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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya, 
pada tahun 2016 ini Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 28 dapat terbit 
ditengah-tengah kita. 

Pembaca yang berbahagia, dewasa ini topik “Ketahanan Nasional” 
kini menjadi bahan yang menarik untuk diperbincangkan di berbagai 
kalangan karena begitu kompleksnya berbagai permasalahan yang 
dihadapi bangsa ini. 

Oleh karena itu, sebagai salah satu media komunikasi ilmiah dan 
menjadi referensi bagi para pembaca dan pemerhati “Ketahanan 
Nasional” maupun pemangku kepentingan terkait lainnya, maka 
diterbitkan Jurnal Kajian Lemhannas RI. Dengan penyampaian 
informasi yang telah diolah dan dikelola secara ilmiah dengan berlatar 
pada disiplin ilmu dan keahlian yang dimiliki para penulis, tulisan dan 
kajian ilmiah yang dimuat dalam edisi kali ini akan menjadi informasi 
yang sangat bermanfaat bagi para pembaca. 

Pada edisi yang terbit diakhir tahun 2016 ini, redaksi menyajikan 
beberapa tulisan dan kajian ilmiah yang terkait dengan isu-isu 
ketahanan nasional yang berelevansi terhadap dinamika global 
seperti idealisme generasi muda menyikapi berkembangnya jaringan 
terorisme, kebijakan luar negeri Indonesia di era Indo Pasifik, dan 
konflik Laut China Selatan pasca Keputusan Permanent Court of 

Arbitration (PCA).  Selain itu, isu – isu nasional yang menjadi salah 
satu bagian penting dalam aspek ketahanan nasional dan masih 
hangat dibicarakan yaitu seperti tax amnesty, poros maritim 
dunia hingga kedaulatan Negara dalam bidang pertambangan.

Pada kesempatan yang baik ini kami ucapkan Terima Kasih 
kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi membantu 
terbitnya jurnal ini. 

Selamat Membaca. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Jakarta, Desember 2016
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ABSTRAK
Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, agama, ras dan 

lain sebagainya, sehingga Pancasila menjadi ujung tombak untuk menaungi perbedaan 
tersebut. Eksistensi Pancasila saat ini mulai terancam hilang karena ada beberapa oknum 
tertentu berusaha untuk menggantikan ideologi tersebut dengan ideologi yang radikal, 
sehingga tidak dipungkiri banyak tindakan terorisme yang terjadi di beberapa daerah. 

Mirisnya lagi para pelaku tersebut sebagian besar dilakukan oleh pemuda, yang merupakan 
generasi penerus bangsa Indonesia. Pada dasarnya pemuda menajdi target utama untuk 

direkrut menjadi anggotanya, karena pemuda memiliki idealisme dan semangat juang yang 
tinggi. Pemuda yang memiliki pengetahuan agama yang lemah menjadi sasaran utama 
jaringan teroris, karena mudah dipengaruhi dengan dengan hal-hal yang baru. Tujuan 

tindakan terorisme yang terjadi di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan tindakan 
jihad karena sasarannya tidak jelas dan menimbulkan ketakutan masyarakat. Tujuan utama 

dari tindakan tersebut adalah politik karena berusaha merobohkan ideologi Pancasila 
dan sistem demokrasi dan menggantikannya dengan sistem Khilafah Islamiyah. Fenomena 

tersebut secara langsung maupun tidak langsung membuat ketahanan nasional di Indonesia 
menjadi lemah, karena tindakan tersebut mempengaruhi ideologi Pancasila, politik, 

perekonomian, kehidupan sosial-budaya serta pertahanan dan keamanan. 

Kata Kunci: Generasi Muda, Jaringan Teroris, Ketahanan Nasional 
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang 
memiliki kekayaan sumber daya alam, 
pulau, dan jumlah penduduk, selain itu 
Indonesia juga dikenal oleh dunia sebagai 
negara yang memiliki keberagaman suku, 
agama, ras maupun bahasa. Keberagaman 
di Indonesia merupakan anugerah yang 
diberikan oleh Allah SWT, seperti halnya 
yang diungkapkan oleh Amirsyah (2012: 
51) yaitu kemajemukan masyarakat 
sebagaimana yang ada di Indonesia adalah 
suatu keniscayaan yang tidak mungkin 
disangkal. Tidak ada cara lain bagi bangsa 
ini kecuali dengan berkomitmen kuat untuk 
merawat keragaman tersebut dan tidak 
mentolerir segala bentuk tindakan yang 
dapat menghancurkan tatanan masyarakat 
majemuk tersebut. Keberagaman tersebut 
merupakan suatu pemandangan indah yang 
tidak dimiliki oleh negara lain di dunia ini, 
sehingga tidak dipungkiri banyak wisatawan 
maupun peneliti berkunjung ke Indonesia 
untuk melihat keindahan di Indonesia dan 
melakukan penelitian.

Keberagaman di Indonesia merupakan 
suatu kelebihan yang dimiliki oleh negara 
tersebut, namun keberagaman tersebut 
dapat juga menjadi boomerang bagi 
masyarakat di Indonesia, karena negara 
multikultural rentan terhadap konflik 
entah itu antar suku, agama, ras maupun 
yang lainnya. Para pendiri bangsa dahulu 
menyadari kelemahan tersebut sehingga 
para pendiri bangsa mencari solusi untuk 
menaungi keberagaman di Indonesia agar 
tidak terjadi konflik antar suku, agama 
maupun yang lainnya, sehingga tercapailah 
kesepakatan dalam sidang BPUPKI bahwa 
dasar dan ideologi Indonesia adalah 
Pancasila. Alfian (1991: 173) mengemukakan 
bahwa pada waktu disiapkannya Republik 
Indonesia yang didasarkan atas Pancasila 

tampaknya para pemimpin bangsa ini 
menyadari realitas bahwa di tanah air 
Indonesia ada aneka ragam kebudayaan 
yang masing-masing terwadahkan di dalam 
suatu suku.

Pancasila merupakan dasar dan ideologi 
negara yang nilai-nilainya digali oleh 
para pendiri bangsa yang berdasarkan 
kepribadian bangsa Indonesia sendiri, 
sehingga masyarakat pada saat itu 
menerima dengan senang hati. Pancasila 
dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika 
adalah alat untuk menciptakan persatuan 
dan kesatuan bangsa Indonesia dan juga 
sebagai alat untuk menanggulangi konflik 
di Indonesia baik konflik horisontal maupun 
vertikal. Konsep Bhineka Tunggal Ika 
terlebih dahulu menurut Sujanto (2009: 
9) memaparkan bahwa sesanti Bhinneka 
Tunggal Ika, Sesanti artinya kelimat bijak 
(wise-word) yang dipelihara dan digunakan 
sebagai pedoman atau sumber kajian di 
masyarakat. Bhineka Tunggal Ika adalah 
kalimat (sesanti) yang tertulis dipita 
lambang negara Garuda Pancasila, yang 
berarti berbagai keragaman etnis, agama, 
adat-istiadat, bahasa daerah, budaya 
dan lainya yang mewujud menjadi satu 
kesatuan tanah air, satu bangsa dan satu 
bahasa Indonesia.

Seiring berjalannya waktu khususnya 
pasca jatuhnya era orde baru dan 
dimulainya babak baru yang disebut sebagai 
era reformasi, dalam implementasinya 
nilai-nilai Pancasila menjadi kabur, karena 
banyak masyarakat yang bersikap apatis 
terhadap Pancasila. Kebebasan di era 
reformasi memberi kesempatan kepada 
beberapa kelompok tertentu untuk 
melakukan tindakan yang tidak berdasarkan 
Pancasila, hingga ada kelompok yang 
menolak Pancasila sebagai ideologi dan 
dasar negara. Pasca reformasi Ideologi 
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Pancasila mulai terusik eksistensinya 
sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia 
karena ada oknum-oknum tertentu yang 
berusaha untuk menggantikan ideologi 
Pancasila dengan ideologi lain, yang tidak 
berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia. 
Misal fitnah dan provokasi dari beberapa 
tokoh Al-Jama’ah Al-Islamiyah (AJAI) seperti 
Abdullah Sungkar, yang mengatakan bahwa 
Pancasila adalah doktrin-doktrin batil yang 
meracuni pikiran pemuda-pemuda Islam 
Indonesia, kemudian Abu Bakar Ba’asyir 
menuding Pancasila sebagai rekayasa pihak 
Kristen/Katholik untuk menghancurkan 
institusi Islam di Indonesia (Hendropriyono, 
2009: 363). Di sisi lain, banyak pemuda 
Indonesia yang pikirannya teracuni dengan 
ideologi-ideologi radikal, sehingga tidak 
dipungkiri saat ini banyak pemuda yang 
menolak Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Ideologi radikal hingga saat ini mulai 
merambah ke lembaga pendidikan formal 
khususnya di perguruan tinggi, hal ini 
menimbulkan kekhawatiran bahwa 
masa depan bangsa Indonesia tidak 
jelas, karena banyak mahasiswa yang 
terpengaruh dengan ideologi radikal. Pada 
tanggal 29 Februari 2016 Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama 
dengan Kementerian Riset Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi menyelenggarakan 
kegiatan “Dialog Pencegahan Radikal, 
Terorisme dan ISIS di Kalangan Perguruan 
Tinggi se-Jawa Tengah” di Universitas 
Diponegoro Semarang. Perguruan tinggi 
dipilih sebagai mitra strategis dalam upaya 
pencegahan terorisme, karena menurut Anas 
Saidi peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) mengungkapkan bahwa 
radikalisme ideologi telah merambah dunia 
mahasiswa khususnya melalui organisasi 
kemahasiswaan yang baru tumbuh pasca 
reformasi. Pasca reformasi, organisasi 

kemahasiswaan dari kelompok Cipayung 
seperti PMII, HMI, GMNI, PMKRI, GMKI, dan 
lain sebagainya, kurang dominan dalam 
menjalankan perannya dan digeser oleh 
kelompok organisasi kemahasiswaan yang 
rajin menanamkan ideologi radikal (Malik, 
2016: http://jalandamai.org/ mewaspadai-
benih-radikalisme-di-kampus.html). 
Fenomena ini sangat mengkhawatirkan bagi 
masa depan para pemuda tersebut, apabila 
seseorang mudah terpengaruh dengan 
ideologi radikal akan berpotensi menjadi 
seseorang yang rela melakukan bom bunuh 
diri (teroris). 

Terorisme yang terjadi di Indonesia 
dari tahun ke tahun semakin meningkat 
dan menelan korban yang jumlahnya 
sangat banyak, sehingga tidak dipungkiri 
tindakan tersebut digolongkan sebagai 
kejahatan luar biasa (extraordinary 
crime). Solahudin seorang peneliti dari 
Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial 
Universitas Indonesia mengungkapkan 
bahwa jumlah kasus terorisme yang terjadi 
di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2015, 
lebih dari 260 kasus (Ar rahmah, 26 Mei 
2016: arrahmahnews.com). Mirisnya lagi 
sebagian besar tindakan tersebut dilakukan 
oleh pemuda yang notabane-nya pemimpin 
bangsa Indonesia mendatang. Direktur 
Pencegahan BNPT (Brigadir Jenderal Polisi 
Hamidin) juga menggungkapkan bahwa 
hingga tahun 2016 hasil penelitian BNPT 
yang bekerja sama dengan perguruan 
tinggi menunjukkan dari seluruh pelaku 
teror di Indonesia paling banyak dilakukan 
oleh orang yang berusia 21-30 tahun, 
angkanya mencapai 47 %. Dilihat dari segi 
pendidikan pelajar setingkat SMA memiliki 
jumlah tertinggi, angkanya mencapai 63 
%. Tingkat perguruan tinggi di posisi kedua 
dengan jumlah 16 % (Sumantri, 9 Mei 2016: 
http://news.metrotvnews.com). Pemuda 
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merupakan generasi penerus bangsa 
sehingga apabila sebagian pemuda saat ini 
terpengaruh dengan ideologi radikal yang 
berujung pada tindakan terorisme, maka 
masa depan keberagaman di Indonesia 
terancam punah. 

Fenomena terorisme yang terjadi di 
Indonesia saat ini sebagian besar dilakukan 
oleh pemuda sehingga sangat mempengaruhi 
masa depan bangsa Indonesia, karena 
banyak pemuda yang melakukan tindakan 
yang bertentangan dengan Pancasila dan 
ada kelompok tertentu yang berusaha 
untuk menggantikan ideologi Pancasila 
dengan ideologi yang bertentangan dengan 
kepribadian bangsa Indonesia. Tindakan 
terorisme juga sangat mengancam 
ketahanan nasional di Indonesia karena 
tindakan tersebut mengancam eksistensi 
ideologi Pancasila, politik, perekonomian 
di Indonesia, kehidupan sosial budaya serta 
pertahanan dan keamanan.

PEMBAHASAN

Telaah Terorisme 

Istilah terorisme pertama kali muncul 
dalam kamus-kamus berbahasa Inggris 
pada tahun 1794, merujuk penggunaan 
kekerasan oleh kalangan Jacobian dalam 
Revolusi Prancis. Kata teror berasal dari 
bahasa Latin terrer yang berarti getaran, 
yang sepadan dengan kata tremble dalam 
bahasa Inggris. Kata itu merujuk pada 
kekerasan dalam beragam bentuknya 
untuk menimbulkan dan menyebarkan rasa 
takut (Zubaedi, 2012: 39). Pada dasarnya 
terorisme memiliki makna yang sangat 
luas sehingga dalam memaknai terorisme 
banyak terjadi kontroversi terutama 
di kalangan sarjana, namun yang perlu 
digarisbawahi di sini adalah terorisme 
tidak ada hubungannya sama sekali dengan 

agama (Prayudi, 2009: 1). Tidak ada agama 
di dunia ini yang mengajarkan kekerasan 
kepada orang lain baik sesama agama 
maupun berbeda agama, namun saat ini ada 
kelompok tertentu yang mengatasnamakan 
agama Islam untuk melakukan kekerasan 
demi mencapai tujuannya. 

