelit ini digunakan untuk 
memantau cuaca. Mereka sangat 
membantu dalam penentuan 
prakiraan cuaca dan telah 
menghasilkan pemahaman yang 
lebih baik untuk tidak hanya 
fenomena yang mendasar, tetapi 
juga dalam prediksi cuaca di 
kemudian. Satelit jenis ini yang 
sedang digunakan adalah seri 
NOAA.

Sekarang ada ribuan satelit di 
orbit memutari Bumi. Banyak yang 
masih  beroperasi, sementara lain 
ada beberapa yang sudah tidak aktif 
namun belum jatuh dari orbit dan 
masih berputar-putar mengelilingi 
Bumi. Satelit yang masih operasional 
menyediakan banyak layanan yang kita 
semua bergantung sampai saat ini. 
Tanpa satelit-satelit ini banyak layanan 
yang biasa kita terima sebagai sesuatu 
yang lumrah tidak akan begitu saja 
tercapai dengan metode yang lain.

 
3. Jenis Orbit: Catatan Dan Rincian 

Tentang Orbit Satelit
Ada banyak orbit satelit yang dapat 

digunakan secara berbeda. Yang paling 
menjadi perhatian publik  adalah orbit 
geostasioner. Jenis orbit inidigunakan 
karena memungkinkan posisi satelit 
untuk seolah diam di atas titik tertentu 
relatif terhadap koordinat Bumi 
(sebenarnya bergerak seiring dengan 
rotasi bumi).

Orbit yang dipilih untuk satelit 
tergantung pada aplikasinya. Untuk 
siaran televisi langsung misalnya 
menggunakan orbit geostasioner. 
Banyak satelit komunikasi juga sama 
menggunakan orbit geostasioner. 
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Sistem satelit lain seperti yang 
digunakan untuk telepon satelit dapat 
menggunakan sistem mengorbit bumi 
rendah. Demikian pula sistem satelit 
yang digunakan untuk navigasi seperti 
Navstar atau GPS juga menempati orbit 
Bumi yang relatif rendah. Ada juga jenis 
lain seperti satelit cuaca, satelit untuk 
penelitian dan lainnya. Masing-masing 
akan memiliki jenis orbit tersendiri 
tergantung pada aplikasinya.

Ada pun secara aktual penentuan 
orbit satelit tergantung pada fungsi dan 
daerah cakupan layanan satelit tersebut. 
Dalam beberapa kasus, orbit satelit 
mungkin dapat mencapai ketinggian 
serendah 100 mil (160 km) untuk Orbit 
bumi rendah (LEO: Low Earth Orbit), 
sedangkan lainnya mungkin dapat 
mencapai ketinggian lebih dari 22,000 
mil (36000 km) seperti untuk kasus 
Orbit geostasioner (GEO: Geostationary 
Earth Orbit). Bentuk orbit satelit ada 
yang berbentuk menyerupai elips ada 
pula yang berbentuk lingkaran.

4. Gravitasi Dan Satelit Orbit
Saat satelit mengorbit Bumi massa-

nya ditarik kembali oleh kekuatan 
medan gravitasi Bumi. Jika satelit 
tersebut tidak memiliki gerakan 
sendiri, tentu akan jatuh kembali ke 
bumi, kemudian akan terbakar di hulu 
atmosfer. Sebaliknya, gerakan satelit 
berputar mengelilingi bumi memiliki 
kekuatan yang menyebabkan gaya 
yang mendorongnya jauh dari Bumi 
(gaya sentrifugal). Untuk setiap orbit 
ada kecepatan tertentu di mana gaya 
gravitasi Bumi dan gaya sentrifugal 
seimbang satu sama lain, sehingga 
satelit tetap dalam orbit secara stabil, 
tidak mendapatkan atau kehilangan 

ketinggiannya.
Dengan demikian, semakin rendah 

satelit mengorbit Bumi, semakin kuat 
tarikan gravitasi, dan ini berarti bahwa 
satelit tersebut harus bergerak lebih 
cepat untuk melawan gaya gravitasi. 
Semakin tinggi satelit mengorbit medan 
gravitasi pun semakin berkurang, 
sehingga kecepatan gerak satelit 
yang dibutuhkan untuk mengorbit pun 
berkurang. Untuk orbit yang sangat 
rendah (sekitar 100 mil (160km)), 
kecepatan gerak satelit pada orbit yang 
dibutuhkan sekitar

17.500 mil per jam (28.200 km/
jam). Ini berarti bahwa satelit akan 
mengorbit Bumi dalam waktu sekitar 
90 menit. Pada ketinggian 22.000 mil 
(35.400 km) kecepatan gerak satelit 
pada orbit yang dibutuhkan hanya 
kurang dari 7.000 mil per jam (11.265 
km/jam) untuk memberikan waktu 
orbit sekitar 24 jam.

Orbit Melingkar dan Elips
Sebuah satelit mengorbit Bumi 

termasuk dalam salah satu dari dua 
tipe dasar orbit sebagai berikut:
1. Orbit satelit melingkar: Untuk orbit 

lingkaran, jarak dari Bumi tetap 
sama sepanjang waktu.

2. Orbit satelit elips: Orbit elips 
mempunyai jarak yang berubah 
relatif terhadap Bumi dan 
membentuk elips.

Ada beberapa definisi yang terkait 
dengan berbagai jenis orbit satelit:
1. Geocentre: Ketika satelit 

mengorbit Bumi, baik dalam bentuk 
orbit lingkaran atau elips, satelit 
merupakan pesawat yang mengorbit 
mengelilingi pusat gravitasi atau 
geocentre dari Bumi.
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2. Arah putaran mengelilingi bumi: 
Ada dua cara di mana orbit satelit 
dapat dikategorikan:
(a) Posigrade: Rotasi mengelilingi 

bumi dikatakan posigrade 
ketika berputar dalam arah 
yang sama dengan rotasi Bumi.

(b) Retrograde: Rotasi mengelilingi 
bumi dikatakan retrograde 
ketika berputar ke arah yang 
berlawanan dengan rotasi 
Bumi.

3. Ground track: Jalur dasar satelit 
adalah titik di permukaan bumi di mana 
satelit di atas kepala ketika bergerak di 
seluruh dunia. Ini membentuk lingkaran 
yang memiliki geocentre di pusatnya. 
Perlu dicatat bahwa satelit geostasioner 
adalah kasus khusus seperti yang 
muncul langsung di atas titik yang sama 
dari bumi sepanjang waktu. Ini berarti 
bahwa lagu tanah mereka terdiri dari 
satu titik pada ekuator Bumi. Juga untuk 
satelit dengan orbit khatulistiwa jalur 
tanah adalah sepanjang khatulistiwa.
Untuk orbit ini biasanya ditemukan 
bahwa pergeseran tanah-track menuju 
barat untuk setiap orbit karena Bumi 
berputar ke arah timur di bawah satelit.

4. Node Orbital: Ini adalah titik 
di mana jalur darat melewati dari satu 
belahan bumi yang lain. Ada dua untuk 
setiap orbit non-khatulistiwa:

(a) Ascending Node: Ini adalah 
node di mana ground-track 
melewati dari belahan bumi 
selatan ke belahan bumi utara.

(b) Descending Node: ini adalah 
node mana ground-track 
melewati dari utara ke belahan 
bumi selatan.

5. Tinggi satelit: Bagi banyak 
perhitungan orbit perlu 

mempertimbangkan ketinggian 
satelit di atas geocentre tersebut. 
Ini adalah ketinggian di atas bumi 
ditambah jari-jari Bumi. Hal ini 
umumnya diambil menjadi 3960 mil 
atau 6370 km.