Fenomena tersebut sering terjadi di 
beberapa negara, sehingga muncul suatu 
anggapan bahwa agama Islam adalah agama 
radikal, seperti tindakan yang dilakukan 
ISIS, Jamaah Islamiyah, NII (Negara Islam 
Indonesia) dan lain sebagainya. Padahal 
tindakan radikal tidak hanya dilakukan dari 
kalangan Islam saja, namun juga pernah 
dilakukan agama lain, seperti radikalisme 
agama Kristen di abad XVI yang salah 
satu tokohnya Marthin Luther.  Menurut 
Zaidan (2005: 24) tindakan terorisme 
tidak hanya dilakukan oleh orang-orang 
yang mengatasnamakan jihad di jalan 
Islam saja, namun tindakan tersebut juga 
dilakuakan oleh pemimpin atau penguasa 
negara dan kaum pergerakan. Misal 
Vladimir Lenin menggunakan instrument 
Cheka (polisi rahasia) untuk memerangi 
kaum Bolshevik, Adolf Hitler menggunakan 
Gestapo Nazi kepada rakyat Jerman. Kaum 
pergerakan juga menggunakan cara-cara 
teror dan kekerasan untuk melemahkan 
musuh, sabotase, penculikan pembunuhan, 
perampokan merupakan bagian 
teknik perang untuk memperjuangkan 
kemerdekaan 

Richard Falk  dalam Azra (2002: 80) 
memandang bahwa terorisme merupakan 
masalah moral yang sangat sulit, sehingga 
mengakibatkan terjadinya kesulitan dalam 
mendefinisikannya. Definisi terorisme yang 
populer adalah setiap tindakan kekerasan 
politik yang tidak memiliki justifikasi moral 
dan hukum, apakah tindakan kekerasan itu 
dilakukan suatu kelompok revolusioner atau 
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pemerintah atau negara. Terorisme pada 
dasarnya dapat dilakukan secara individu 
maupun kelompok untuk menimvulkan rasa 
takut publik. Amirsyah (2012: 57) sendiri 
mendefinisikan bahwa  terorisme adalah 
tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan 
dan peradaban yang menimbulkan ancaman 
serius terhadap kedaulatan negara, bahaya 
terhadap keamanan, perdamaian dunia, 
serta merugikan kesejahteraan masyarakat.
Terorisme merupakan salah satu bentuk 
kejahatan yang diorganisir dengan baik 
(well organized), bersifat trans-nasional 
dan digolongkan sebagai kejahatan luar 
biasa (extraordinary ctime) yang tidak 
menbeda-bedakan sasaran (indiskrimatif). 
Berdasarkan definisi terorisme menurut 
Armisyah dapat digambarkan peristiwa 
teror yang sering terjadi di Indonesia, 
meskipun para pelaku teror memanfaatkan 
agama bahwa tindakan tersebut adalah 
tindakan Jihad.

Akar, motivasi, pelaku, dan tujuan 
terorisme bisa beragam. Ted Robert Gurr 
pakar konflik dan terorisme modern dalam  
Zubaedi (2012: 38) menyebutkan sejumlah 
kondisi yang secara umum menjadi 
penyebab munculnya terorisme, yaitu 
deprivasi relatif (rasa tertindas dan rasa 
diperlakukan tidak adil) yang berlangsung 
lama, rasa tertekan dibawah sistem yang 
korup, kolonialisme, ultranasionalisme, 
separatisme, radikalisme atas nama agama, 
fanatisme ideologi, ras maupun etnik. 
Paradigma terorisme saat ini mulai digeser 
oleh beberapa tokoh yang berpengaruh di 
dunia, dari pengertian yang sangat luas 
menjadi pengertian yang sangat sempit, 
kemudian diidentikkan dengan agama Islam 
sehingga tidak dipungkiri agama Islam 
menjadi kambing hitam dalam fenomena 
terorisme yang terjadi di beberapa 
negara khususnya di Indonesia. Padahal 

Tilaar (2007: 208) sendiri mengungkapkan 
bahwa terorisme dapat terjadi di dalam 
masyarakat yang manapun atau agama yang 
manapun ketika para penganutnya tidak 
melaksanakan ajaran agamanya dengan 
baik. Terorisme dapat terjadi karena 
rasa putus asa terhadap kepincangan-
kepincangan yang terdapat di dalam 
masyarakat apakah kepincangan ekonomi, 
kepincangan kebudayaan, kepincangan 
kekuasaan serta kemiskinan.

Terorisme yang mengancam keamanan 
publik selama ini memiliki perbedaan 
tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku, 
sehingga memiliki bentuk tindakan yang 
berbeda-beda. Firmansyah (2011: 281-
382) mengungkapkan bentuk terorisme dig    
olongkan menjadi empat, yaitu:

1. Irrational terrorism. Teror yang 
memiliki motif dan atau tujuannya 
bisa dikatakan aka sehat, yang bisa 
dikategorikan dalam kategori ini 
adalah salvation (pengorbanan diri) 
dan madness (kegilaan).

2. Criminal Terrorism. Teror dilatar-
belakangi motif atau tujuan 
berdasarkan kepentingan kelompok, 
teror ini biasanya dilakukan oleh 
kelompok agama atau kepercayaan-
kepercayaan tertentu, termasuk juga 
kegiatan kelompok yang bermotifkan 
balas dendam (revenge).

3. Political Terrorism. Teror yang 
bermotifkan politik, teror ini sampai 
sekarang belum ada batasan-batasan 
tertentu yang disepakati oleh dunia 
internasional, di dalam prakteknya 
ada perbedaan yang mencolok 
mengenai tujuan yang ingin dicapai 
oleh political terror di mana mereka 
berada. Bagi kelompok teroris 
yang berada di negara yang sudah 
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mapan alam demokrasinya dengan 
supremasi hukum yang kuat, tujuan 
mereka adalah mengubah kebijakan, 
sedangkan kelompok teroris yang 
berada di negara yang belum mapan 
institusi demokrasi dan supremasi 
hukumnya, maka tujuan mereka pada 
umumnya adalah merombak struktur 
politik. Persamaannya adalah 
teror sebagai alat yang digunakan 
untuk menekan atau mengubah 
keseimbangan.

4. State Terrorism. Istilah state 
terrorism ini semula digunakan 
PBB ketika melihat kondisi sosial 
dan politik di Afrika Selatan, Israel, 
dan negara-negara Eropa Timur. 
Kekerasan negara terhadap warga 
negara penuh dengan intimidasi 
dan berbagai penganiayaan serta 
ancaman lainnya banyak dilakukan 
oleh oknum negara termasuk 
penegak hukum (misal: penculikan 
aktivis). Teror yang dilakukan melalui 
kebijakan ekonomi yang dibuat oleh 
negara. Terorisme yang dilakukan 
oleh negara dilakukan dengan 
mengatasnamakan kekuasaan, 
stabilitas politik, dan kepentingan 
ekonomi. Tindakan tersebut 
dilakukan oleh negara dengan 
tujuan merepresi dan memadamkan 
kelompok-kelompok kritis terhadap 
negara dan/atau kelompok yang 
memperjuangkan aspirasinya dengan 
mengangkat senjata. 

Terorisme merupakan tindak kejahatan 
pidana terorganisir dan terstruktur yang 
mengancam keselamatan dan ketertiban 
masyarakat. Pelaku terorisme dalam 
melakukan aksinya pada dasarnya memiliki 
tujuan tertentu atau kepentingan politik, 
bukan semata-mata karena jihad, sehingga 

para pelaku tersebut berani dan rela untuk 
membunuh dan melukai orang banyak 
(publik) demi tercapai tujuan tersebut.

Terorisme di Indonesia yang Mengatas-
namakan Agama

Indonesia adalah negara yang heterogen 
tetapi memiliki kekayaan penduduk muslim 
terbesar di dunia. Meskipun memiliki 
kekayaan penduduk muslim bukan berarti 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan 
Khilafah Islamiyah, namun berdasarkan 
Pancasila dan mengimplementasikan 
sistem politik demokrasi Pancasila. Di 
Indonesia kedaulatan tertinggi di tangan 
rakyat, bukan di tangan raja, maupun di 
tangan presiden, sehingga musyawarah 
dalam mengambil suatu keputusan menjadi 
ciri khas bangsa Indonesia. Beberapa 
waktu yang lalu ada beberapa kelompok 
yang ingin menggulingkan Pancasila dan 
demokrasi di Indonesia, yang dianggapnya 
sebagai ideologi dan sistem yang sesat 
dan ingin menggantikannya dengan sistem 
Khilafah Islamiyah. Kelompok tersebut demi 
tercapai kepentingan politiknya tersebut 
rela melakukan tindakan terorisme dengan 
cara bom bunuh diri, anehnya kelompok 
tersebut memiliki pemahaman bahwa 
dengan melakukan bom bunuh diri adalah 
orang yang sedang melakukan jihad. 

Terorisme yang terjadi di Indonesia 
s ebag i an  be s a r  p a r a  pe l a kunya 
mengatasnamakan agama Islam, sehingga 
fenomena ini menjadi pukulan terbesar bagi 
umat muslim di dunia khususnya di Indonesia, 
karena agamanya dianggap menjunjung 
tinggi tindakan radikal. Misal pelaku yang 
menggunakan dalih agama Islam yaitu 
kasus di Solo yang pelakunya berjumlah 48 
orang. Para pelaku tersebut menggunakan 
dalih bahwa ingin menegakkan Syari’at 
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Jihad
1. Sifatnya melakukan perbaikan (ishlah) sekali-

pun dengan cara peperangan
2. Tujuannya menegakkan agama Allah dan/atau 

membela hak-hak yang terdzhalimi
3. Dilakukan dengan mengikuti aturan yang di-

tentukan syari’at dengan sasaran musuh yang 
sudah jelas

Terorisme
1. Sifatnya merusak (ifsad) dan anarkhi (faudha)
2. Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/

atau menghancurkan pihak lain
3. Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas

Sumber: Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme

agama Islam di Solo. Farhan salah satu 
tersangka teroris pernah mengungkapkan 
bahwa “kami ingin membuat pecah Solo 
seperti Ambon atau Poso, dengan aksi ini 
kami dapat menegakkan syari’at Islam, 
Khilafah Islamiyah di Indonesia” (Suhendi, 
6 September 2012: Jogja.tribunnews.com). 
Fenomena ini menjadi ancaman ideologi 
Pancasila, karena para pelaku teroris 
berusaha untuk menegakkan sistem Khilafah 
Islamisyah sehingga secara otomatis ideologi 
Pancasila akan tersingkirkan. Di sisi lain, 
Islam bukanlah agama yang menjunjung 
tinggi tindakan radikal, melainkan agama 
yang membawa kedamaian, sehingga 
peristiwa ini menjatuhkan nama baik agama 
Islam. Mirisnya lagi para pelaku tersebut 
mengatakan bahwa tindakan terorisme 
adalah tindakan jihad, pada dasarnya 
tindakan tersebut menyempitkan makna 
dari jihad yang diajarkan Nabi Muhammad 
SAW.

Terorisme sendiri berbeda dengan 
jihad yang diajarkan dalam agama Islam, 
perbedaanya teretak di sifat dan tujuannya. 
Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 tentang 
terorisme menjelaskan bahwa terorisme 
dengan jihad memiliki perbedaan yang 
sangat jauh, perbedaanya sebagai berikut: 

Terorisme yang terjadi di Indonesia 
belakangan ini esensinya bukan merupakan 
kepentingan agama melainkan kepentingan 
politik, meskipun menggunakan dalih 
untuk menegakkan agama Islam, karena 
sasarannya tidak jelas atau ditujukan 
kepada seluruh masyarakat baik 
muslim maupun non muslim, selain itu 
juga menimbulkan keresahan seluruh 
masyarakat Indonesia. Islam bukanlah 
agama yang radikal, melainkan agama 
yang membawa kedamaian. Rahmat 
(2005: 152) mengemukakan bahwa Islam 
adalah perjuangan tanpa kekerasan. 
Perjuangan yang paling pas saat ini adalah 
perjuangan pemikiran untuk kembali 
kepada pelaksanaan syariat Islam. Bukan 
kekerasan, teror,  pengeboman dan 
sebagainya. Justru orang yang melakukan 
teror dengan mengatasnamakan agama 
adalah orang yang pemahaman Islam-nya 
setengah-setengah atau minim pengetahuan 
tentang agama. Menurut Amirsyah, (2012: 
16-19) mengemukakan bahwa usaha 
menjadi syahid melalui tindakan teror 
dan bunuh diri merupakan perbuatan sia-
sia, karena Indonesia bukan daerah perang 
(darul harb). Aksi bom bunuh diri dan 
perampokan dengan dalil jihad, sama sekali 
tidak menggambarkan prilaku sebagai 
umat beragama. Selama ideologi radikal 
mereka tidak bisa dinetralisir, selama itu 
pula mereka terus melakukan aksinya. 
Terorisme tidak bisa dibaca tunggal sebagai 
kekeliruan memaknai doktrin jihad dalam 
bingkai ideologi, karena jihad merupakan 
kesungguhan melakukan perbaikan guna 
membangun peradaban, sedangkan 
terorisme merusak peradaban manusia.

Fenomena terorisme yang terjadi 
di Indonesia tidak lepas dari peristiwa-
peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia, 
sehingga femonea terorisme saat ini masih 
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berkaitan dengan sejarah di Indonesia. 
Umar (2010: 172) memandang ada dua 
hal yang bisa dibaca sebagai penyebab 
radikalisme, yang berujung pada tindakan 
terorisme, yaitu:

1. Warisan sejarah umat Islam yang 
konfliktual dengan rezim, karena 
ada modus-modus penindasan politik 
Islam yang terjadi pada beberapa 
fragmen sejarah, khususnya Orde 
Baru. Kelompok yang termarjinalkan 
secara historis tersebut, dengan 
kesadaran sejarah mencoba 
mengembalikan posisi politik Islam 
dengan jalan-jalan non-negara dan 
struktural.

2 .  Fenomena  ekonomi -po l i t i k , 
radikalisme muncul karena ekses 
kapitalisme yang menciptakan 
mereka yang tak memiliki akses 
pada sumber-sumber modal. 
Respon radikalisme pada dasarnya 
adalah respon keras untuk melawan 
hegemoni kapital yang oligarkis 
dengan negara. 

Terorisme yang terjadi di beberapa 
Megara khususnya di Indonesia tidak lepas 
dari sejarah umat Islam yang pernah 
dialami, sehingga pasca reformasi yang 
dianggap era kebebasan dan persamaan hak 
banyak terjadi tindakan-tindakan radikal 
yang berujung pada tindakan terorisme. 
Fenomena terorisme di Indonesia pada 
dasarnya bukanlah tindakan yang diajarkan 
dalam agama Islam atau jihad, karena 
tujuannya bukan memperbaiki tetapi 
merusak. Tindakan tersebut membuat 
eksistensi Pancasila dan demokrasi di 
Indonesia menjadi terancam karena para 
pelaku-pelaku tersebut berusaha untuk 
merubah ideologi dan sistem tersebut yang 
berdasarkan Khilafah Islamiyah, sehingga 

tujuan dari tindakan tersebut bukanlah 
jihad melainkan politik. 

Pemuda Menjadi Sasaran Jaringan 
Terorisme 

Pemuda merupakan komponen penting 
da lam membangun kesejahteraan 
masyarakat di suatu negara, karena 
dalam sejarah membuktikan bahwa peran 
pemuda mampu melakukan revolusi di 
negaranya masing-masing. Misal peristiwa 
kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1779 
dan revolusi Perancis tahun 1789 dilakukan 
oleh pemuda. Peran dan partisipasi pemuda 
pada dasarnya sangat mempengaruhi 
kemajuan suatu negara, sehingga tidak 
dipungkiri seluruh negara di dunia ini selalu 
memperdayakan pemuda dengan cara 
membangun pengetahuan, keterampilan 
dan karakter para pemuda. Satries (2009: 
89) menjelaskan bahwa ada beberapa 
alasan mengapa pemuda memiliki peran 
dan tanggung jawab yang besar dalam 
membangun tatanan kehidupan dan 
kesejahteraan masyarakat, yaitu:

1. Kemurnian idealismenya

2. Keberanian dan keterbukaannya 
dalam menyerap nilai-nilai dan 
gagasan-gagasan baru

3. Semangat pengabdiannya

4. Inovasi dan kreativitasnya

5. Keinginan untuk segera mewujudkan 
gagasan-gagasan baru

6. Keteguhan janjinya dan keinginan 
untuk menampilkan sikp dan 
kepribadiannya yang mandiri

7. Masih lengkapnya pengalaman yang 
dapat merelevansikan pendapat, 
sikap, dan tindakannya dengan 
kenyataan yang ada.
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Apabila berbicara sejarah Indonesia 
tidak lepas dari pemuda, karena sejarah 
membuktikan bahwa peristiwa-peristiwa 
penting di Indonesia dilakukan oleh 
pemuda, misal peristiwa tahun 1908, 1928, 
1945, 1965, 1974, 1998 dan lain sebagainya 
semuanya dilakukan oleh pemuda, sehingga 
peran dan partisipasi pemuda menjadi 
ujung tombak untuk kemajuan bangsa 
Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 tahun 
2009 tentang Kepemudaan pada Pasal 1 
menjelaskan bahwa pemuda adalah warga 
negara Indonesia yang memasuki periode 
penting pertumbuhan dan perkembangan 
yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 
(tiga puluh) tahun. 

Peran dan partisipasi pemuda sangat 
penting untuk menjaga keutuhan bangsa 
Indonesia, sehingga tidak dipungkiri ada 
peribahasa yang menggungkapkan bahwa 
barang siapa menguasai pemuda, maka 
akan menguasai masa depan (Tilaar, 1991: 
34). Kelebihan pemuda tersebut membuat 
jaringan teroris tertarik untuk merekrutnya 
terutama pemuda yang memiliki 
pengetahuan agama yang minim. Usaha 
yang dilakukan oleh jaringan tersebut untuk 
merekrut pemuda hingga saat ini tergolong 
berhasil, karena selama ini banyak tindakan 
terorisme di Indonesia yang dilakukan oleh 
pemuda. 

Dunia pendidikan khususnya di perguruan 
tinggi juga menjadi sasaran jaringan teroris 
untuk mendapatkan dukungan maupun 
anggota baru. Masa kuliah adalah masa 
untuk pengembangan diri dan mencari jati 
diri dalam menentukan masa depannya 
sehingga tidak dipungkiri di masa itu para 
pemuda mudah dipengerahi dengan hal-
hal baru khususnya tindakan radikal yang 
bertujuan untuk merubah sesuatu. Di 
lingkungan kampus dari masa ke masa hampir 
selalu ada kelompok radikal dan ekstrem, 

baik kanan maupun kiri, dengan kebebasan 
akademis dan kebebasan sosial di kampus, 
sangat sulit bagi pemimpin perguruan tinggi 
mengontrol mahasiswa, apalagi alumni 
yang telah menyebar di berbagai daerah 
(Azra, 27 April 2011: http://cetak.kompas.
com). Fenomena ini terjadi pasca jatuhnya 
rezim orde baru yang membuat kebebasan 
menjadi tidak ada batasnya, sehingga tidak 
dipungkiri banyak pemuda meninggalkan 
pesan yang disampaikan para pendiri 
bangsa melalui Pancasila. Bahkan banyak 
pemuda saat ini yang melakukan tindakan 
radikal mengatasnamakan agama Islam, 
yang notabene-nya agama Islam adalah 
agama perdamaiaan.

Mantan teroris yang terlibat dalam 
pembajakan pesawat Garuda Woyla 
dan Pengeboman Masjid Istiqlal, yaitu 
ustadz Ismail menggungkapkan bahwa 
anak muda yang direkrut adalah orang 
yang miskin pengetahuan agama. Beliau 
mengisahkan di masa aktif sebagai teroris, 
beliau menjadikan anak muda sebagai 
target utama rekrutmennya. Para pemuda 
ini dinilai masih labil, namun memiliki 
semangat tinggi, kemudian pemuda 
tersebut diberikan janji-janji manis berupa 
paket masuk surga asal mau melakukan 
tindakan terorisme, yang dianggapnya 
sebagai tindakan jihad (Aminah, 15 Oktober 
2015: republika.co.id). Meskipun pemuda 
memiliki kelebihan dalam semangat juang 
dan idealismenya, namun terkadang ada 
pemuda yang sedang menggalami stres 
karena masalah keluarga atau dengan 
temannya sehingga mudah terpengaruh 
dengan hal-hal yang dianggap sebagai obat 
untuk menyembuhkan rasa stresnya. Di 
sisi lain, pemuda yang mudah terpengaruh 
dengan ideologi radikal sehingga bergabung 
dengan jaringan terorisme adalah pemuda 
yang memiliki pemahaman agama yang 

http://cetak.kompas.com
http://cetak.kompas.com
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minim. 

Qardhawi (2009: 61) memaparkan 
bahwa faktor-faktor penyebab lahirnya 
radikalisme atas nama agama pada 
seorang muslim hingga sampai ke tindakan 
terorisme, yaitu:

1. Lemahnya pengetahuan tentang 
hakikat agama dan kurangnya 
bekal untuk memahaminya secara 
mendalam, mengatahui rahasia-
rahasianya, memahami maksud-
maksudnya, dan mengenali ruhnya, 
serta pengetahuan yang setengah-
setengah.

2. Memahami nash secara tekstual 
(banyak berpegang pada makna 
harfiah teks-teks dalil tanpa 
berusaha memahami kandungan dan 
maknanya).

3. Memperdebatkan persoalan 
lateral, sehingga mengesampingkan 
persoalan besar. 

4. Berlebihan dalam mengharamkan 
(kecenderungan yang selalu 
menyudutkan, bersikap keras, dan 
berlebih-lebihan dalam berpendapat 
mengharamkan dan memperluas 
ruang lingkup hal-hal yang 
diharamkan).   

5. Kerancuan konsep. Kesamaran dalam 
memahami Islam dan ketidakjelasan 
dalam melihat prinsip-prinsip 
syariatnya serta maksud-maksud 
risalahnya, bisa mengakibatkan 
konsep ke-Islam-an menjadi rancu 
dan membingungkan di kalangan 
pemuda, sehingga Islam dipahami 
secara tidak proporsional

6. Mengikuti ayat mutasabihat 
(mengandung beberapa konotasi 
makna), meninggalkan ayat 
muhkamat (maknanya jelas, 

indikasinya nyata, pengertiannya 
terbatas). 

7. Mempelajari ilmu hanya dari buku 
dan mempelajari al-Quran hanya dari 
mushaf. Tidak mau mendengarkan 
alasan orang yang berbeda pendapat, 
tidak mau berdialog dengan orang 
lain, dan tidak pernah membuka 
kesempatan bagi pendapat-pendapat 
orang lain untuk diuji, di mana 
pendapat-pendapat tersebut bisa 
ditimbang, dikonfirmasikan, dan 
ditarjih dengan pendapat lainya.

8. Lemahnya pengetahuan tentang 
sejarah, realitas, sunatullah, dan 
kehidupan.

9. Keterasingan Islam di negeri sendiri, 
kemaksiatan yang terjadi di negara 
yang mayoritas penduduknya muslim.

10. Serangan nyata dan konspirasi 
rahasia terhadap umat Islam. Adanya 
peperangan yang terjadi kepada 
umat Islam di Palestina, Lebanon, 
Afghanistan, Filipina, Somalia, 
Ciprus, India, dan negara-negara 
muslim lainya.

11. Kemerdekaan untuk mendakwahkan 
dan mengamalkan Islam. Islam tidak 
merasa cukup jika seseorang hanya 
menjadi saleh secara individu, 
sebelum menjadikan orang lain 
saleh. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 
(BNPT) hampir sama yang diungkapkan oleh 
Qardhawi tentang alasan mengapa pemuda 
menjadi sasaran jaringan teroris untuk 
direkrut menjadi anggotanya. Direktur 
Pencegahan BNPT, Brigadir Jenderal Polisi 
Hamidin mengungkapkan bahwa hingga 
tahun 2016 hasil penelitian BNPT yang 
bekerja sama dengan perguruan tinggi 
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menunjukkan bahwa ada lima alasan 
mengapa pemuda menjadi sasaran teroris, 
yaitu:

1. Pemuda tersebut sedang dalam 
proses pencarian jati diri. Berdasar 
hasil riset The United States 
Institute of Peace pada tahun 
2010, menggungkapkan bahwa 
2.032 anggota jaringan Al-Qaeda 
adalah mahasiswa atau remaja yang 
mempertanyakan identitas dirinya. 

2. Pemuda terlibat terorisme karena 
membutuhkan kebersamaan. 
Kelompok teror is  pandai 
memanfaatkan remaja yang 
emosinya t idak stabi l .  Intinya 
mencari pemuda yang sedang ingin 
mencari kebersamaan, seperti yang 
tidak pernah didapatkan dalam 
keluarganya atau lingkungannya 
sendiri. 

3. Pemuda masuk kelompok teror 
karena hasrat ingin memperbaiki apa 
yang menurutnya tidak benar atau 
tidak adil. 

4. Ideologi pemuda biasa dijejali 
dengan semangat perubahan. 

5. Ada juga pemuda yang menjadi 
pelaku teror lantaran ingin mencari 
sensasi dan kegagahan (Sumantri, 
2016: http://news.metrotvnews.
com). 

Banyaknya pemuda Indonesia yang 
mudah terpengaruhi dengan ideologi radikal 
yang berujung pada banyaknya pemuda 
bergabung dengan jaringan terorisme sangat 
membahayakan masa depan keutuhan 
bangsa Indonesia, mengingat masa depan 
bangsa Indonesia ditentukan oleh pemuda 
sekarang. Apabila pemuda tidak memiliki 
pendirian dan keyakinan yang kuat, maka 
akan mudah dipengaruhi dengan ideologi 

yang radikal. Fenomena ini secara langsung 
maupun tidak langsung keberagaman 
Indonesia mendatang terancam hancur. 

Eksistensi Pancasila sebagai Ideologi 
Bangsa

Indonesia adalah negara yang mampu 
merdeka pada tahun 1945, namun sebelum 
diproklamirkan kemerdekaan para 
founding fathers sudah melakukan sidang 
untuk menentukan dasar negara. Di dalam 
sidang tersebut dalam menentukan dasar 
dan ideologi negara terjadi perbedaan 
pandangan sehingga perdebatan tidak bisa 
dihindarkan. Perbedaan tersebut terjadi 
antara kelompok nasionalis muslim (Ki Bagus 
Hadikusumo, Wahid Hasyim, Agus Salim dan 
lain-lain) yang menginginkan dasar negara 
yang berdasarkan agama Islam secara 
mutlak dengan kelompok nasionalis netral 
agama (Soekarno, Hatta, Marawis dan lain-
lain) yang mengedepankan keberagaman 
yang ada di Indonesia. Mengingat para 
founding fathers sadar bahwa Indonesia 
terdiri dari berbagai suku, agama, ras 
dan bahasa, maka diputuskanlah dasar 
negara Indonesia adalah Pancasila dengan 
semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah 
kelebihan para pendiri bangsa yang mampu 
menahan egoismenya, demi terwujudnya 
persatuan dan kesatuan di negara yang 
plural.

Seirng berjalannya waktu Pancasila 
tetap menjadi tumpuan bangsa Indonesia 
untuk meminimalisir konflik di Indonesia, 
namun ada beberapa oknum-oknum 
tertentu yang menggunakan Pancasila 
sebagai alat legitimasi politik. Meskipun 
hingga saat ini Pancasila selalu dihadapkan 
dengan masalah-masalah konflik-konflik elit 
politik di pusat, namun Pancasila sebagai 
ideologi dan dasar negara masih berdiri 
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tegak. Tindakan terorisme pada dasarnya 
lebih berbahaya dari pada tindakan 
yang memanfaatkan Pancasila sebagai 
alat legitimasi politik, karena tujuan 
dari tindakan terorisme ingin mengganti 
Pancasila dengan sistem Khilafah Islamiyah 
yang tidak sesuai dengan ajaran agama 
Islam. 

Pancasila pasca reformasi keberadaan-
nya semakin terancam karena banyak terjadi 
aksi radikal dan terorisme yang menolak 
ideologi dan semboyan tersebut. Hal itu 
bisa terjadi karena kebebasan berpendapat 
yang berlebihan, selain itu juga banyak 
pemuda yang tidak menghiraukan pesan 
yang disampaikan para pendiri bangsa 
melalui Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika 
sehingga banyak pemuda yang melakukan 
tindakan radikal atau terorisme. Reformasi 
di Indonesia pada dasarnya merupakan 
uforia sesaat yang kemudian menjadi gelap 
dan menjadi boomerang bagi Indonesia, 
karena hak asasi manusia digunakan sebagai 
dasar untuk melakukan tindakan anarkis. 