6. Kecepatan Orbit: Untuk orbit 
lingkaran kecepatan satelit selalu 
statis. Namun dalam kasus orbit 
berbentuk elips hal ini tidak terjadi 
karena kecepatan perubahan 
tergantung pada posisi satelit di 
orbit. Kecepatannya mencapai 
maksimum ketika satelit berada 
pada jarak yang paling dekat 
dengan Bumi, karena harus memiliki 
gaya untuk mengimbangi tarikan 
gravitasi terbesar. Sebaliknya 
satelit mempunya kecepatan 
bergerak di orbit terendah ketika 
pada posisi terjauh dari bumi.

7. Sudut elevasi: Sudut elevasi adalah 
sudut di mana satelit muncul 
di atas horison. Jika sudut yang 
terlalu kecil maka sinyal dapat 
terhalang oleh benda-benda di 
dekatnya, apalagi jika antena yang 
tidak terlalu tinggi digunakan. 
Bagi antena-antena yang memiliki 
pandangan yang terhalang masih 
akan bermasalah dengan sudut 
elevasi kecil. Hal ini dikarenakan 
sinyal harus melalui perjalanan 
melalui seluruh lapisan atmosfer 
bumi dan dalam prosesnya terjadi 
pelemahan sinyal yang ada. Sudut 
lima derajat secara umum dapat 
diterima sebagai sudut minimum 
untuk operasi yang memuaskan.

8. Sudut kemiringan: Tidak semua 
orbit satelit mengikuti khatulistiwa 
- bahkan sebagian Low Earth Orbit 
tidak. Oleh karena itu diperlukan 
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untuk menentukan sudut 
kemiringan orbit satelit. Diagram 
di bawah ini mendefinisikan

5. Pertimbangan orbit satelit lainnya
Agar satelit dapat digunakan untuk 

tujuan komunikasi stasiun bumi (ground 
station) harus mampu mengikutinya 
agar dapat menerima sinyal, dan 
mengirimkan kembali ke satelit secara 
optimal. Komunikasi secara alami hanya 
akan mungkin terjadi pada “pandangan” 
yang jelas, hal ini tergantung pada 
posisi orbit yang kadang hanya dapat 
“terlihat” untuk waktu singkat. Untuk 
memastikan terjadinya komunikasi yang 
stabil dibutuhkan jumlah maksimum 
waktu “pandang”. Untuk mencapai 
kondisi tersebut ada sejumlah pilihan 
yang dapat digunakan sebagai berikut:

1. Yang pertama adalah dengan 
menggunakan orbit elips di 
mana puncaknya adalah di atas 
stasiun bumi yang direncanakan 
sehingga satelit tetap terlihat 
untuk jumlah maksimum waktu.

2. Pilihan lain adalah untuk 
meluncurkan sejumlah satelit 
dengan orbit yang sama 
sehingga ketika salah satu 
menghilang dari pandangan, 
dan terjadi putus komunikasi, 
satelit lainnya menggantikan 
dan dapat digunakan. Umumnya 
dibutuhkan tiga satelit untuk 
menjaga komunikasi yang stabil 
hampir tanpa gangguan. Namun 
metode serah terima dari satu 
satelit ke yang berikutnya 
mempunyai kompleksitas 
tambahan di dalam sistem 
komunikasi, persoalannya 
semakin kompleks untuk 
mengintegrasikan tiga satelit.

Definisi Satelit Dengan Orbit Melingkar
Orbit lingkaran diklasifikasikan 

dalam beberapa cara. Istilah-istilah 
seperti orbit rendah Bumi, orbit 
geostasioner dan unsur-unsur khas 
seperti detail dari orbit. Ringkasan 
definisi orbit melingkar diberikan dalam 
tabel di bawah ini:

Definisi orbit satelit
Orbit Nama Orbit Inisial Ketinggian Orbit 

(km di atas permukaan bumi)
Keterangan

Rendah Orbit Bumi LEO 200 – 1200

Orbit Bumi menengah 
MEO 

1200-35790

Orbit geosynchronous 
GSO

35790 Orbit sekali 
sehari, tetapi 
tidak harus dalam 
arah yang sama 
dengan rotasi 
Bumi - belum 
tentu stasioner.
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Geostasioner Orbit GEO 35790 Orbit sekali sehari 
dan bergerak ke 
arah yang sama 
dengan Bumi dan 
karena itu muncul 
stasioner atas 
titik yang sama 
di permukaan 
bumi. Hanya bisa 
berada di atas 
khatulistiwa.

Tinggi Orbit HEO Di atas 35790

km dikatakan mempunyai ketinggian 
yang relatif rendah, meskipun orbit ini 
jauh di atas tinggi jelajah yang dapat 
dicapai pesawat udara konvensional 
apa pun. LEO masih dianggap sangat 
dekat dengan Bumi, terutama bila 
dibandingkan dengan jenis orbit satelit 
lainnya termasuk orbit geostasioner.

Ketinggian orbit rendah mengarah 
ke sejumlah karakteristik sebagai 
berikut:
a. Jarak orbit jauh lebih sedikit 

dibandingkan jenis-jenis orbit 
lainnya. 

b. Ketinggian yang lebih rendah berarti 
dibutuhkan kecepatan yang lebih 
tinggi sebagai penyeimbang medan 
gravitasi bumi. Kecepatan gerak 
satelit sekitar 8 km/s, dengan waktu 
orbit dikisaran 90 menit, meskipun 
angka ini sebenarnya bervariasi jika 
menggunakan hitungan orbit yang 
lebih rinci dan tepat.

c. Semakin rendah orbit memposisikan 
jarak antara satelit dan pengguna 
menjadi lebih dekat. Dengan 
demikian kerugian (loss) jalur 
jelas lebih kurang dari jenis orbit 
lain, seperti GEO misalnya. Waktu 

Dalam beberapa aplikasi satelit, orbit 
Bumi tinggi (HEO – High Earth Orbit) 
memang diperlukan. Untuk aplikasi ini 
satelit akan memakan waktu lebih lama 
dari 24 jam untuk mengorbit Bumi, dan 
garis lintasannya dapat menjadi sangat 
panjang yang kemudian mengakibatkan 
penundaan tambahan untuk perjalanan 
sinyal pulang-pergi dari bumi ke 
satelit. Hal ini dikarenakan hambatan 
sinyal oleh atmosfer Bumi pun menjadi 
semakin besar.

Sementara orbit geostasioner 
sangat populer untuk aplikasi seperti 
siaran langsung Siaran Televisi, 
komunikasi satelit, GPS dan bahkan 
digunakan untuk ponsel berbasis satelit.

Low Earth Orbit, LEO digunakan 
untuk sebagian besar satelit. Sesuai 
dengan namanya, menyiratkan Low 
Earth Orbit berada relatif pada 
ketinggian rendah, LEO (Low Earth 
Orbit) menyatakan bahwa kisaran 
ketinggiannya berada di antara 200 dan 
1200 km di atas permukaan bumi.

Dasar-dasar LEO
Dengan orbit Bumi rendah yang 

membentang dari 200 km hingga 1200 
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tempuh perjalanan pulang-pergi 
untuk sinyal radio pun jauh lebih 
kecil dari yang dialami oleh satelit 
dengan orbit geostasioner. Pada 
dasarnyanya, waktu tempuh yang 
sebenarnya akan tergantung pada 
faktor ketinggian orbit dan posisi 
pengguna relatif terhadap satelit.

d. Tingkat radiasi pun lebih rendah 
daripada yang dialami pada satelit 
dengan ketinggian yang lebih tinggi. 

e. Energi yang dibutuhkan oleh satelit 
LEO juga lebih kecil daripada jenis 
lainnya pada posisi yang lebih 
tinggi.

f. Pengurangan kecepatan mungkin 
dialami satelit LEO akibat gesekan 
dengan atmosfer di ketinggian 
rendah. Namun pengurangan 
tersebut dapat diatasi secara 
terukur dari analisa kandungan 
gas di udara. Ketinggian 300 
km biasanya diterima sebagai 
ketinggian minimum untuk orbit 
jenis ini sebagai akibat dari 
meningkatnya gesekan atau tarikan 
dari kehadiran gas pada ketinggian 
rendah.

Aplikasi untuk satelit LEO
Berbagai jenis satelit menggunakan 

tingkat orbit LEO. Berikut ini adalah 
berbagai jenis dan aplikasi satelit LEO:
a. Satelit komunikasi - beberapa 

satelit komunikasi termasuk 
penggunaan sistem telepon Iridium 
LEO.

b. Satelit pemantauan bumi meng-
gunakan LEO karena mereka dapat 
melihat permukaan bumi lebih 
jelas. Posisi satelit jenis ini tidak 
begitu jauh dari permukaan bumi. 
Satelit jenis ini pun juga mampu 

melintasi permukaan bumi.
c. Stasiun Luar Angkasa Internasional 

masuk dalam LEO dengan ketinggian 
orbit yang bervariasi antara 320 km 
(199 mil) sampai 400 km (249 mil) 
di atas permukaan bumi. Hal ini 
membuat stasiun ini dapat sering 
terlihat dari permukaan bumi 
dengan mata telanjang.

6. Puing-Puing di LEO
Orbit bumi rendah harus 

menghadapi kendala terutama dalam 
bentuk lalu lintas satelit di orbit ini 
yang sangat padat (akibat banyaknya 
jumlah satelit di orbit LEO). Situasi ini 
diperburuk lagi oleh banyaknya puing-
puing (dari satelit atau debris/serpihan 
asteroid)  di ruang yang ada.

Risiko nyata dan terus berkembang 
pada orbit ini berupa tabrakan dan 
kerusakan besar. Setiap tabrakan 
sendiri cenderung untuk menciptakan/
memperbanyak puing-puing lebih 
lanjut.

Berdasarkan analisa Pusat Joint 
Space Operations AS teridentifikasi 
lebih dari 8500 obyek yang memiliki 
dimensi lebih besar dari 10 cm di orbit 
ini. Namun perlu diingat puing-puing 
dengan dimensi yang lebih kecil pun  
dapat menyebabkan kerusakan yang 
signifikan dan bisa membuat satelit 
non-operasional jika terjadi tabrakan.

7. Palapa dan Masa Depan Sistem 
Satelit Komunikasi Indonesia
Sejak tahun 1976 Indonesia telah 

mengoperasikan jaringan tele-
komunikasi GEO secara nasional dengan 
menggunakan satelit buatan AS dalam 
bentuk Hughes, sebuah pesawat 
ruang angkasa  dengan menggunakan 
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mekanisme spin-stabil. Saat ini 
konstelasi Palapa terdiri dari tiga 
pesawat ruang angkasa kelas HS-376  
yang terletak di 108 derajat E (Palapa 
B2R, diluncurkan 13 April, 1990), 113 
derajat E (Palapa B2P, diluncurkan 29 
Maret 1987), dan 118 derajat E (Palapa 
B4, diluncurkan 14 Mei 1992). Semua ini 
adalah generasi kedua Palapa, pesawat 
ruang angkasa (satelit) yang memiliki 
massa sebesar 630 kg dan semuanya 
telah diluncurkan dengan menggunakan 
Delta booster (Sebagai catatan: Palapa 
B2R awalnya diluncurkan sebagai 
Palapa B2 oleh Pesawat Ulang-Alik AS 
pada bulan Februari 1984, tapi motor 
perigee-nya tidak berfungsi, yang 
kemudian terjadi pengambilan satelit 
pada bulan November 1984. Satelit ini 
kemudian diperbaharui dan diluncurkan 
kembali sebagai Palapa B2R.).

Satelit Palapa seri B membawa 30 
transponder dengan kapasitas 6/14 
GHz (termasuk enam cadangan) untuk 
mendukung layanan telekomunikasi 
di seluruh Asia Tenggara. Desain umur 
hidup satelit seri ini adalah delapan 
tahun.

Akibat penuaan pada tahun 1991 
Palapa B1 satelit (diluncurkan Juni 1983) 
dijual ke Pasifik Satelit Nusantara (PSN) 
untuk misi baru yaitu menyediakan 
layanan komunikasi komersial untuk 
wilayah Pasifik. Palapa B1 dipindahkan 
ke lokasi baru di dekat 134 derajat E 
selama bulan Maret-Mei 1992, dan 
tetap beroperasi hingga 1994 meskipun 
terjadi kecenderungan kesalahan orbit 
sebesar 4 derajat. Sepanjang tahun 
1993 PSN dan Tonga berselisih hukum 
atas penggunaan ruas orbit 134 derajat 
E S, walau pun kemudian tercapai 
kesepakatan.

Untuk menangani generasi 
satelit Palapa berikutnya, yaitu seri 
Palapa C, Indonesia pada awal tahun 
1993 mendirikan PT Satelit Palapa 
Indonesia (Satelindo) di Jakarta, 
sebuah perusahaan komersial dengan 
PT Bimagraha Telekomindo pemegang 
saham mayoritas. Ini ditujukan untuk 
mengelola program Palapa C dan untuk 
mengamankan pendanaan dalam bentuk 
investasi tambahan. PSN juga ikut 
terlibat dalam program Palapa C untuk 
layanan komunikasi. Satelit Palapa C 
pertama berupa pesawat ruang angkasa 
yang dijadwalkan untuk diluncurkan 
oleh roket Ariane pada musim gugur 
tahun 1995 untuk menggantikan Palapa 
B2P.

Seri Palapa C menggunakan Hughes 
HS-601, pesawat ruang angkasa dengan 
34 transponder aktif: 24 (dengan enam 
cadangan) dengan frekuensi C-band, 6 
(dengan dua cadangan) perpanjangan 
C-band, dan 4 (dengan dua cadangan) 
dengan frekuensi Kuband. Massa di 
stasiun pada satelit seri ini awalnya 
sebesar 1,775 kg dengan desain umur 
hidup minimal 12 tahun. Program Palapa 
C1 diikuti oleh peluncuran Palapa C2 
yang ditunjuk untuk menggantikan 
Palapa B2R.

Kemudian dua jaringan GEO 
komunikasi komersial baru dengan 
penerbangan perdana pada tahun 1997 
dan 1998, masing-masing adalah: 
1. Satelit Indostar yang menyediakan 

layanan siaran televisi dan 
radio langsung khusus untuk 
Indonesia. Diinisiasi oleh sebuah 
konsorsium di Jakarta, PT Media 
Citra kemudian berencana untuk 
meluncurkan hingga empat satelit 
buatan Amerikat (Technologies 
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International) untuk diorbitkan 
pada posisi koordinat 105,9 derajat 
E, 106,1 derajat E, 114,9 derajat 
E, dan 115,1 derajat E. Satelit ini 
memiliki massa di stasiun awal 
hanya sebesar 430 kg dengan 
desain umur hidup minimal tujuh 
tahun. Satelit ini dilengkapi dengan 
tiga pemancar S-band untuk siaran 
televisi dan dua pemancar L-band 
untuk layanan radio.