Runtuhnya Orde Baru disambut dengan 
suka cita teroris yang melarikan diri ke 
luar negeri, sehingga dapat dikatakan 
era reformasi merupakan kebangkitan 
terorisme di Indonesia. Ketika era Orde 
Baru tekanan pemerintah masih sangat 
kuat terhadap kelompok-kelompok Islam 
radikal sehingga banyak pelaku terorisme 
yang melarikan diri ke luar negeri, namun 
awal reformasi tekanan dari pemerintah 
mulai berkurang. Situasi kondusif ini 
dimanfaatkan oleh Abdullah Sungkar 
dan Abu Bakar Ba’asyir untuk pulang ke 
Indonesia pada tahun 1999, disamping 
tekanan yang keras dari pemerintah 
Malaysia. Di Indonesia tokoh tersebut mulai 
melakukan konsolidasi personel, gerakan 
dan organisasi melalui dua cara, yaitu 
membentuk organisasi baru dan berafilisasi 

dengan kelompok atau organisasi Islam 
lokal yang memiliki kesamaan ideologi dan 
tujuan (Purwawidada, 2014: 54). Sejak 
itulah terorisme terjadi di berbagai daerah 
di Indonesia, sehingga keberagaman di 
Indonesia mulai terancam. Peristiwa Bom 
Bali I yang menewaskan ratusan orang dari 
berbagai suku, agama, dan warga negara 
asing, yang kemudian disusul Bom Bali 
II, pengeboman di beberapa Masjid dan 
Gereja, pengeboman di Jakarta dan di 
Solo serta daerah lainnya, sehingga dapat 
dikatakan aksi terorisme di Indonesia 
dari tahun ke tahun semakin meningkat. 
Peristiwa ini menjadi pukulan keras bagi 
eksistensi ideologi Pancasila dan semboyan 
Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia.

Bangsa Indonesia dengan multi 
kulturalisme dan pluralitas agamanya 
merupakan lahan yang sangat subur bagi 
kekuatan besar dunia yang merupakan akar 
terorisme global. Sebagian pihak berupaya 
mengendorkan ideologi Pancasila agar 
tidak menjadi ideologi bangsa Indonesia. 
Hal ini terlihat dari fitnah dan provokasi 
dari beberapa tokoh Al-Jama’ah Al-
Islamiyah (AJAI) seperti Abdullah Sungkar, 
yang mengatakan bahwa Pancasila adalah 
doktrin-doktrin batil yang meracuni pikiran 
pemuda-pemuda Islam Indonesia. Lalu Abu 
Bakar Ba’asyir menuding Pancasila sebagai 
rekayasa pihak Kristen/Katholik untuk 
menghancurkan institusi Islam di Indonesia 
(Hendropriyono, 2009:363). Fenomena ini 
apabila tidak diantisipasi dengan serius 
akan menimbulkan disintegrasi nasional, 
maka perlu adanya suatu tindakan yang 
nyata untuk menginternalisasikan nilai-nilai 
Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kepada 
masyarakat khususnya anak didik.
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Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional secara umum 
merupakan kondisi dinamis suatu bangsa 
yang berisi keuletan dan ketangguhan yang 
mengandung kemampuan mengembangkan 
kekuatan nasional dalam menghadapi dan 
mengatasi segala tantangan, ancaman, 
hambatan serta gangguan, baik dari 
luar maupun dari dalam yang secara 
langsung maupun tidak langsung yang 
dapat mebahayakan integritas, identitas, 
kelangsungan hidup bangsa dan negara 
serta perjuangan mengejar tujuan 
perjuangan nasionalnya (Sunardi, 1997: 5). 
Terorisme sendiri merupakan tindakan yang 
mengancam integritas dan identitas bangsa 
Indonesia, karena dampaknya sangat 
luas, salah satunya mengancam eksistensi 
ideologi Pancasila. Ancaman tersebut dapat 
diminimalisir apabila pemuda mampu 
menunjukkan peran dan partisipasinya 
untuk menjaga persatuan dan kesatuan di 
Indonesia, karena pemuda merupakan aset 
bangsa yang berharga. 

Konsepsi ketahanan nasional bangsa 
Indonesia sendiri mencakup seluruh 
kehidupan nasional yang dirinci menjadi 
delapan aspek kehidupan (Astagatra), 
yang terdiri dari Trigatara (tiga aspek 
alamiah), yaitu geografi, kekayaan alam, 
dan kependudukan dan Pancagatra (lima 
aspek sosial), yaitu ideologi, politik, sosial 
budaya, ekonomi, serta pertahanan dan 
keamanan (Lemhannas, 1997: 25-26). Aksi 
terorisme yang terjadi di berbagai daerah 
secara langsung mengancam eksistensi 
ideologi Pancasila, keamanan kehidupan 
sosial budaya di masyarakat, dan juga 
mengancam perekonomian baik mikro 
maupun makro di Indonesia. Berikut 
beberapa analisis dampak yang ditimbulkan 
terorisme terhadap beberapa indikator 
yang mempengaruhi ketahanan nasional di 

Indonesia:

1. Ideologi

Indonesia memiliki ideologi 
Pancasila yang digunakan sebagai 
alat pemersatu, nilai-nilai yang 
terkandung di dalam ideologi 
tersebut merupakan keperibadian 
bangsa Indonesia. Ada beberapa 
pihak yang berupaya untuk 
menghilangkan atau menghapus 
ideologi Pancasila agar tidak 
menjadi ideologi bangsa Indonesia, 
terutama kalangan-kalangan yang 
sering melakukan tindakan radikal 
yang berujung pada tindakan 
terorisme. Hal ini terlihat dari 
fitnah dan provokasi dari beberapa 
tokoh Al-Jama’ah Al-Islamiyah 
(AJAI) seperti Abdullah Sungkar, 
yang mengatakan bahwa Pancasila 
adalah doktrin-doktrin batil yang 
meracuni pikiran pemuda-pemuda 
Islam Indonesia. Lalu Abu Bakar 
Ba’asyir menuding Pancasila sebagai 
rekayasa pihak Kristen/Katholik 
untuk menghancurkan institusi Islam 
di Indonesia (Hendropriyono, 2009: 
363). Fenomena tersebut sangat 
mempengaruhi ketahanan ideologi 
bangsa Indonesia, yang nantinya 
juga akan berimbas pada lemahnya 
ketahanan nasional di Indonesia. 

2. Politik

Terorisme sangat mengancam 
eksistensi sistem politik demokrasi 
yang sudah mendarah-daging di 
masyarakat Indonesia, karena 
kelompok tersebut berusaha untu 
merubah sistem politik demokrasi 
menjadi Khilafah Islamiyah. Pada 
dasarnya para pelaku maupun 
simpatisan terorisme di Indonesia 
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sangat membahayakan persatuan 
dan kesatuan masyarakat Indonesia 
yang menjunjung tinggi musyawarah 
untuk mufakat dalam mengambil 
keputusan. Di sisi lain, terorisme juga 
sangat mempengaruhi perpolitikan di 
Indonesia karena tindakan tersebut 
menimbulkan prasangka yang kurang 
baik antar individu maupun kelompok 
tertentu terutama di kalangan 
politisi, bahwa aksi terorisme sangat 
berkaitan dengan politik. Misal Kasus 
di Solo yang merupakan salah satu 
daerah yang mendapatkan serangan 
terorisme dengan melakukan 
penembakan di pos polisi, yang 
secara bersamaan ketika itu Jokowi 
mencalonkan sebagai Gubernur 
DKI Jakarta. Fenomena tersebut 
mengakibatkan munculnya suatu 
anggapan di kalangan masyarakat 
yang loyal terhadap Jokowi bahwa 
tindakan terorisme tersebut dibuat 
oleh lawan politiknya agar Jokowi 
tersibukan mengurusi Solo, sehingga 
kampanye di Jakarta menjadi 
terbengkalai Fenomena ini membuat 
perpecahan antar masyarakat 
yang loyal terhadap calon yang 
didukungnya sehingga akan rentan 
terhadap konflik.

3. Ekonomi

Aksi terorisme juga sangat 
berpengaruh terhadap perekonomian 
di Indonesia baik di lingkup daerah 
maupun nasional. Purwawidada 
(2014: 257-258) menggungkapkan 
di tingkat ekonomi mikro dapat 
mengurangi pendapatan dari 
hasil perdagangan di pusat-pusat 
perbelanjaan yang mendapatkan 
serangan teror bom bunuh diri atau 
di sekitar lokasi aksi terorisme. 

Jumlah pengunjung atau pembeli di 
sekitar lokasi aksi terorisme semakin 
berkurang karena adanya rasa takut. 
Misal ancaman bom di Pasar Klewer 
Solo dan isu akan ada perampokan 
di toko emas membuat pengunjung 
menjadi surut. Kasus bom di Bali juga 
berakibat pada merosotnya ekonomi 
rakyat Indonesia yang bersandar 
kepada pariwisata di Bali selama 
lebih dari tiga tahun (Hendropriyono, 
2009: 383-384).  Di  t ingkat 
perekonomian makro membuat para 
investor asing menjadi ragu-ragu 
untuk menanamkan sahamnya di 
Indonesia, mengingat di Indonesia 
banyak terjadi tindakan terorisme. 
Hal ini berakibat pada lemahnya 
atau merosotnya devisa negara, yang 
nantinya akan berimplikasi pada 
seluruh perekonomian masyarakat di 
Indonesia.

4. Sosial Budaya

Aksi terorisme yang terjadi 
di Indonesia sangat berpengaruh 
terhadap kehidupan sosial 
masyarakat. Purwawidada (2014: 
260) menggungkapkan bahwa aksi 
terorisme sangat mengancam 
kehidupan sosial di masyarakat 
karena menimbulkan rasa takut 
akan adanya serangan terorisme, 
munculnya sikap saling mencurigai 
antar masyarakat terutama 
kecurigaan umat non muslim yang 
curiga terhadap umat muslim, karena 
aksi terorisme sering dilakukan 
oleh umat muslim. Fenomena 
yang sering terjadi di masyarakat 
ialah munculnya kecurigaan antar 
organisasi masyarakat berbasi agama 
Islam yang memiliki perbedaan 
mazhab, sehingga saling menuduh 
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terkait dengan siapa yang melakukan 
tindakan teror tersebut. Timbulnya 
suatu kecurigaan tersebut akan 
berdampak pada konflik antar 
organisasi masyarakat atau konflik 
horisontal.  

5. Pertahanan dan Keamanan

Ancaman terorisme sangat 
mempengaruhi tingkat pertahanan 
maupun keamanan di Indonesia, 
karena t indakan tersebut 
menimbulkan rasa takut masyarakat 
akan keamanan dirinya terhadap 
tindakan yang dilakukan oleh pelaku 
terorisme. Masyarakat Indonesia 
akan menjadi trauma dengan 
kejadian-kejadian teror yang telah 
berlalu, selain itu juga tindakan 
tersebut diarahkan kepada siapa saja 
(sasarannya tidak jelas) atau seluruh 
masyarakat. Di sisi lain, kelompok 
tersebut juga menghalalkan segala 
cara untuk mendapatkan suntikan 
dana, agar mampu membiayai untuk 
pelatihan militer anggotanya. Hal 
ini juga sangat menimbulkan rasa 
tidak aman masyarakat, karena 
kelompok tersebut tidak hanya 
melakukan bom bunuh diri, tetapi 
juga melakukan tindakan kriminal 
lainnya, seperti perampokan dan 
pencurian. Pada dasarnya kelompok 
tersebut memiliki pemahaman yang 
sangat dangkal karena menggangap 
tindakan kriminal bukan merupakan 
dosa, tetapi justru merupakan 
kewajiban suci. Kasus bom bunuh 
diri dan perampokan yang dilakukan 
oleh kelompok teroris menimbulkan 
keresahan dan ketakutan masyarakat 
di Indonesia.

Aksi terorisme yang terjadi 
di berbagai daerah di Indonesia 
berakibat pada lemahnya ketahanan 
nasional di Indonesia, karena 
tindakan tersebut mempengaruhi 
kehidupan masyarakat di aspek 
ideologi, politik, ekonomi, sosial 
budaya serta dan keamanan di 
Indonesia. Peran seluruh lapisan 
masyarakat sangat dibutuhkan 
untuk menanggulangi terorisme 
di Indonesia, karena pemerintah 
tidak dapat bekerja sendiri untuk 
menanggulangi tindakan tersebut, 
sehingga ketahanan nasional yang 
tangguh dapat terwujud.

PENUTUP

Kesimpulan

Terorisme yang terjadi di Indonesia 
dari tahun ke tahun pelakunya semakin 
meningkat, mirisnya lagi para pelaku 
tersebut sebagian besar adalah pemuda. 
Fenomena tersebut secara langsung 
maupun tidak langsung mengancam 
masa depan bangsa Indonesia khususnya 
keberagamannya, karena para pemuda 
saat ini banyak yang melakukan tindakan 
radikal yang berujung pada tindakan 
terorisme. Terorisme di Indonesia sebagian 
besar mengatasnamakan agama Islam, 
sehingga hal ini menjadi pukulan besar 
umat Islam di Indonesia karena agamanya 
dimanfaatkan untuk melakukan tindakan 
kriminal. Padahal hakikatnya, agama Islam 
adalah agama yang selalu menebarkan 
perdamaian meskipun memiliki perbedaan 
agama, suku, budaya dan lain sebagainya. 
Pada dasarnya tujuan tindakan tersebut 
bukanlah jihad, melainkan memiliki tujuan 
politik yang berusaha menggantikan sistem 
demokrasi yang berdasarkan Pancasila 
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dengan Khilafah Islamiyah.

Pemuda menjadi target jaringan teroris 
untuk direkrut menjadi anggotanya, karena 
pemuda memiliki idealisme dan semangat 
juang yang tinggi untuk melakukan 
perubahan. Sasaran utamanya adalah 
pemuda yang memiliki pemahaman agama 
yang minim dan pemuda yang sedang 
diguncang banyak masalah (frustrasi), 
karena pemuda yang memiliki karateristik 
tersebut mudah dipengaruhi dengan hal-
hal yang baru. Selama ini pemuda yang 
menjadi terorisme lebih dari 1,3 juta orang, 
jumlah itu belum merupakan pengikutnya 
dan simpatisannya. Fenomena ini selain 
mengancam eksistensi Pancasila juga 
membuat masa depan Indonesia menjadi 
buram, mengingat banyak pemuda yang 
terlibat melakukan tindakan radikal hingga 
melakukan bom bunuh diri.