2. Mencoba untuk memenuhi 
permintaan (demand) layanan 
telepon genggam di Asia, 
PSN bersama dengan mitra di 
Thailand dan Filipina berencana 
mengimplementasikan Sistem 
Cellular Satellite Asia (ACES), 
mulai tahun 1998. Satelit yang 
diluncurkan bernama Garuda 
yang dibangun oleh Lockheed-
Martin berdasarkan bus satelit 
A2100 dan dilengkapi dua antena 
payung/parabola berukuran 12 
m untuk komunikasi L-band. PSN 
sebelumnya telah berusaha untuk 
membuat sistem telepon seluler 
dengan Singapura namun batal 

diimplementasikan pada tahun 
1994.
Program peluncuran satelit di 

Indonesia, sampai saat ini, masih 
berbasis pada pertimbangan komersial 
terutama untuk kepentingan penyiaran 
dan telekomunikasi. Industri penyiaran 
dan telekomunikasi Indonesia memang 
secara signifikan tampak maju dengan 
pesat. Dengan demikian sangat 
terasalah manfaat dari teknologi 
antariksa dalam bentuk aplikasi satelit 
untuk sektor ini. Namun sayangnya 
penguasaan teknologi antariksa seperti 
ini masih dalam tahap jual beli, atau 
dengan kata lain Indonesia masih 
menjadi basis pasar saja bukan sebagai 
pelaku atau pun penguasa teknologi.

Dapat dibayangkan kiranya, jika 
teknologi antariksa ini dapat di-
implementasikan untuk kepentingan 
sektor lainnya. Betapa percepatan 
pertumbuhan kemajuan akan terjadi 
di sektor-sektor tersebut dengan 
memanfaatkan teknologi antariksa ini.

Berikut adalah daftar satelit 
komunikasi milik Indonesia yang telah 
atau akan diluncurkan.

No. Nama
Mulai Operasi 
(diluncurkan) Akhir Operasi

Slot Orbit
Pengelola

Wahana 
luncur

Pembuat Keterangan

1. Palapa A1 8 Juli 1976 Juni 1985 83° BT Perumtel Delta-2914 Hughes (HS-333)
Diluncurkan dari Kennedy Space Center, 
Tanjung Canaveral, Amerika Serikat.

2. Palapa A2 10 Maret 1977 Januari 1988 77° BT Perumtel Delta-2914 Hughes (HS-333) Diluncurkan dari Kennedy Space Center.

3. Palapa B1 18 Juni 1983 1990 108° BT Perumtel
Challenger F2 
( STS -7) Hughes (HS-376)

Diluncurkan menggunakan pesawat 
ulang-alik.

4. Palapa B2
3 Februari 1984
8:00 EST Gagal Perumtel

Challenger F4 
( STS-41-B ) Hughes (HS-376)

dilepas dari wahana pada 16:00 EST, 
gagal dan dijemput oleh STS-51A pada 
November 1984

5. Palapa B2P 21 Maret 1987 Februari 1996 113° BT
Perumtel 
Satelindo Delta 6925 Hughes (HS-376)

Beralih kepemilikan ke Satelindo pada 
1993, dan diganti Palapa C1.

6. Palapa B2R 13 April 1990 2000 108° BT Perumtel Delta 6925 Hughes (HS-376) Merupakan Palapa B2 yang diperbaiki 
oleh Sattel Technologies,

7. Palapa B4
14  Mei  1992
7:40  WIB 2005 118° BT Telkom Delta II-7925 Hughes (HS-376) Diluncurkan dari Kennedy Space Center.
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8. Cerita Tentang Negara Siprus
Siprus adalah pulau terbesar ketiga 

di Laut Mediterania setelah pulau-pulau 
Italia Sisilia dan Sardinia (baik dari segi 
wilayah dan populasi). Negara ini pun 
masuk 157 terbesar dunia berdasarkan 
wilayah (9.240 km persegi) dan ke160 
terbesar dari segi populasi (1,16 juta 
jiwa). Siprus terbentang sepanjang 240 
kilometer (149 mil) dari ujung ke ujung 
dan 100 kilometer (62 mil) lebar pada 
titik terlebarnya. Berbatasan dengan 
Turki 75 kilometer (47 mil) di utara. 

Siprus terletak di antara garis lintang 
34 ° dan 36 ° N, dan bujur 32 ° dan 35 
° E. Wilayah tetangga lainnya termasuk 
Suriah dan Lebanon ke timur (105 dan 
108 kilometer (65 mil dan 67), masing-
masing), Israel 200 kilometer (124 mil) 
tenggara, 

Mesir 380 kilometer (236 mil) di 
selatan, dan Yunani barat laut: 280 
kilometer (174 mil) ke pulau Dodecanesian 
kecil Kastellorizo ( Megisti), 400 kilometer 
(249 mil) ke Rhodes dan 800 kilometer 
(497 mil) ke daratan Yunani.

8. Palapa C1 31 Januari 1996 1999 113° BT Satelindo Atlas-2AS Hughes (HS-601)

Diluncurkan dari Tanjung Canaveral 
LC-36B.
Gagal beroperasi sehingga pada Januari 
1999 beralih kepemilikan ke Hughes dan 
berganti nama menjadi HGS3. Desember 
2000 disewa Kalitel dari AS di 50º BT dan 
menjadi Anatolia 1, Agustus 2002 disewa 
Pakistan di 38ºBT menjadi Paksat1.

9. Palapa C2 15 Mei 1996 2011 113° BT
Satelindo 
Indosat

Ariane-44L 
H10-3

Hughes (HS-601)

Diluncurkan dari Kourou, Guyana 
Perancis.
Orbit akan dipindahkan ke 150,5° BT 
karena 113° BT akan ditempati Palapa D.

10.
Indostar I 
(Cakrawarta I)

12 November 
1997

2011
107,7° 
BT

Indovision
Ariane-44L 
H10-3

CTA -> Orbital 
Sciences 
Corporation 
( OSC )
( Star -1)

Diluncurkan dari dari Kourou, Guyana 
Perancis.

11. Telkom-1
12 Agustus 1999,
21:48 UTC 2016 108° BT Telkom Ariane IV

Lockheed Martin 
( A2100A )

12. Garuda-1 12 Februari 2000 2015 123 ° BT

Asia 
Cellular 
Satellite 
(ACeS)

Proton K 
Blok-
DM3

Lockheed Martin
A2100AXX

ACeS adalah patungan PSN dan 
perusahaan asing.
Diluncurkan dari Baikonur Cosmodrome, 
Kazakhstan.

13. Telkom-2
16 November 
2005 Beroperasi 108° BT Telkom Ariane V

Orbital
( Starbus  2)

Diluncurkan dari dari Kourou, Guyana 
Perancis.

14. INASAT-1 2006 Satelit pertama buatan Indonesia.

15.
LAPAN-
TUBSAT 2007 Satelit mikro pertama Indonesia.

16.
Indostar II 
(Cakrawarta II)

16 Mei 2009, 
7:58 WIB 2024

107,7° 
BT Indovision

Proton-M 
Briz-M

Boeing
(BSS-601HP)

Diluncurkan dari Baikonur Cosmodrome 
(LC200/39) , Kazakhstan.

17. Palapa D
31 Agustus 2009 
16:28 WIB

2024 113° BT Indosat
Long March 
3B

Thales Alenia 
Space (Spacebus-
4000B3)

Diluncurkan dari Xichang Satellite Launch 
Center (XSLC), Cina.
Menggeser orbit Palapa C2 dari 113° BT 
ke 150,5 ° BT.

18. Telkom-3 2011 2026 ? Telkom
Proton-M 
Briz-M

ISS Reshetnev
(Ekspress-1000N)
& Alcatel 
(Payload)

Proses tender selesai pada Desember 
2008.[17]
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Bantuk fisik pulau Siprus didominasi 
oleh dua pegunungan, Creusot dan yang 
lebih kecil bernama Kyrenia. Sisanya 
berupa dataran tengah yang bernama 
Mesaoria. Dataran Mesaoria dialiri 
oleh Sungai Pedieos, sungai terpanjang 
di pulau tersebut. Creusot menutupi 
sebagian besar bagian selatan dan 
barat pulau dan mencakup sekitar 
setengah wilayahnya. Titik tertinggi di 
Siprus adalah Gunung Olympus di 1.952 
m (6.404 kaki), terletak di pusat dari 
kisaran Troodos. Kyrenia membentang 
sepanjang garis pantai utara, walaupun 
tidak terlalu luas, dengan ketinggian 
yang lebih rendah, mencapai maksimum 
1.024 m (3.360 kaki).

Secara Geopolitik, pulau ini dibagi 
menjadi empat segmen utama. Republik 
Siprus menempati daerah selatan dua 
pertiga dari pulau (59,74%). Republik 
Turki Siprus Utara menempati bagian 
utara ketiga (34,85%), dan Green 
Line (daerah hijau) yang dikendalikan 
PBB sebagai zona penyangga yang 
memisahkan dua negara dan mencakup 
2,67% dari pulau. Serta Terakhir, dua 
pangkalan di bawah kendali Inggris 
terletak di pulau: Akrotiri dan Dhekelia, 
meliputi 2,74% sisanya. 

Jika dibandingkan dengan Indonesia 
yang mempunyai luas 1,81 juta km 
persegi, maka luas Negara Siprus yang 
hanya  9.240 km persegi jauh lebih 
kecil. Juga jika dibandingkan dari segi 
populasinya, 251 juta jiwa berbanding 
dengan 1,16 juta jiwa, maka Siprus 
hanya dapat dibandingkan dengan salah 
satu pulau menengah di Indonesia. 
Namun demikian, berdasarkan informasi 
dari pengamat teknologi antariksa dari 
Kanada (referensi tidak dapat diberikan 
karena masalah “confidentiality”), 

Siprus saat ini mengantongi 40 ijin orbit 
satelit. Pada saat ini hanya 2 satelit saja 
yang benar-benar digunakan oleh Siprus 
untuk kepentingan domestiknya. Sisanya 
Siprus “menjual” atau melakukan kerja 
sama pemanfaatan teknologi satelit 
dengan negara-negara maju lainnya. 
Konon berdasarkan informasi dari 
narasumber yang sama, setiap ijin yang 
dijualnya Siprus menerima imbalan 
sebesar 70 juta Dolar Amerika.

Berdasarkan informasi di atas, 
seyogianya Indonesia sebagai negara 
dengan wilayah luas dan populasi yang 
besar harus lebih agresif dalam konteks 
penguasaan teknologi antariksa ini. 
Jelas kegunaan teknologi satelit akan 
sangat bermanfaat bagi Indonesia. 
Selain untuk kepentingan ekonomi, 
telekomunikasi, riset, teknologi satelit 
pun secara strategis dapat bermanfaat 
untuk pertahanan dan keamanan 
Republik Indonesia. 

9. Alih Teknologi
Secara teknologi, Indonesia pada 

saat ini masih dikategorikan sebagai 
negara pengguna teknologi antariksa. 
Walau pun dalam skala riset Lembaga 
Antariksa dan Penerbangan Nasional 
(LAPAN) sudah mengorbitkan satelit 
riset berskala kecil, Indonesia masih 
jauh dari kata “maju” dalam konteks 
penguasaan teknologi antariksa ini. 

Berdasarkan catatan sejarah 
Indonesia bisa dianggap sebagai negara 
yang cukup cepat dalam mengadaptasi 
dan mengimplementasikan satelit 
untuk kepentingan telekomunikasi, 
namun satelit yang dipakai hanya 
sebatas dalam kesepakatan pembelian 
dan penggunaan saja. Tidak pernah 
kemudian ada upaya maksimal lebih 
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jauh untuk melakukan alih teknologi 
antariksa ini. Setiap kerja sama 
peluncuran satelit masih selalu 
dalam koridor komersial dan aplikasi 
ekonominya saja.  

Di era informasi supercepat 
ini, Indonesia harus memperkuat 
basis penguatan dan penguasaan 
teknologi antariksa ini. Hal ini dapat 
dimulai dengan melakukan kerja 
sama peluncuran satelit berbasis alih 
teknologi yang jelas dan pasti, walau 
pun hal tersebut dapat dilakukan 
secara bertahap. Sebagai contoh untuk 
setiap peluncuruan satelit harus ada 
suatu industri yang dibangun atau 
sektor penelitian yang dikerjakan 
sehubungan dengan teknologi satelit 
yang ada di Indonesia. Jika kemudian 
ada 5 peluncuran satelit, paling 
tidak sudah ada 5 sektor industri dan 
penelitian yang dikembangkan. Di 
sinilah kemudian peran anak-anak 
bangsa dapat dimunculkan.

 Selain itu program riset 
keantariksaan harus lebih diintensifkan 
dan diseleraskan dengan kemajuan 
teknologi yang ada. Riset-riset yang 
berkaitan dengan masalah antariksa 
ini memang masih terlihat tidak 
dikoordinasi dengan baik dan tidak 
mengacu kepada suatu mimpi besar 
suatu negara besar. Riset-riset tersebut 
masih menjadi seperti aktifitas rutin 
dan proyek bagi lembaga-lembaga riset 
yang ada.

Pengembangan stasiun bumi 
untuk peluncuran satelit pun dapat 
senantiasa dilakukan mengingat posisi 
Indonesia yang sangat strategis di lintas 
khatulistiwa yang menjadikan Indonesia 
sebagai lokasi strategis yang menarik 
sebagai basis peluncuran satelit. Dengan 

pendekatan riset maupun komersial 
sekali pun, tentu akan menjadi suatu 
basis pengembangan teknologi antariksa 
yang sangat menjanjikan di masa yang 
akan datang. 

Roadmap nasional dalam pengembang-
an teknologi antariksa ini harus di-
formulasikan secara terpadu untuk 
target-target jangka pendek maupun 
jauh ke masa yang akan datang. 

Dalam konteks hubungan Internasional 
pun Indonesia harus secara agresif 
memperjuangkan penguasaan izin orbit 
satelit yang ada sebanyak-banyaknya. 
Sebagai negara besar jelas Indonesia 
mempunyai segala hak untuk itu. Karena 
secara ekonomi dan politik penguasaan 
hal ini dapat dimanfaatkan sebagai daya 
tawar strategis untuk pembangunan 
dan penguasaan teknologi antariksa 
yang diinginkan. 

Basis pengembangan riset dan 
teknologi harus lebih difokuskan 
untuk menunjang kepentingan 
teknologi antariksa ini tanpa harus 
mengesampingkan berbagai progres 
riset yang sudah ada di sektor lainnya. 

Kebijakan Pemerintah yang 
melindungi dan mendorong terciptanya 
berbagai kemajuan teknologi antariksa 
harus dirancang agar dapat dijalankan 
secara totalitas. Undang-Undang No. 
21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan 
telah memberikan payung hukum 
dalam mengembangkan teknologi 
antariksa dan memanfaatkan antariksa 
untuk kepentingan nasional. Dengan 
adanya Undang-undang ini, kegiatan 
keantariksaan di Indonesia memiliki 
dasar hukum yang jelas. Terdapat dua 
hal yang menjadi dasar penyusunan 
undang-undang tersebut. Pertama, 
sebagai landasan hukum untuk 
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setiap langkah pengembangan dan 
operasional di bidang keantariksaan. 
Kedua, bertujuan untuk meningkatkan 
penguasaan teknologi. Undang-undang 
ini mengakomodasi kepentingan 
nasional. Hal ini disebabkan, aturan-
aturan dalam undang-undang tersebut 
akan memberikan perlindungan bagi 
bangsa Indonesia terkait kegiatan 
keantariksaan. Selain sebagai 
perlindungan, juga memberikan basis 
sistem keamanan dan pertahanan bagi 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dampak positif langsung dengan 
adanya undang-undang ini adalah 
meningkatnya kebanggaan nasional. 
Undang-undang ini merupakan 
proklamasi bagi bangsa Indonesia 
bahwa negara ini harus menguasai 
teknologi antariksa. Kelahiran undang-
undang ini dapat menjadi kesempatan 
bagi Indonesia untuk akselerasi 
riset dan pengembangan teknologi 
kedirgantaraan dan keantariksaan. 
Keberadaan Undang-undang ini pun 
harus kemudian ditindaklanjuti dengan 
berbagai peraturan turunannya agar 
kebijakan tersebut dapat segera 
diimplementasikan.