Terorisme yang terjadi di Indonesia 
secara langsung maupun tindakan langsung 
melemahkan ketahanan nasional, karena 
tindakan tersebut mempengaruhi di 
beberapa aspek, yaitu: a) mengancam 
eksistensi Pancasila sebagai ideologi dan 
dasar negara, b) mempengaruhi stabilitas 
politik di Indonesia karena berusaha 
merobohkan sistem demokrasi di Indonesia, 
c) perekonomiaan di Indonesia baik mikro 
maupun makro sehingga pendapatan 
negara (devisa negara) menjadi melemah, 
d) Kehidupan sosial-budaya, tindakan 
tersebut menimbulkan kecurigaan antar 
masyarakat, khususnya umat non muslim 
yang mencurigai umat muslim karena 
terorisme yang terjadi selama ini dilakukan 
oleh umat muslim yang mengatasnamakan 
agama, dan e) tingkat keamanan di 
Indonesia  memiliki status siaga, karena 
tindakan tersebut menimbulkan sikap tidak 
aman dan ketakutan masyarakat akan 
terjadinya kembali tindakan terorisme.

Saran

1 .  Pe m e r i n t a h  h a r u s  m a m p u 
memberdayakan pemuda dengan 
memberikan pendidikan maupun 
pelatihan yang berkualitas agar mampu 
membentuk pengetahuan, keterampilan 
dan karakter pemuda yang berdasarkan 
Pancasila, sehingga pemuda Indonesia 
tidak mudah terpengaruh dengan 
ideologi-ideologi radikal yang 
bertentangan dengan Pancasila.  

2. Seluruh lapisan masyarakat baik di 
lembaga formal, informal maupun 
nonformal harus memberi pengawasan 
terhadap seluruh kegiatan yang diikuti 
maupun diadakan oleh pemuda, agar 
para pemuda tidak mudah terjerumus 
jaringan terorisme.



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 28 | desember 201620

DAFTAR PUSTAKA:

Aminah, Andi Nur. (2015). Pemuda yang Di-
rekrut Jadi Teroris Miskin Pengetahuan 
Agama. 15 October 2015.  republika.
co.id. Diakses pada tanggal 9 Oktober 
2016. 

Amirsyah. (2012). Meluruskan Salah Paham 
Terhadap Deradikalisasi. Jakarta: 
Grafindo

Alfian. (1991). Komunikasi Politik dan 
Sistem Politik di Indonesia. Jakarta: 
PT. Gramedia Pustaka

Ar rahmah. (2016). Ada 260 Kasus Teroris 
di Indonesia dan Lebih dari 1000 
Orang Ditangkap. Diperoleh dari 
https://arrahmahnews.com/. Diakses 
pada tanggal 5 September 2016

Azra, Ayzumardi. (2002). Jaringan Global 
dan Lokal Islam Nusantara. Bandung. 
Mizan

Azra, Ayzumardi. (2011). Rekrutmen Sel 
Radikal di Kampus. Diperoleh dari 
http://internasional.kompas.com/
read?. Dikases pada tangal 9 November 
2016

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 
Tahun 2004 tentang Terorisme

Firmansyah, Hery. (2011). Upaya 
Penanggulangan Tindak Pidana 
Terorisme di Indonesia. Mimbar 
Hukum. 23 (2). Hal. 376-393.

Hendropriyono. (2009). Terorisme: 
Fundamentalisme Kristen, Yahudi 
Islam. Jakarta: Kompas

Lemhanas. (1997). Ketahanan Nasional. 
Jakarta: PT Balai Pustaka

Malik, Abdul. 2016. Mewaspadai Benih 
Radikalisme di Kampus. Diperoleh dari 
http://jalandamai.org/mewaspadai-
benih-radikalisme-di-kampus.html. 
Diakses pada tanggal 12 Oktober 2016.

Prayudi. (2009). Analisis Kritis Terhadap 
Tuduhan Terorisme Terhadap Islam. 

Jurnal Paradigma. Volume 13, Nomor 
3, September 2009. Hal. 1-16

Purwawidada, Fajar. (2014). Jaringan Baru 
Terorisme Solo. Jakarta: Kepustakaan 
Populer Gramedia.

Rahmat, M.I. (2005). Arus Balik Islam 
Radikal. Jakarta: Erlangga

Satries, Wahyu Ishardino. (2009). Peran 
Serta Pemuda dalam Pembangunan 
Mayarakat. Jurnal Madani. Edisi 1, Mei 
2009. Hal. 88-93

Sujanto, Benjo. (2009). Manajemen 
Pendidikan Berbasis Sekolah. Jakarta: 
CV Agung Sagung Seto

Sumantri, Arga. (2016). Usia Produktif 
Rentan Jadi Pelaku Teror. Diperoleh 
dari http://news.metrotvnews.com/. 
Diakses pada tanggal 5 September 2016

Suhendi, Adi. (2012). Farhan cs Ingin Solo 
Layaknya Poso dan Ambon. Diperoleh 
dari http://jogja.tribunnews.com. 
Diakses pada tanggal 5 September 
2016.

Sunardi. (1997). Teori Ketahanan Nasional. 
Jakarta: Hastannas

Tilaar, H,A.R. (1991). Tinjauan Pedagogis 
Mengenai Pemuda: Suatu Pendekatan 
Ekosentris. Pemuda dan Perubahan 
Sosial. Jakarta: LP3ES

                   . (2007). Mengindonesiakan 
Etnisitas dan Identitas Bangsa 
Indonesia. Jakarta: PT. Rinerka Cipta

Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah. (2010). 
Melacak Akar Radikalisme di Indonesia. 
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 14 
(2). Hal 169-186

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 
tentang Kepemudaan

Qardhawi, Yusuf. (2009). Islam Bicara Seni. 
Solo: Intermedia

Zaidan, Ali. (2005). Penanggulangan Tindak 
Pidana Terorisme (Perspektif Sosiologi). 
Jurnal Yuridis. 2 (4). Hal. 23-32

https://arrahmahnews.com/2016/05/26/ada-260-kasus-teroris-di-indonesia-dan-lebih-dari-1000-orang-ditangkap/
http://internasional.kompas.com/read/2011/04/27/03003078/rekrutmen.sel.radikal.di.kampus
http://internasional.kompas.com/read/2011/04/27/03003078/rekrutmen.sel.radikal.di.kampus
http://news.metrotvnews.com/.%20Diakses%20pada%20tanggal%205%20September%202016
http://news.metrotvnews.com/.%20Diakses%20pada%20tanggal%205%20September%202016


Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 28 | desember 2016 21

Zubaedi. (2012). Desain Pendidikan 
Karakter (Konsepsi Dan Aplikasinya 
Dalam Lembaga Pendidikan). Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group.



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 28 | desember 201622

Proposisi Kebijakan Luar Negeri Indonesia 
dalam Memperkuat Ketahanan Nasional Indonesia 

di Era Indo-Pasifik
Prof. Drs. Yanyan Mochamad Yani, MAIR, Ph.D 

(Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran) 
dan

Ian Montratama, S.E., M.E.B., M.Si. (Han)  
(kandidat Doktor Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran)

FOTO: MASSHAR2000.FILES.WORDPRESS.COM

ABSTRAK
Terminologi Indo-Pasifik mulai mengemuka belakangan ini yang meliputikawasan 

Samudera Hindia, Samudera Pasifik, Benua Asia Daratan, Jepang, Asia Tenggara dan 
Benua Australia. Kawasan tersebut terbilang kawasan yang dinamis di abad ke-21 dengan 
laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan kawasan dunia lainnya. Peningkatan 

kesejahteraan di sejumlah negara di Indo-Pasifik dibarengi dengan peningkatan anggaran 
pertahanan sehingga seakan terjadi perlombaan senjata. Hal itu terjadi tidak terlepas 
dari adanya benturan kepentingan antar sejumlah negara Indo-Pasifik dalam berbagai 
bentuk, seperti sengketa wilayah, perebutan atas sumber daya alam, perebutan atas 

akses menuju pasar barang ekspor dan kompetisi atas kendali jalur pelayaran maritim. 
Sengketa wilayah menjadi isu tersensitif yang dapat berubah menjadi perang. Sengketa 

perbatasan yang paling menonjol adalah sengketa Laut China Selatan (LCS). Sengketa LCS 
melibatkan China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Namun merujuk peta 
‘sembilan garis putus’ China, wilayah perairan yang diklaim China juga meliputi sebagian 
perairan Natuna. Artikel ini mengkaji kebijakan luar negeri yang seharusnya dijalankan 

Pemerintah Indonesia guna memperkuat ketahanan nasionalnya dalam menghadapi 
dinamika lingkungan strategis di era Indo-Pasifik.

Kata Kunci: kebijakan luar negeri Indonesia, dinamika lingkungan strategis, Indo-Pasifik, 
sengketa Laut China Selatan, ketahanan nasional.
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PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan di sejumlah 
Negara Indo-Pasifik dibarengi dengan 
peningkatan anggaran pertahanan sehingga 
terkesan terjadi perlombaan senjata antar 
Negara Indo-Pasifik. Fenomena perlombaan 
senjata tersebut tidak terlepas dari adanya 
benturan kepentingan antar sejumlah 
negara Indo-Pasifik seperti China, Amerika 
Serikat, Jepang, dan India. Bentuk benturan 
kepentingan tersebut berupa sengketa 
perbatasan, perebutan akses atas sumber 
daya alam dan pasar barang ekspor, serta 
kendali atas jalur pelayaran maritim.

Khusus masalah sengketa wilayah 
maritim, isu tersebut sangat sensitif yang 
dapat tereskalasi menjadi perang. Antar 
negara ASEAN saja masih terdapat sengketa 
wilayah yang belum terselesaikan, seperti 
antara Indonesia-Malaysia. Namun masalah 
yang paling menonjol adalah sengketa 
wilayah perairan antara sejumlah negara 
di Laut China Selatan (LCS). Sengketa 
LCS melibatkan China, Vietnam, Filipina, 
Malaysia, Brunei, dan Taiwan, dan merujuk 
pada peta kuno ‘sembilan garis putus’ 
China, wilayah perairan yang diklaim China 
meliputi juga sebagian Zona Ekonomi 
Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan 
Natuna.

Masalah menonjol lain di Indo-Pasifik 
adalah kompetisi akses dan kendali atas 
sumber kekayaan alam (dalam istilah 
Hubungan Internasional dikenal sebagai 
resources war). Terdapat potensi sumber 
daya alam melimpah di perairan Indo-
Pasifik berupa perikanan, minyak bumi 
dan gas alam. Sumber daya alam kedua 
terakhir merupakan sumber energi utama 
di abad ke-21 yang belum tergantikan 
dengan sumber energi lain. Hampir seluruh 
negara di dunia mengalami krisis energi 

fosil sehingga akses terhadap sumber 
energi itu menjadi suatu kebutuhan vital. 
Hal itu yang melatarbelakangi persaingan 
sejumlah negara untuk menguasai wilayah 
yang kaya sumber daya alam yang berada 
di wilayah yang dipersengketakan oleh 
sejumlah negara, seperti di Laut China 
Selatan (termasuk Natuna) dan Blok Laut 
Ambalat.

PEMBAHASAN

Dari segi ekonomi, meningkatnya 
kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik telah 
mempengaruhi negara-negara eksportir 
maju saling berkompetisi untuk memasarkan 
produknya di kawasan tersebut. Persaingan 
itu tidak terbatas dalam perdagangan 
internasional, namun juga dalam investasi 
langsung ke sejumlah negara di Indo-Pasifik 
dalam bidang pengembangan jaringan 
distribusi, industri manufaktur serta 
investasi pembangunan prasarana ekonomi 
seperti pelabuhan, jalan raya, jalur kereta 
api, pembangkit listrik serta perbankan. 
Persaingan sejumlah negara dalam 
berinvestasi di kawasan regional ini turut 
andil dalam mengakselerasi pertumbuhan 
ekonomi yang signifikan sehingga kawasan 
Indo-Pasifik semakin maju dan semakin 
menarik minat investor asing lainnya.

Secara geografis, kawasan Indo-Pasifik 
meliputi negara-negara besar seperti China, 
Jepang, India, dan Amerika Serikat serta 
sejumlah middle powers seperti Australia, 
Korea Selatan, negara-negara kaya di Timur 
Tengah. Keberadaan sejumlah negara besar 
dan sedang ini membuat perairan di Indo-
Pasifik tidak saja menjadi perairan dengan 
lalu lintas pelayaran tersibuk di dunia, 
namun juga menjadi muara benturan 
kepentingan kekuatan besar untuk 
merebut kendali atas jalur pelayaran laut 
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di Indo-Pasifik tersebut. Kekuatan besar 
seperti Amerika Serikat dan China telah 
membangun alignment secara bilateral 
maupun multilateral untuk menjamin 
kepentingan nasionalnya atas navigasi di 
laut.

Secara sosial-budaya, kebangkitan 
China dari sejak tahun 1978 hingga saat 
ini merupakan suatu fenomena besar di 
abad ke-21. China yang telah terpuruk 
sejak 150 tahun lalu akibat menjadi korban 
perang sipil dan kolonialisme menjalankan 
berbagai eksperimen politik setelah Perang 
Dunia II. 

Presiden Xi Jinping yang mememulai 
kepemimpinan sejak tahun 2013 
menginisiasi sejumlah kebijakan ambisius 
untuk mengakselerasi kemajuan ekonomi 
China. China berambisi mencapai status 
sebagai hegemon regional seperti pada 
sebelum abad ke-19. Salah satunya melalui 
kebijakan Jalur Sutra Maritim abad ke-21 
(JSM). China mewujudkan kebijakan Jalur 
Sutra Maritim dengan melakukan investasi 
untuk menghubungkan pelabuhan China 
dengan sejumlah pelabuhan penting di 
negara-negara lain melalui konektivitas 
maritim, kerjasama antarkota dan 
kerjasama ekonomi. 