Penguasaan teknologi antariksa ini 
adalah suatu keniscayaan bagi Republik 
Indonesia, mengingat akan besarnya 
kebutuhan strategis Bangsa Indonesia 
dalam berbagai aspek yang berkaitan 
dengan teknologi antariksa ini.

Sebagai catatan, alih teknologi 
bukan suatu proses yang terjadi secara 
natural. Namun alih teknologi adalah 
suatu proses yang terjadi berdasarkan 
basis usaha dan perjuangan. Jelas 
strategi alih teknologi antariksa 
harus dimotori oleh dorongan politik 
serta didasari oleh rasa cinta tanah 

air yang tinggi. Alih teknologi harus 
dijadikan dedikasi nasional untuk 
memajukan Negara Republik Indonesia 
yang didukung oleh segenap Rakyat 
Indonesia.

Kondisi saat ini pengembangan 
iptek dalam bentuk riset dan penelitian 
hanya didukung oleh sekitar 1 persen 
anggaran nasional yang mencakup 
pengembangan iptek di berbagai 
sektor. Kondisi tersebut menyebabkan 
berbagai progres dan harapan untuk 
penguasaan teknologi tidak terukur 
secara signifikan. Berdasarkan fakta 
tersebut, maka diperlukan dukungan 
politik anggaran yang lebih mumpuni, 
terutama dalam mencapai target 
penguasaan teknologi antariksa, seperti 
dijelaskan di atas.

10. Sumber Daya Manusia Dan 
Penyerapan Tenaga Kerja
Dengan penguasaan dan pem-

bangunan teknologi antariksa yang 
terintegrasi dan tepat sasaran, akan 
tercipta banyak tenaga ahli-tenaga 
ahli. Potensi kecerdasan anak-anak 
bangsa akan dapat termanifestasi 
dalam suatu karya cipta teknologi yang 
luar biasa. Sehingga dalam konteks ilmu 
pengetahuan dan teknologi (iptek) akan 
terjadi suatu loncatan (leap)  kemajuan 
yang signifikan.

Tidak hanya akan membutuhkan 
banyak tenaga ahli, pengembangan 
teknologi antariksa pun berpotensi 
akan menumbuhkembangkan potensi 
industri nasional. Dengan demikian 
potensi penyerapan tenaga kerja dalam 
sektor ini akan sangat signifikan. 

Peningkatan kuantitas dan kualitas 
sumber daya manusia akan terjadi secara 
progresif sejalan dengan berkembangnya 
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pembangunan teknologi antariksa ini. 
Sehingga akan memberikan kontribusi 
berupa produktifitas dan daya saing 
sumber daya manusia Indonesia. 
Hal ini dikarenakan sektor teknologi 
antariksa menuntut suatu basis standar 
ketenagakerjaan dengan prasyarat 
dan kualifikasi yang tinggi. Tuntutan 
standar yang tinggi ini harus terpenuhi, 
karena dalam konteks penguasaan 
suatu teknologi pun harus didukung 
oleh sumber daya manusia yang mampu 
dan sesuai dengan standar tersebut.

Kurikulum-kurikulum pendidikan 
pun harus kemudian disinergikan 
ke dalam konteks pembangunan 
teknologi antariksa ini. Minat belajar 
anak-anak bangsa dalam konteks ilmu 
pengetahuan dan teknologi (iptek) pun 
harus dibangkitkan. 

Pembangunan teknologi antariksa 
ini akan menjadi suatu pondasi yang riil 
bagi pembangunan Manusia Indonesia 
seutuhnya sesuai dengan cita-cita 
Konstitusi Republik Indonesia.

11. Bentuk-Bentuk Ancaman Dari 
Antariksa
Seperti telah dijelaskan di atas 

{bab 6} bahwa terdapat banyak puing-
puing di orbit yang berpotensi jatuh ke 
permukaan bumi. Puing-puing tersebut 
dapat saja jatuh di bumi Indonesia pada 
waktu yang sangat sulit dipastikan. 
Banyaknya puing yang ada merupakan 
ancaman yang sangat jelas terhadap 
keberadaan wilayah Republik Indonesia 
yang sangat luas ini. Sampai saat ini 
Indonesia tidak mempunyai konsep mau 
pun mekanisme untuk mengantisipasi 
terjadinya puing-puing yang jatuh dan 
berpotensi menyebabkan bencana di 
Bumi Indonesia. 

Memang secara natural atmosfer 
akan senantiasa memberikan per-
lindungan dengan mengikis puing-puing 
in menjadi serpihan-serpihan. Namun 
tetap saja Indonesia memerlukan 
suatu sistem untuk memastikan bahwa 
atmosfer cukup untuk diandalkan dalam 
masalah perlindungan ini. 

Lebih jauh lagi ancaman dari 
luar angkasa dalam bentuk meteor-
meteor yang jatuh secara alami pun 
harus diantisipasi. Tidak hanya dalam 
konteks dampak bencana akibat 
jatuhnya meteor-meteor itu, namun 
juga potensi radiasi yang diakibatkan 
atau dipancarkan oleh meteor-meteor 
tertentu.

Dalam konteks geopolitik, ancaman 
perang udara tidak boleh sekali pun 
disepelekan. Di era modern seperti 
sekarang ini berbagai teknologi 
penginderaan jauh dapat dimanfaatkan 
untuk berbagai kepentingan perang, 
terutama dalam hal reconaissance 
(spionase) dan targetting (penentuan 
sasaran). Posisi Politik Luar Negeri 
Indonesia yang bebas aktif memang 
menempatkan Indonesia menjadi 
negara yang senantiasa bersahabat 
dengan negara mana pun. Namun 
semakin kompleksnya perhelatan 
politik global dan semakin banyaknya 
konflik kepentingan antar kelompok 
negera dapat saja mengakibatkan 
peperangan antar blok maupun antar 
kelompok negara yang dapat secara 
tidak langsung berimbas kepada 
keberadaan Indonesia. Sebagai negara 
yang besar dan berdaulat Indonesia 
harus selalu siap menghadapi ancaman 
seperti ini. Perang udara akan menjadi 
basis pertempuran, Indonesia dengan 
basis wilayah maritim yang luas 
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memerlukan berbagai macam kekuatan 
untuk mempertahankan keberadaan 
NKRI. Penguasaan teknologi dirgantara 
dan antariksa yang masih jauh dari 
ideal akan menjadi kendala sendiri 
dalam konteks pertahanan seperti ini.

Sesuai dengan amanat Undang-
Undang Dasar 1945, adalah kewajiban 
Negara untuk melindungi segenap 
Rakyat Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia. Perlindungan harus 
bersifat menyerluruh dan termasuk 
di dalam perlindungan dari berbagai 
ancaman di atas. 

Sangatlah ironis,  berdasarkan 
informasi yang bersifat “confidential” 
Indonesia saat ini banyak membeli 
data dan informasi dari satelit asing 
untuk kepentingan Pertahanan dan 
Keamanan Republik ini. Tidaklah heran 
jika banyak berbagai sumber informasi 
asing memiliki basis data yang lebih 
lengkap dan akurat tentang Indonesia 
dari pada sumber data dan informasi 
yang kita miliki sendiri. 