JSM ditujukan untuk memperkuat 
basis ekonomi China untuk bekerjasama 
dengan negara-negara di sepanjang rute 
jalur sutra maritim dengan lebih baik 
lagi. Di sisi lain, JSM juga memfasilitasi 
pengembangan blok perdagangan 
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional 
(Regional Comprehensive Economic 
Partnership/RCEP)), sebagai pesaing dari 
blok perdagangan Trans Pacific Partnership 
(TPP) yang disponsori Amerika Serikat – 
yang masa depannya kemungkinan akan 
semakin redup di era Pemerintahan Donald 

Trump. JSM dikemas sedemikian rupa oleh 
China sehingga menarik perhatian negara-
negara ASEAN dan negara-negara lain di 
sepanjang jalur sutra maritim. 

Menyikapi hal di atas, kebijakan luar 
negeri Indonesia terhadap China selayaknya 
dibangun untuk mengambil manfaat dari 
kebijakan yang ditawarkan China bagi 
kepentingan nasional Indonesia. Manfaat 
kebijakan China itu diantaranya pada 
bidang ekonomi dan industri, sehingga 
Indonesia dapat menempatkan kembali 
faktor-faktor maritim menjadi fokus utama 
kebijakan Pemerintah Indonesia dalam 
bekerjasama dengan China. Kedua negara 
tidak secara kebetulan menempatkan 
bidang maritim sebagai fokus kebijakannya. 
Karena kesamaan orientasi ini, Indonesia 
dan China seharusnya dapat menyelaraskan 
satu sama lain untuk bekerja sama yang 
saling menguntungkan.

Pada bidang politik internasional, 
Pemerintah Indonesia perlu untuk 
meredefinisikan kembali politik luar negeri 
bebas aktifnya. Secara teoritis, politik 
bebas aktif adalah politik non-aligned di 
mana Indonesia menjadi negara netral 
tanpa memiliki alignment sama sekali. 
Namun dalam tataran praktis, Indonesia 
telah mencederai definisi politik bebas aktif 
sejak masa Orde Lama hingga sekarang. 
Sayangnya, alignment yang dibentuk 
itukurang memberi manfaat yang berarti. 
Hal itu dikarenakan adanya kegalauan 
Pemerintah Indonesia untuk tetap menjadi 
negara netral walau memiliki ikatan 
sejumlah alignment dengan negara lain. 
Akibatnya alignment yang ada menjadi 
tidak efektif atau memberi manfaat yang 
berarti.

Dari segi politik, selain hubungan 
dengan China, Indonesia juga terus 
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memelihara hubungan yang lebih erat 
dengan hegemon dunia (Amerika Serikat) 
untuk mengoptimalkan manfaat dari 
kedua kekuatan besar dunia dengan 
mengoptimalkan faktor geografis Indonesia 
yang berada tepat di tengah Indo-Pasifik. 
Dengan China, Indonesia mencoba 
memanfaatkan kerjasama ekonomi dan 
keamanan dalam menghadapi ancaman nir 
militer. Sedangkan dengan Amerika Serikat, 
Indonesia telah melakukan kerjasama 
militer dalam menghadapi ancaman militer.

Ada dua alasan dari kerja sama di atas. 
Pertama, untuk kerjasama ekonomi, dunia 
usaha Amerika Serikat lebih berhubungan 
dengan mitra usaha di Indonesia dengan 
erat. Kerjasama ekonomi dengan Amerika 
Serikat akan lebih baik diteruskan secara 
business-to-business (B-2-B), dengan 
mediasi yang bersifat terbatas dari 
pemerintah.Sedangkan dengan China yang 
peran pemerintahnya masih dominan 
dalam mengatur dunia usahanya, perlu 
adanya mediasi pemerintah pusat dan lokal 
Indonesia untuk mengatur arah investasi 
China ke Indonesia. Kedua, realitas 
politik di sekitar Indonesia didominasi 
oleh alignment (terutama dalam bentuk 
aliansi) dengan kekuatan besar. Malaysia, 
Singapura, Inggris, Australia, dan Selandia 
Baru membentuk aliansi dalam Five Powers 
Defense Arrangement (FPDA). Australia dan 
Selandia Baru membangun aliansi dengan 
Amerika Serikat dalam Pakta Keamanan 
ANZUS (kependekan dari Australia, New 
Zealand dan the United States). Singapura 
memiliki hubungan yang sangat dekat 
dengan Amerika Serikat dalam bentuk 
Strategic Framework Agreement (SFA). 
SFA walau bukan dikategorikan sebagai 
aliansi, tapi pada prakteknya Amerika 
Serikat terkesan lebih berhubungan lebih 
erat kepada Singapura dibandingkan 

dengan sekutunya di Asia Tenggara, yaitu 
Thailand dan Filipina. Malaysia pun juga 
sudah memiliki kemitraan strategis dengan 
Amerika Serikat yang disebut sebagai 
Comprehensive Agreement yang dimulai 
pada bulan April 2014.

Dengan dikelilingi sejumlah negara 
yang berafiliasi ke Amerika Serikat, maka 
tidak mungkin Indonesia berseberangan 
dengan Amerika Serikat. Justru sebaliknya, 
Indonesia akan mendapat manfaat lebih 
untuk menjalin kerjasama militer yang erat 
dengan Amerika Serikat untuk mengimbangi 
sejumlah alignment pada sejumlah negara 
tetangga kita dengan Amerika Serikat. 
Kualitas kerjasama tersebut tentunya harus 
dibangun sedemikian rupa sehingga Amerika 
Serikat akan membantu kepentingan 
Indonesia jika Indonesia terlibat konflik 
dengan negara tetangga yang agresif.

Dengan alasan di atas, yang paling 
ideal bagi Indonesia adalah membangun 
kerjasama dengan AS di bidang politik dan 
pertahanan, terutama dalam menghadapi 
ancaman militer. Diakui atau tidak, 
Indonesia saat ini sedang menghadapi 
ancaman dari Malaysia. Terdapat sengketa 
atas Blok Laut Ambalat antara Indonesia 
dengan Malaysia sejak lepasnya Pulau 
Sipadan dan Pulau Legitan pada tahun 2002. 
Perilaku Malaysia yang provokatif harus 
dapat diredam. Sementara pengalaman 
penyelesaian sengketa melalui arbitrase 
internasional dianggap opsi yang buruk.

 Sengketa Ambalat lebih disebabkan oleh 
faktor sumber kekayaan alam, dimana 
terdapat kandungan minyak bumi dan gas 
alam di bawah dasar laut perairan Ambalat. 
Yang menjadi masalah adalah sejak tahun 
2005, aparat Malaysia kerap melakukan 
sejumlah tindakan pelanggaran batas secara 
provokatif. Perilaku provokatif Malaysia ini 
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merupakan tanda bahwa Malaysia memiliki 
persepsi bahwa akumulasi kekuatan 
internal dan eksternalnya (yang didapat 
dari aliansi FPDA) lebih besar dari kekuatan 
Indonesia. Kekuatan militer Indonesia 
dianggap kurang memiliki daya tangkal. 
Pemerintah Indonesia perlu mengimbangi 
hal tersebut dengan cara meningkatkan 
kekuatan internal dan eksternal, dalam 
bentuk alignment - dan mitra alignment 
potensial saat ini adalah Amerika Serikat.

Namun alignment dalam tataran 
kebijakan formal di Indonesia dianggap hal 
tabu. Pemerintah Indonesia menjunjung 
politik bebas aktif. Politik luar negeri 
bebas aktif diartikan sebagai bebas dari 
alignment (tidak memihak pada kekuatan-
kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai 
dengan kepribadian bangsa sebagaimana 
dicerminkan dalam Pancasila).1 Namun 
sejak era Sukarno hingga sekarang politik 
luar negeri bebas aktif Indonesia tidak 
pernah dijalankan secara konsisten. Pada 
era Sukarno, Indonesia pernah terinspirasi 
dalam poros Jakarta – Peking - Pyongyang 
- Moskow. Kala itu Indonesia menerima 
banyak bantuan dan tawaran persahabatan 
dari China, Korea Utara dan Rusia.2

Inkonsistensi politik luar negeri bebas 
aktif diwujudkan Pemerintah Indonesia 
dengan meratifikasi alignment dengan 
sejumlah negara dalam bentuk kemitraan 
strategis/komprehensif yang menyangkut 
masalah keamanan dengan enam negara, 
yaitu: Amerika Serikat, Australia, China, 
Jepang, Jerman dan Korea Selatan. Deklarasi 
kemitraan komprehensif antara Australia 
dan Republik Indonesia dilaksanakan pada 
tanggal 4 April 2005; dengan China pada 
tanggal 25 April 2005; dengan Jepang pada 
tanggal 28 November 2006; dengan Korea 
Selatan pada tanggal 4 Desember 2006; 
dengan Amerika Serikat pada tanggal 10 

November 2010; dan dengan Jerman pada 
tanggal 10 Juli 2012. 

Sudah saatnya Pemerintah Indonesia 
menyelaraskan antara filosofi ideal dengan 
kebijakan praktis. Dalam dunia yang anarkis 
ini tidak mungkin bagi negara yang dianggap 
lemah seperti Indonesia untuk memilih 
tetap bebas dari alignment. Indonesia 
membutuhkan kekuatan eksternal untuk 
membangun daya tangkal dari ancaman 
provokasi negara potensial lawan. Politik 
bebas aktif dapat di-reinterpretasi sebagai 
politik luar negeri yang membebaskan 
Indonesia untuk melakukan alignment 
dengan negara manapun atau memilih 
untuk tetap netral. Tidak ada batasan bagi 
Indonesia untuk menetapkan politik luar 
negerinya. Sedangkanalignment yang sudah 
terbangun harus dipelihara dan ditingkatkan 
manfaatnya, terutama dalam meningkatkan 
kekuatan eksternal Indonesia.

Dalam bidang politik dan keamanan 
saat ini, akan sulit mencari alternatif 
lain selain AS sebagai mitra potensial 
politik dan keamanannya. China yang 
ekonomi dan kekuatan militernya tengah 
bangkit, tetap saja kekuatannya masih 
jauh dibawah kekuatan AS. Lebih dari  itu, 
China tengah terkepung secara politik oleh 
kekuatan AS dan pendukungnya, yaitu : 
Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Filipina, 
Australia, Selandia Baru, Singapura, 
Thailand, dan (mungkin) Vietnam. Adalah 
keliru jika Indonesia memilih bermitra 
secara politik dan keamanan dengan 
China.Perubahan orientasi (dua sekutu AS) 
Presiden Filipina Duterte dan PM Thailand 
Prayut Chan-o-cha ke China – dan seolah 
menjauh dari AS, seharusnya dipandang 
sebagai suatu kesempatan bagi Indonesia 
untuk meningkatkan bargaining power-nya 
untuk meningkatkan hubungan politik dan 
keamanan dengan AS (menggantikan posisi 
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Thailand dan Filipina).

Keinginan AS untuk bermitra dengan 
Indonesia tidak terlepas dari kebijakan 
pemerintahan AS sejak tahun 2011 untuk 
memberi perhatian lebih kepada Asia-
Pasifik yang dikenal dengan nama kebijakan 
Pivot to the Pacific atau Rebalancing 
toward Asia.3 Bentuk kebijakan ini adalah 
memprioritaskan kawasan Asia Pasifik dalam 
perencanaan militer AS, kebijakan luar 
negeri, dan kebijakan ekonomi.4Rebalance 
dimaksudkan dengan penarikan pasukan 
AS di Irak dan Afghanistan, serta 
menambah perhatian ke Asia Pasifik untuk 
mengantisipasi tantangan dan peluang di 
masa depan. 

Pada bulan November 2011, Presiden 
Obama menyampaikan pidato di depan 
parlemen Australia bahwa Amerika Serikat 
akan memainkan peran yang lebih besar dan 
untuk jangka panjang di Asia Pasifik.5 Tujuan 
utamanya adalah turut membentuk norma 
dan aturan di Asia Pasifik agar hukum dan 
norma internasional ditegakkan, freedom 
of navigation tidak terganggu, kekuatan-
kekuatan besar membangun kepercayaan 
dengan negara-negara tetangganya dan 
persengketaan diselesaikan secara damai 
tanpa menggunakan kekerasan.

Hanya saja orientasi kebijakan 
bidang politik dan keamanan AS dibawah 
kepemimpinan Presiden terpilih Donald 
Trump masih sulit untuk diprediksi. Ikatan 
Donald Trump dengan Partai Republik 
juga cenderung longgar – karena Partai 
Republik sempat terbelah dua dalam 
mendukungnya dimasa kampanye Pilpres 
AS. Kecenderungan Donald Trump yang ingin 
menurunkan pajak tentu akan berimbas 
pada turunnya anggaran pemerintah – 
termasuk pada bidang pertahanan. Dengan 
keterbatasan anggaran, kebutuhan AS 

untuk meningkatkan kerja sama dalam 
bentuk aliansi dan kemitraan strategis akan 
semakin meningkat. Sehingga diharapkan 
AS akan semakin membutuhkan kerja 
sama keamanan dengan Indonesia – untuk 
membendung China.

Jika pemerintahan Presiden Joko 
Widodo mampu memanfaatkan dinamika 
keamanan regional di atas, maka bukanlah 
tidak mungkin jika Indonesia akan mampu 
membangun kemitraan strategis yang erat 
dengan AS – dan diupayakan bersifat kuasi 
aliansi. Dengan kemitraan yang bersifat 
kuasi-aliansi, daya tangkal Indonesia 
menjadi membesar dan diharapkan 
status quo di Blok Laut Ambalat dapat 
dipertahankan Indonesia.

Indonesia dan ASEAN Paska 2015

Kemudian, secara khusus, di tahun 
2016 ini ASEAN masuk ke babak baru 
dengan diberlakukannya Masyarakat ASEAN 
yang terbagi ke dalam tiga pilar, yaitu: 
budaya (dalam bentuk Komunitas Sosial-
Budaya ASEAN); ekonomi (dalam bentuk 
Komunitas Ekonomi ASEAN); politik dan 
keamanan (dalam bentuk Komunitas Politik 
dan Keamanan ASEAN). Dengan adanya 
Masyarakat ASEAN ini diharapkan terjadi 
akselerasi kemajuan bersama antar negara 
ASEAN serta menjamin terpeliharanya 
perdamaian kawasan. Bentuk Masyarakat 
ASEAN ini memang belum disepakati 
menjadi seperti Masyarakat Uni Eropa 
dengan mata uang dan parlemen bersama. 
Namun peluang ke arah sana masih terus 
diperjuangkan oleh Indonesia. 