12. Aspek Pertahanan Dan Keamanan RI
Kesadaran tentang betapa 

strategisnya posisi geografis Indonesia 
tentunya bukan saja dimiliki oleh 
Bangsa Indonesia secara domestik. 
Bangsa lain pun tentu memahami 
potensi strategis ini. Dengan demikian 
segala sesuatu yang menjadi kekayaan 
Indonesia harus dapat dikuasai secara 
totalitas oleh Bangsa kita sendiri. 
Karena jika kemudian Bangsa lain 
memiliki pengetahuan dan informasi 
yang lebih baik, akan mereka jadikan 
“senjata” untuk menaklukan Bangsa 
Indonesia di segala aspek kehidupan. 

Tidaklah heran jika di banyak 
sumber informasi global nama 

“INDONESIA” saja tidak dimunculkan. 
Seolah memang ada konspirasi global 
yang tidak menginginkan eksistensi 
Indonesia dari peradaban dunia. 
Padahal Indonesia adalah kontributor 
energi, sumber daya alam, hutan dan 
pasar besar bagi dunia.

Basis-basis indoktrinasi 
nasionalisme harus terus digaungkan 
untuk menciptakan kecintaan anak-
anak bangsa kepada Tanah Airnya. Tentu 
harus dengan pendekatan-pendekatan 
yang lebih cerdas dan tepat sasaran 
sehingga penghayatannya dapat benar-
benar diresapi dalam benak mereka. 
Perlu juga diterapkan pemahaman 
mendalam tentang betapa pentingnya 
penguasaan informasi strategis secara 
domestik. Sehingga dalam perannya 
ke depan anak-anak bangsa ini dapat 
menjadi duta-duta Indonesia yang 
tangguh dan dapat menempatkan 
kembali Indonesia di peta peradaban 
dunia. Selain dari pada itu kecintaan 
kepada tanah air akan menciptakan 
basis-basis doktrin pertahanan yang 
terbangun secara alami dalam diri 
anak-anak bangsa ini. Sehingga setiap 
anak bangsa akan dapat menjadi garda 
terdepan dalam mempertahankan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang tercinta ini.

Kekuatan Pertahanan dan Keamanan RI 
yang memang masih mengacu kepada 
basis pertahan kontinen harus segera 
diperluas. Skema pertahanan yang 
ada tetap harus dipertahankan 
dan ditingkatkan. Namun dengan 
munculnya berbagai paradigma konflik 
global baru, skema yang ada harus 
diperluas agar cakupan dan naungannya 
dapat menyentuh seluruh aspek yang 
perlu dipertahankan. Sektor maritim, 
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dirgantara dan antariksa secara 
sinergis dapat dikombinasikan dengan 
skema pertahanan yang ada. Secara 
menyeluruh penguasaan teknologi 
antariksa untuk pertahanan dan 
keamanan dapat menjadi jawaban 
berbagai masalah pertahanan dan 
keamanan yang hanya bergantung pada 
skema yang berlaku saat ini. Dengan 
penerapan teknologi antariksa yang 
tepat, seluruh wilayah Indonesia beserta 
segala aktifitas di darat, laut mau pun 
udara dapat senantiasa di-observasi 
secara terkini dari waktu ke waktu. 
Informasi dan data yang didapat dari 
hasil observasi akan sangat berharga 
dan dapat digunakan secara strategis 
untuk kepentingan domestik. Berbagai 
sistem peringatan dini (early warning) 
dapat diimplementasikan untuk meng-
antisipasi atau pun menghadapi berbagai 
ancaman terhadap Bumi Indonesia. 
Secara keseluruhan berbagai mobilitas 
obyek bergerak dapat dipantau 
dengan teknologi antariksa, sehingga 
memberikan peluang aplikasi yang 
sangat luas yang berkaitan dengan 
pertahanan dan keamanan. Antara 
lain, mulai dari pemantauan pencurian 
sumber daya alam, perdagangan manusia, 
potensi bencana alam, pembalakan 
hutan secara liar, tindak pidana korupsi, 
amuk massa, terorisme dan masih 
banyak contoh lainnya. 

Tidaklah patut negara sebesar 
Indonesia masih menggunakan satelit 
asing untuk mendapatkan informasi 
wilayahnya, apalagi jika dipakai untuk 
kepentingan pertahanan dan keamanan. 
Yang lebih menyedihkan lagi satelit-
satelit komunikasi yang sekarang 
dimanfaatkan oleh pasar Indonesia 
dalam konteks penguasaannya dan 

kepemilikannya melibatkan unsur asing 
yang signifikan.

Peran sektor pertahanan dan 
keamanan tidak terlepas dari peran 
Negara dalam mewujudkan dan 
menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang sesungguhnya. 
Keterlibatan asing yang signifikan dalam 
hal-hal strategis secara kasat mata pun 
dapat disimpulkan akan mengganggu 
Kedaulatan NKRI ini. Tidak ada satu 
pun pihak asing yang akan peduli 
dengan isu kedaulatan ini. Karena pada 
prinsipnya pihak saing mana pun akan 
senantiasa menjaga dan mengutamakan 
kepentingan mereka terlebh dahulu. 

Seperti kita semua sudah saksikan 
melalui catatan-catatan sejarah dunia 
yang ada, bahwa setiap peradaban yang 
menguasai teknologi lebih unggul akan 
dengan mudah “menjajah” peradaban 
lainnya yang tidak menguasai 
teknologi. Pemahaman akan apa yang 
terjadi dalam sejarah dunia ini harus 
dapat dipahami oleh segenap Bangsa 
Indonesia dan tidak boleh jadikan suatu 
masalah yang sepele. Jika ada seseorang 
berbicara tentang betapa pentingnya 
membangun kekuatan ekonomi yang 
dikarenakan alasan “Negara yang kuat 
secara ekonomi akan dihormati oleh 
negara-negara lainnya”, haruslah 
memahami bahwa masalah tersebut 
adalah masalah hilir. Hulu dari semuanya 
adalah penguasaan teknologi. Semua 
negara yang kuat secara ekonomi pasti 
mempunyai kemampuan penguasaan 
teknologi yang tinggi di berbagai sektor. 
Teknologi adalah hulu dari keberhasilan 
ekonomi. Teknologi memberikan suatu 
nilai tambah yang luar biasa dan sangat 
berharga dalam suatu pembangunan 
ekonomi. Nilai tambah inilah yang harus 
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menjadi basis percepatan pertumbuhan 
ekonomi yang ada. Selain dari pada itu, 
teknologi pun memberikan manfaat 
yang luar biasa dalam aspek pertahanan 
dan keamanan, yang kemudian dapat 
dimanfaatkan untuk menciptakan 
stabilitas nasional yang sehat dan 
dinamis. Di mana stabilitas nasional 
akan sangat menentukan terciptanya 
pembangunan nasional yang tidak 
terhambat dan berjalan sesuai dengan 
rencana pembangunan jangka panjang 
nasional. 

Pemanfaatan teknologi antariksa 
berupa satelit untuk pertahanan 
(satelit pengintai) {bab 2} tidak 
pernah dipublikasikan secara terbuka 
keberadaannya. Jika negara-negara 
maju dapat berlaku seperti ini, 
maka Indonesia pun sebagai negara 
besar di dunia mempunyai segala 
hak untuk melakukan hal yang sama. 
Basis kerahasiaan pun dalam konteks 
penguasaan teknologi antariksa seperti 
ini harus menjadi kesepakatan kolektif 
seluruh Rakyat Indonesia. Naungan 
berupa payung hukum yang mumpuni 
pun harus dirancang sebaik mungkin agar 
tidak terjadi penyalahgunaan teknologi 
ini oleh Pemerintah yang berkuasa 
atau siapa pun yang mempunyai akses 
langsung kepada teknologi ini. Sehingga 
manfaat dari  penguasaan teknologi 
antariksa ini benar-benar untuk 
menciptakan “Keadilan Sosial Bagi 
Seluruh Rakyat Indonesia”.

Penguasan teknologi antariksa 
semakin menjadi suatu urgensi nasional 
yang harus segera diterapkan mengingat 
betapa banyaknya manfaat bagi 
sektor lainnya dan menjadi integrator 
(penyambung) bagi terwujudnya 
Keadulatan NKRI yang sesungguhnya. 

Pemerintah yang kini berkuasa harus 
segera melakukan reposisi untuk 
segera menguasai teknologi antariksa 
ini. Jika sampai tertunda, maka gap 
ketertinggalan Indonesia akan semakin 
jauh dengan negaranegara maju/kuat 
di dunia ini.

13. Kedaulatan Antariksa Indonesia
Kedaulatan suatu negara memang 

dimulai dari suatu pengakuan 
kedaulatan oleh negara lain yang juga 
berdaulat. 

Namun demikian suatu pengakuan 
kedaulatan dapat diartikan secara 
multi-spektrum, apalagi jika dilihat 
dari sudut pandang geopolitik yang 
berbeda-beda. Artinya suatu pengakuan 
kedaulatan dapat saja dilandasi oleh 
suatu kepentingan politik regional mau 
pun internasional. Sifat dari pengakuan 
ini secara yuridis memang bersifat 
permanen, namun secara de facto 
dapat saja berubah disesuaikan dengan 
kepentingan politik yang berkembang. 
Jika suatu negara kemudian menjadi 
ancaman bagi banyak negara lainnya, 
pengakuan kedaulatan terhadap negara 
tersebut senantiasa dapat dicabut 
oleh negara-negara besar dan kuat 
dengan alasan keamanan dan stabilitas 
internasional.

Secara natural, suatu kedaulatan 
dapat tercipta dengan semakin 
terbentuknya independensi dari suatu 
negara. Semakin kecil ketergantungan 
suatu negara kepada negara lain yang 
lebih kuat, maka semakin berdaulat 
negara tersebut. Dalam menciptakan 
independensi ini bukanlah suatu yang 
mudah, pada dasarnya negara-negara 
yang maju/kuat tetap secara politis 
mempunyai agenda untuk menciptakan 
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kondisi ketergantungan kepada mereka. 
Hal ini dikarenakan suatu kondisi 
ketergantungan akan meningkatkan 
daya tawar dan pengaruh politik 
negara-negara maju/kuat tersebut di 
kancah internasional.

Hal seperti dijelaskan pada 
paragraf di atas menunjukkan betapa 
sulitnya negara seperti Indonesia untuk 
kemudian melakukan alih teknologi {bab 
9}. Karena ketergantungan Indonesia 
dalam hal teknologi akan menjadikan 
suatu pengaruh (privilege)  tersendiri 
bagi negera-negara yang memiliki 
teknologi maju yang dibutuhkan oleh 
Indonesia.

Dalam konteks teknologi antariksa, 
ketergantungan Indonesia terhadap 
negara-negara pemilik teknologi masih 
sangat signifikan. Sehingga kedaulatan 
antariksa Indonesia masih jauh dari 
cita-cita konstitusi. Oleh karena itu, 
tidak ada cara lain bagi Indonesia untuk 
melakukan inisiasi pengembangan dan 
penguasaan teknologi antariksa ini 
secara domestik internal. 

Mengingat berbagai masalah-
masalah hilir nasional {bab 12} dapat 
diantisipasi dari hulunya dengan 
penguasaan teknologi antariksa dan 
pengunaan aplikasinya secara tepat, 
maka independensi Indonesia di 
berbagai sektor akan secara bertahap 
terwujud. Secara simultan dan 
bertahap pun berbagai manfaat lainnya 
dari penguasaan teknologi antariksa 
ini akan dapat dinikmati oleh segenap 
lapisan Masyarakat Indonesia. Sudah 
saatnya kita semua sebagai anak-anak 
bangsa mempunyai kepercayaan diri 
untuk merintis suatu lompatan (leap) 
politis secara nasional. 

Di tengah arus globalisasi yang 

tidak terbendung Jati Diri Bangsa 
menjadi suatu isu yang sangat krusial. 
Keberadaan Republik Indonesia harus 
tetap kokoh di segala zaman yang 
diperkuat dengan Jati Diri Bangsa 
yang kuat. Penguasaan teknologi 
antariksa akan memberikan dorongan 
moral kepada anak-anak bangsa 
dan memberikan kontribusi berupa 
kebanggaan nasional. Kebanggaan anak-
anak bangsa seperti ini adalah modal 
yang luar biasa untuk membangun suatu 
Jati Diri Bangsa yang kuat.

Basis Jati Diri Bangsa yang kuat 
akan memberikan dampak kemandirian 
yang luar biasa baik secara fisik maupun 
moral bagi Bangsa Indonesia. Secara 
kolektif, Jati Diri Bangsa yang kuat 
dan mandiri akan menciptakan posisi 
Bangsa yang memiliki independensi 
yang tinggi pula. Ketahanan nasional 
pun akan secara alami terbangun dan 
melekat pada diri segenap Bangsa 
Indonesia. Jika kemudian prosesnya 
terjadi secara bersamaan dengan 
penguasaan teknologi antariksa, maka 
tidak akan dinyana jika kemudian 
proses terciptanya Keadaulatan NKRI 
yang sesungguhnya akan terwujud 
dalam kurun waktu yang cepat.

Dengan demikian, penguasaan 
teknologi antariksa menjadi suatu kunci 
yang sangat penting dalam mewujudkan 
kedaulatan antariksa Indonesia. Tidak 
hanya Indonesia dijadikan “satu” 
melalui suatu sistem komunikasi 
berbasis teknologi tersebut, namun 
juga berbagai program pengawasan 
untuk menciptakan Ketahanan Nasional 
dapat diimplementasikan. Seterusnya, 
segala bentuk ancaman kepada NKRI 
pun dapat senantiasa dihadapi dan 
diantisipasi dengan baik. Sehingga 
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seluruh Masyarakat Indonesia dapat 
secara aman dan tenteram dapat 
menjalankan kehidupan keseharian 
mereka. Bukankah kondisi berdaulat 
seperti ini yang dapat membawa 
Indonesia kepada suatu era “Keadilan 
Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”?

 
14. Kesimpulan

Tulisan ini mengelaborasi 
keberadaan teknologi antariksa terkini 
secara global, terutama dalam hal 
teknologi satelit. Ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang berkaitan dengan 
keantariksaan telah menjadi suatu 
pengetahuan global yang dipublikasikan 
secara terbuka. Penguasaan teknologi 
antariksa memang tidak semudah hanya 
dengan mempelajari referensi-referensi 
yang ada. Diperlukan upaya maksimal 
yang terintegrasi dengan dorongan 
politik dari Pemerintah yang berkuasa. 
Berbagai manfaat dan kepentingan 
nasional dapat diakomodasi melalui 
penerapan dan penguasaan teknologi 
antariksa yang tepat. 

Didukung oleh payung hukum 
berupa Undang-Undang No. 21 Tahun 
2013 Tentang Keantariksaan, tidak ada 
alasan lagi bagi Pemerintah untuk tidak 
segera fokus dalam hal pembangunan 
dan penguasaan teknologi antariksa 
ini. Untuk mempercepat agenda 
pembangunan sektor ini maka 
Pemerintah harus segera membuat 
peraturan-peraturan turunan yang lebih 
implementatif. Politik anggaran pun 
secara simultan harus di reposisi untuk 
mengakomadasi agenda yang satu ini.

Percepatan pembangunan dan 
penguasaan teknologi antariksa akan 
menjadi suatu jawaban dari suatu 
pertanyaan besar berkaitan dengan 

Kedaulatan NKRI. Tulisan ini telah 
menjelaskan korelasi antara pentingnya 
penguasaan teknologi antariksa dengan 
terciptanya suatu ketahanan nasional 
yang bermuara pada terciptanya 
Kedaulatan NKRI yang sesungguhnya. 
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