Selain berpeluang untuk mendorong 
kemajuan bersama ASEAN, keberadaan 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan 
Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN 
(KPKA) memiliki tantangan tersendiri atas 
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kredibilitas ASEAN. Hal ini terkait dengan 
adanya sengketa wilayah antar negara 
ASEAN serta antara sejumlah negara ASEAN 
dengan ekstra mural. Apabila ASEAN tidak 
mampu menyelesaikan masalah keamanan 
dimaksud, maka kemungkinan besar 
kekuatan ekstra mural akan terlibat dan/
atau dilibatkan oleh negara ASEAN sendiri. 
Jik ekstra mural terlibat dalam sengketa 
Laut China Selatan, maka peran ASEAN 
cenderung mengecil.

Tantangan yang lain adalah di bidang 
ekonomi. Disparitas kesejahteraan tiap 
negara anggota ASEAN yang relatif tinggi 
selalu dapat memicu masalah ekonomi 
regional. Hal ini seperti yang terjadi di Uni 
Eropa, dimana sejumlah negara anggota 
UE mengalami resesi ekonomi secara tidak 
langsung – yang menghambat kemajuan 
ekonomi UE secara keseluruhan. 

Secara demografis, diduga akan 
terjadi migrasi pekerja dari daerah kurang 
sejahtera ke daerah yang lebih maju. Hal 
itu sedikit banyak menimbulkan ketegangan 
sosial dengan penduduk setempat yang 
merasa terancam atas munculnya pesaing 
tenaga kerja asing yang lebih murah. Selain 
itu negara-negara yang lebih maju (dalam 
suatu masyarakat ekonomi) dituntut untuk 
membantu negara-negara anggota yang 
tengah dilanda krisis ekonomi kronis. 
Padahal mayoritas negara ASEAN masih 
memiliki tingkat pendapatan rata-rata 
di bawah $ 5.000 per tahun per kapita. 
Artinya tingkat kesejahteraan umum di 
kawasan ASEAN relatif masih rendah. 
Hanya Singapura dan Brunei Darussalam 
(dua negara dengan wilayah terkecil) yang 
baru berhasil mencapai taraf kesejahteraan 
yang tinggi. Sehingga akan sulit untuk 
diharapkan adanya bantuan ekonomi yang 
bersumber dari negara ASEAN sendiri. 

Tantangan ketiga adalah bidang 
pertahanan-keamanan terkait sengketa 
perbatasan antarnegara anggota ASEAN 
dan antarnegara anggota ASEAN dengan 
negara di luar ASEAN juga menjadi agenda 
besar yang harus diprioritaskan oleh atau 
melalui ASEAN sendiri. Kegagalan dalam 
penyelesaian masalah sengketa perbatasan, 
seperti masalah di Laut China Selatan 
antara Vietnam, Filipina (juga sejumlah 
negara anggota ASEAN lainnya), dan China 
melalui forum ASEAN dapat menurunkan 
kredibilitas ASEAN. Hal tersebut mulai 
terasa manakala Vietnam dan Filipina lebih 
cenderung memanfaatkan alignment-nya 
dengan Amerika Serikat dalam menghadapi 
isu Laut China Selatan melawan China.

Indonesia sendiri berpotensi terlibat 
dalam sengketa Laut China Selatan jika 
China mengklaim wilayah perairan di 
Natuna. Konsep wilayah laut China yang 
kontroversial bernama “9 garis putus” 
tersebut telah memotong wilayah laut 
enam negara lain.6 Sembilan garis putus 
China itu telah membuat situasi keamanan 
di wilayah Asia Tenggara memanas.7 
Vietnam yang dahulu pada Perang Vietnam 
beraliansi dengan China, saat ini sudah 
membangun kerja sama lebih erat dengan 
Amerika Serikat. Filipina dan Thailand yang 
sebagai sekutu Amerika Serikat sejak tahun 
2003 semakin meningkatkan hubungan 
pertahanan dengan AS dan Vietnam. 
Sedangkan Indonesia masih bersikap 
sebagai non-claimant state dan cenderung 
membatasi diri dalam sengketa Laut 
China Selatan. Sikap Indonesia ini sempat 
mengecewakan Vietnam dan Filipina.

Sengketa perbatasan di atas dapat 
menjadi bom waktu yang berpotensi 
menjadi konflik antarnegara di Asia 
Tenggara. Setidaknya ada dua dimensi 
dalam masalah perbatasan ini, yaitu 
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dimensi historis dan politis. Dimensi 
historis menyangkut tidak adanya kejelasan 
atas garis batas antarnegara akibat warisan 
era kolonial. Perbatasan merupakan garis 
artifisial yang disetujui para penjajah tanpa 
mempertimbangkan kondisi dan sejarah 
masyarakat lokal. Perbatasan warisan era 
kolonial ini memisahkan masyarakat yang 
memiliki kesamaan suku, budaya, bahasa, 
dan ras. Saat ini, pemisahan tersebut 
membangkitkan solidaritas etnis lintas 
negara seperti isu etnis Melanesia yang 
terjadi di Papua dan Papua New Guinea; 
serta isu etnis Sulu di Mindanao Selatan dan 
Sabah. Dalam politik, mempertahankan 
wilayah perbatasan merupakan 
kepentingan nasional setiap negara.Tiada 
satu negara pun yang akan membiarkan 
wilayahnya direbut oleh negara lain tanpa 
diperjuangkan terlebih dahulu – baik melalui 
jalur diplomasi, jalur hukum, dan/atau 
melalui instrumen militer. Sejarah telah 
mencatat banyak konflik yang disebabkan 
oleh masalah perebutan wilayah, seperti 
Perang Malvinas, Perang Kuwait, konflik 
India-China, konflik India-Pakistan, dan 
lain sebagainya. Alhasil, masalah konflik 
wilayah tetap relevan sebagai penyebab 
perang di abad ke-21 ini.

Di forum ASEAN, politik luar negeri 
Indonesia hendaknya ditujukan untuk 
mengukuhkan peran Indonesia sebagai 
pemimpin alami ASEAN. Kebijakan ASEAN 
merupakan refleksi dari kepentingan 
nasional Indonesia sendiri. Namun untuk 
mengukuhkan peran tersebut, Pemerintah 
Indonesia harus memprioritaskan masalah 
sengketa wilayah. Perlu dipertimbangkan 
langkah-langkah penyelesaian sengketa 
wilayah yang sejak dulu belum mencapai 
titik temu secara menyeluruh antar 
negara-negara ASEAN sendiri. Indonesia 
harus mampu memanfaatkan ASEAN untuk 

menyelesaikan masalah sengketa wilayah 
dan meningkatkan keamanan regional, 
baik dari ancaman tradisional maupun non-
tradisional.

Kebijakan luar negeri Indonesia 
cenderung mengedepankan solusi menang-
menang untuk menghindari kemungkinan 
reaksi diplomatik negatif dan membuat 
semua pihak puas. Namun pendekatan 
tersebut kurang efektif dalam memperkuat 
dan menyatukan ASEAN. Negara yang 
bersengketa dengan China, seperti Vietnam 
dan Filipina, tidak memiliki pendekatan yang 
sama dengan Indonesia dan menganggap 
strategi menang-menang ala Indonesia 
sebagai bentuk ketiadaan komitmen 
untuk berdiri bersama menghadapi China. 
Tidaklah mengagetkan jika kedua negara 
tersebut pernah menghendaki keterlibatan 
Amerika Serikat di Asia Tenggara, sebagai 
kekuatan penyeimbang China. Vietnam 
menyambut baik pernyataan mantan 
Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton di 
ASEAN Summit 2010, yang mengatakan AS 
memiliki kepentingan menjaga pelayaran 
bebas di Laut China Selatan dan bersedia 
memfasilitasi pembicaraan multilateral 
tentang isu tersebut. Hal itu dapat dianggap 
sebagai persetujuan implisit AS untuk 
memfokuskan perhatiannya ke wilayah 
Indo-Pasifik. Sementara Filipina, merespons 
positif ketika pada bulan November 2012 
Presiden Barack Obama mengumumkan 
akan menempatkan 2.500 marinir di Darwin, 
Australia – sementara Presiden Duterte 
hendak merekonstruksi hubungan bilateral 
yang lebih erat pada Pemerintahan Donald 
Trump. Reaksi Indonesia sendiri dianggap 
lebih pesimistis dan mengkritisi kompetisi 
keamanan yang berkembang di kawasan. 
Pendekatan menang-menang Indonesia 
hanya efektif bagi kepentingan Indonesia 
dalam mempertahankan status quo di 
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kawasan dan memelihara hubungan dengan 
AS dan China. Namun di jangka panjang, 
kebijakan ini hanya akan menurunkan 
peran dan kewibawaan Indonesia di mata 
ASEAN dan dunia internasional. 

Dengan semakin terintegrasinya kawasan 
ASEAN, kelompok kriminal terorganisir 
dan teroris semakin menjamur. Padahal 
hingga saat ini, infrastuktur pertahanan 
dan keamanan di seluruh negara di 
ASEAN belum bekerja secara efektif dan 
terpadu. Hal yang patut menjadi perhatian 
adalah bagaimana caranya meningkatkan 
kapabilitas keamanan seoptimal mungkin 
dalam waktu relatif singkat.  Alignment 
dalam wujud ASEAN Political and Security 
Community (APSC) menjadi peluang bagi 
Indonesia untuk memegang peranan yang 
lebih penting di forum ASEAN. Efektivitas 
APSC akan bergantung pada sikap Indonesia 
sebagai negara terbesar di ASEAN dalam 
mengedepankan kepentingan negara-
negara anggota ASEAN.

PENUTUP 

Dengan modal alignment yang telah 
terbangun dengan Amerika Serikat, China, 
dalam ASEAN, dan middle powers, Indonesia 
seharusnya mampu memanfaatkannya 
sedemikian rupa untuk keamanan dan 
kesejahteraan bangsanya. Dalam situasi 
keamanan global yang cenderung bersifat 
unipolar saat ini, Indonesia akan mendapat 
manfaat politik optimal jika memiliki 
alignment yang efektif dengan hegemoni di 
bidang politik dan militer. 

Alignment itu harus dibangun sedemikian 
rupa sehingga Indonesia masih memiliki 
kebebasan dalam menjalin hubungan baik 
dengan negara besar lain –yang bersaing 
dengan Amerika Serikat seperti China dan 
Rusia. Hubungan yang dimaksud adalah 

seperti apa yang diperankan oleh Thailand 
dan Pakistan. Sebagai negara sekutu AS, 
Thailand dan Pakistan ternyata telah mampu 
menjalin kerjasama industri pertahanan 
yang sangat erat dengan industri pertahanan 
China (sebagai rival terbesar AS saat ini). 
Fenomena di atas menunjukkan bahwa bagi 
negara anggota aliansi pun masih terdapat 
peluang kebebasan menjalin alignment 
dengan rival mitra aliansinya. Untuk dapat 
seperti itu tentunya dituntut kemampuan 
dan ketrampilan diplomasi yang sangat 
cerdas.

Kemitraan strategis Indonesia dan China 
sebaiknya lebih diutamakan pada kerjasama 
ekonomi (dan keamanan – namun hanya 
dalam menghadapi ancaman nir militer). 
China memiliki kemampuan finansial yang 
relatif besar untuk dapat dimanfaatkan bagi 
pembangunan pembangunan infrastruktur 
transportasi maritim. Sedangkan kemitraan 
strategis Indonesia dan Amerika Serikat 
telah membuka jalan untuk meningkatkan 
kekuatan eksternal Indonesia – yang 
seharusnya dapat mengimbangi kekuatan 
aliansi FPDA. Hal itu akan menyeimbangkan 
ancaman FPDA yang semenjak tahun 1971 
lebih menguntungkan pihak Malaysia. Pihak 
Malaysia pun sejak tahun 2005 hingga saat 
ini terus melakukan tindakan provokatif – 
yang jika menggunakan pendapat Benson 
et al8 dikarenakan Malaysia berpersepsi 
memiliki kekuatan relatif yang lebih besar 
di dalam aliansi FPDA dibanding Indonesia. 
Jika kemitraan strategis Indonesia dan AS 
dibangun mendekati aliansi (kuasi-aliansi), 
maka diharapkan Malaysia akan merubah 
perilakunya menjadi lebih bersahabat 
dengan Indonesia.

Pidato Bung Hatta tahun 19489 yang 
berjudul “Mendayung di Antara Dua 
Karang” perlu dimaknai lebih kritis. Bagi 
penulis, Bung Hatta justru menganjurkan 
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bangsa Indonesia untuk mempertimbangkan 
alignment demi mengamankan kepentingan 
nasionalnya. Jika belajar dari Thailand dan 
Pakistan, jika beraliansi dengan AS tidak 
menutup kemungkinan untuk membangun 
kemitraan strategis dengan China.10 Oleh 
karenanya, kemitraan strategis yang sudah 
dibangun dengan AS sudah seharusnya 
dioptimalkan untuk dapat meningkatkan 
daya tangkal Indonesia kepada negara 
potensi ancaman. Kemitraan dengan AS 
amatlah penting terutama pada bidang 
politik dan keamanan. 

Namun demikian, kemitraan strategis 
di bidang ekonomi dengan China pun 
harus dibangun secara paralel asalkan 
tidak menciptakan benturan kepentingan 
yang signifikan dengan AS. Kemitraan 
dengan China amatlah diperlukan bagi 
Indonesia terutama dalam mengakselerasi 
perdagangan dan investasi China dalam 
pembangunan prasarana transportasi laut 
dan prasarana transportasi darat (jalan tol 
dan jalur kereta api) di luar Jawa. Bukanlah 
suatu kebetulan jika konsep Jalur Sutra 
Maritim abad ke-21 memiliki kesamaan 
dengan Poros Maritim Dunia,11 dan Indonesia 
harus dapat memanfaatkan momentum 
kebijakan China itu untuk mengembangkan 
prasarana transportasi laut di jalur sutra 
maritim yang melewati wilayah perairan 
Indonesia.

Sementara kemitraan strategis dengan 
AS dalam Defense Framework Agreement 
(DFA)12 harus diupayakan untuk menyerupai 
kuasi-aliansi, seperti yang terjadi pada 
kemitraan strategis antara Singapura 
dan Amerika Serikat. Setidaknya tingkat 
kemitraan harus ditingkatkan menjadi 
kemitraan strategis. Sudah selayaknya bagi 
Indonesia yang memiliki kekuatan nasional 
yang besar untuk memiliki daya tawar yang 
lebih baik dibandingkan Singapura kepada 

AS. Perlu suatu kajian komprehensif untuk 
mencapai titik temu dalam mengelola 
kepentingan AS dan kekuatan besar di Indo-
Pasifik yang memberi manfaat sebesar-
besarnya bagi kepentingan nasional 
Indonesia. Kepentingan AS dan negara 
besar tersebut umumnya adalah untuk 
mengamankan: (1) rute pelayaran; (2) 
akses ke pasar; (3) dan akses ke sumber 
daya di kawasan Indo-Pasifik. Lokasi 
geografis Indonesia kebetulan tepat berada 
di tengah-tengah Indo-Pasifik – yang harus 
dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi 
kepentingan nasional Indonesia.

Pada forum ASEAN, Indonesia harus 
berani berperilaku selayaknya pemimpin 
alami ASEAN – dengan membantu negara-
negara anggota ASEAN yang sedang 
bersengketa dengan China atas Laut China 
Selatan. Solusi menang-menang tidak 
selalu efektif. Yang harus diutamakan 
dalam Sengketa Laut China Selatan adalah 
memelihara kredibiltas ASEAN dalam politik 
internasional. Indonesia dituntut memiliki 
peran yang strategis dalam berkontribusi 
mencari solusi damai atas sengketa 
tersebut. Indonesia harus membuktikan 
bahwa ASEAN Way dapat bermanfaat dalam 
mencapai resolusi konflik secara efektif.
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ABSTRAK
Hasil tambang merupakan salah satu sumber pendapatan utama dalam negeri dari 

sektor Sumber Daya Alam (SDA) yang tercantum pada Undang – Undang Nomor 17 tahun 
2003 tentang Keuangan Negara. Inilah yang membuat hasil tambang menjadi sektor 

strategis bahkan sektor ini dapat membuat aktor – aktor regoinal maupun global tertarik 
dalam pengelolaannya. Di Indonesia sendiri, sejak era kolonial telah mengalami beberapa 
kali perundang-undangannya. Terakhir pada tahun 2009 dengan terbitnya Undang – Undang 

Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengelolaan SDA selama ini masih memunculkan 
berbagai pandangan yang bahkan sudah tidak lagi dimaksimalkan untuk memakmurkan 

masyarakat. Banyak persoalan dalam pengelolaan SDA yang melibatkan kepentingan pribadi 
dan golongan, bahkan dengan mengorbankan dan menggadaikan kepentingan nasional 
ke-Indonesia-an. Oleh karena itu, perlu adanya kembali untuk membangkitkan rasa 

nasionalis dalam pengelolaan SDA termasuk dalam penyusunan kebijakan dan peraturan 
perundangan. Pemerintahan Presiden Joko Widodo menginginkan iklim investasi yang sehat 
untuk menjaga pertumbuhan ekonomi termasuk dalam sektor pertambangan mineral dan 
batubara sehingga dapat memenuhi kepentingan hajat hidup orang banyak yang dilandasi 
oleh nasionalisme sumber daya alam dan pertambangan serta menjaga komitmen untuk 

mewujudkan kedaulatan Negara dalam pengelolaan SDA.

Kata kunci: sumber daya alam, pertambangan, kepentingan nasional.
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PENDAHULUAN

Bidang pertambangan menjadi masalah 
strategis dan penting karena sarat akan 
kontestasi kepentingan siapa mendapat apa 
kapan dan bagimana terkait posisi aktor 
global, lokal, dan nasional. Pemenuhan 
kepentingan nasional menjadi esensial 
dalam konteks kontestasi di globalisasi 
dewasa ini dengan hadirnya perusahan 
tambang dari manca negara seperti 
Freeport, Newmont, Rio Tinto, Sumitomo, 
Caltex, Petro China, Aram, dan lain 
sebaginya. 

Sektor tambang dan migas merupakan 
aset ekonomi strategis yang diandalkan oleh 
negara dunia ketiga, termasuk Indonesia 
untuk meningkatkan kas pendapatan 
negara. Tak terkecuali di Indonesia, 
menurut UU No.17/2003 tentang Keuangan 
Negara menyebutkan bahwa hasil tambang 
merupakan sumber pendapatan utama 
dalam negeri yang masuk dalam skema 
pendapatan dari sektor SDA (Sumber Daya 
Alam).  

Hal itulah yang kemudian menciptakan 
adanya ketergantungan negara terhadap 
hasil tambang dan migas sebagai 
pendapatan negara. Meskipun dilimpahi 
oleh berbagai macam kandungan mineral 
strategis, namun Indonesia belum 
sepenuhnya bisa mengelola hasil tambang 
migas tersebut secara maksimal dari sektor 
hulu ke hilir.  Seperti yang dicontohkan 
adalah penerimaan negara sektor mineral 
dan batu bara di tahun 2016 hanya berkisar 
di angka Rp 35 triliun atau jauh di bawah 
target APBN yang mencapai Rp 48 triliun.1

   Turunnya target penerimaan negara 
tersebut, berkelindan dengan eksekusi 
kebijakan publik yang tidak atau belum 
punya affirmatif action dengan semangat 
pemenuhan kepentingan nasional 

maupun juga menjaga kedaulatan 
negara. Pertanyaan penting yang perlu 
digarisbawahi adalah: Pertama, seberapa 
penting urgensi pemenuhan kepentingan 
nasional dalam pembuatan kebijakan 
publik terutama dalam pengaturan sektor 
implementasi kebijakan pertambangan. 
Kedua, bagaimana konteks nasionalisme 
diinstrumentasikan dalam kebijakan publik 
di bidang lingkungan dan relasi dengan 
masyarakat lokal terkait kedaulatan negara 
kita.

PEMBAHASAN

Aneka Kebijakan Pertambangan dan 
Kedaulatan Negara

Kegiatan pertambangan di Nusantara 
ini dapat dibagi atas lima periode. Periode 
pertama, pada era kolonial sejak abad IXX 
sampai tahun 1945. Belanda memberikan 
konsesi kepada pertambangan timah di 
Belitung tahun 1850 dan setelah itu di 
Bangka. Tahun 1852 dibentuk Jawatan 
Geologi. Tahun 1885 ditemukan sumur 
minyak di Pangkalan Brandan Sumatera 
Utara dan pertambangan batubara di 
Ombilin tahun 1891. Menurut Dr. Erwiza 
Erman, ahli sejarah tambang LIPI, bahwa 
proses pertambangan di Ombilin dilakukan 
dengan peraturan yang jelas seperti 
dilakukan terlebih dulu studi, ganti rugi 
kepada pemilik tanah dan kegiatan ini 
dimulai dengan upacara adat.2 

Periode kedua, setelah Indonesia 
merdeka, praktis diisi dengan perang 
kemerdekaan sampai tahun 1950. Tahun 
1958 dikeluarkan Undang-Undang No 
78 Tahun 1958 tentang Penanaman 
Modal Asing. Namun tidak dimungkinkan 
investor asing melakukan investasi secara 
langsung dalam kegiatan pertambangan. 
Presiden Soekarno mengatakan bahwa 
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ia belum membuka kesempatan kepada 
pihak asing mengolah tambang Indonesia 
sebelum tenaga Indonesia sendiri dapat 
diandalkan untuk itu. Bahkan ia menolak 
konsultan asing yang menawarkan proposal 
pertambangan di Papua, ia menjawab agar 
mereka kembali satu dekade lagi.

Namun pihak asing itu tidak usah 
menunggu lama, dalam proses pergantian 
kekuasaan, Soeharto sudah menerima 
tawaran Freeport tahun 1967. Hal ini 
menandai periode ketiga, yakni masa 
pertambangan pada era Orde Baru sampai 
tahun 1998. Periode keempat, sejak awal 
reformasi 1998 sampai dikeluarkannya 
Undang – Undang Pertambangan Mineral 
dan Batubara tahun 2009. Periode terakhir 
adalah sejak tahun 2009 sampai sekarang. 

Dari aneka kebijakan pertambangan 
tersebut, pengaturan kewajiban reklamasi 
dan pascatambang telah tersirat dan 
tersurat ada sejak dibentuknya kebijakan 
tambang zaman kolonial dengan Indische 
Mijn Wet 1899, UU No 11 Tahun 1967 sampai 
UU No 4 Tahun 2009, persoalannya adalah 
apakah itu sudah dilakukan sebagaimana 
yang tercantum dalam kepentingan 
nasional yang tercantum dalam perundang-
undangan tambang kita?

Bila diperhatikan periodisasi tersebut 
terlihat pengelolaan tambang sudah 
dimulai secara sistematis pada era kolonial 
dengan model konsesi dari pemerintah 
(Belanda atau kerajaan di Indonesia) 
kepada perusahaan tertentu. Setelah 
Indonesia merdeka sampai tahun 1965 
tidak terlihat perkembangan yang berarti. 
Perubahan yang besar baru terjadi pada 
awal Orde Baru ketika pemerintah menjalin 
kontrak karya dengan Freeport. Banyak 
kelemahan pada kontrak tersebut yang 
sangat tidak menguntungkan Indonesia. 

Ketika kontrak itu berakhir tahun 1991 
pemerintah Indonesia pun menurut Ginanjar 
Kartasasmita tidak dalam posisi yang kuat 
karena persoalan ekonomi nasional.     

Pertambangan modern baru dimulai 
di Nusantara ini pada era kolonial. 
Undang-Undang No 37 Tahun 1960 tentang 
Pertambangan menutup masuknya investor 
asing ke Indonesia sehingga secara drastis 
menurunkan angka kegiatan tambang di 
Indonesia. Karena investor dalam negeri 
belum ada yang mampu melaksanakan 
kegiatan pertambangan karena memerlukan 
biaya dan teknologi tinggi serta risiko yang 
juga tinggi.  

Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
(UU Minerba) yang disahkan tanggal 12 
Januari 2009, misalnya memperlihatkan 
perubahan cara pandang terhadap 
pengelolaan mineral dan batubara. 
Perubahan itu menyangkut kewenangan 
pengelolaan yang pada mulanya sentralistik 
beralih pada pemerintah daerah. 
Penggolongan bahan galian vital, strategis 
dan non vital non strategis berubah menjadi 
penggolongan berdasarkan komoditas 
mineral dan batubara. Diwajibkan pula 
peningkatan nilai tambah mineral dan 
batubara dengan melakukan pengolahan 
dan/atau pemurnian di dalam negeri. Selain 
itu diharuskan pula penyesuaian ketentuan 
kontrak pertambangan dengan ketentuan 
yang diatur dalam UU Minerba.

Sejak dimulainya era reformasi tahun 
1998 muncul aspirasi daerah untuk 
mengelola sumberdaya alam mereka agar 
lebih transparan dan akuntabel serta lebih 
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat 
di sekitar tambang. Sayangnya, pelimpahan 
kewenangan tersebut tidak didukung 
dengan kesediaan infrastruktur seperti 
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peraturan daerah, inspektur tambang 
dan perangkat dan sistem administrasi 
kewilayahan. Akibatnya banyak sekali 
perizinan yang dikeluarkan Pemerintah 
Daerah pada 2001 – 2009 tidak sesuai 
dengan ketentuan praktek pertambangan 
yang baik serta adanya tumpang tindih 
wilayah perizinan. 

Setelah UU Minerba dikeluarkan tahun 
2009, Kementerian ESDM berdasarkan 
kewenangan pengawasan dan pengendalian, 
pada tahun 2011 – 2013 mengadakan 
verifikasi ulang. Dari 10.991 IUP (Izin 
Usaha Pertambangan) yang tersebar di 
seluruh Indonesia terdapat sejumlah izin 
yang bermasalah karena tumpang tindih 
kewenangan dan masalah akibat belum 
ditetapkan batas wilayah administratif 
secara definitif.

Selain izin usaha pertambangan 
(IUP), masalah penting lainnya adalah 
proses renegosiasi kontrak pertambangan 
yaitu Kontrak Karya (KK) untuk mineral 
dan Perjanjian Karya Pengusahaan 
Pertambangan Batubara (PKP2B). Proses 
ini berjalan alot karena perbedaan 
pandangan tentang perjanjian yang objek 
perjanjiannya adalah barang milik publik. 
Menurut konstitusi Indonesia pasal 33 ayat 
3 UUD 1945, mineral dan batubara yang 
terkandung dalam bumi adalah milik bangsa 
Indonesia. Dengan demikian, perjanjian 
semacam ini tidak dapat digolongkan 
sebagai perjanjian yang diatur dalam 
hukum perdata. Sementara para kontraktor 
KK dan PKP2B menganggap sebaliknya. 

Pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 
1967, konsesi merupakan pengukuhan 
formal dari kontrak karya yang diadakan 
pemerintah dengan pihak swasta termasuk 
investor perusahaan asing. Kontrak karya 
adalah bentuk species dari perjanjian 

pada umumnya. Kontrak karya adalah 
terjemahan dari istilah contract of work 
yang dituangkan dalam format baku yang 
dibuat pemerintah sebagai penerima 
mandat dari “hak penguasaan negara”. 
Namun menurut Laica Marzuki, secara 
mutatis mutandis tetap terikat pada 
kaidah hukum perjanjian, sehubungan 
dengn adanya kesepakatan kedua belah 
pihak. Pada saat kontrak ditandatangani 
sebagaimana layaknya perjanjian, kontrak 
karya berlaku sebagai Undang – Undang 
bagi para pihak yang mengikatkan diri, 
namun tetap berada di bawah pengawasan 
pemerintah serta tunduk kepada kebijakan-
kebijakan yang dibuat pemerintah yang 
berlaku sebagai hukum positif.  

UU No 4 Tahun 2009 membuka era 
baru hukum pertambangan di Indonesia 
disertai tantangan dan perubahan 
esensial daripadanya. UU No 4 Tahun 2009 
menyatakan bahwa paling lambat satu 
sejak diberlakukannya UU ini, perusahaan 
yang ada di atas kontrak karya, segera 
menyesuaikan diri dengan ketentuan UU 
ini. Kini hubungan hukum pertambangan 
dengan pemerintah berubah menjadi hukum 
perizinan (vergunning verhoudingen). 
Secara administratief rechtelijk, 
pemerintah adalah pemberi izin (konsesi), 
sedangkan investor adalah penerima izin 
(konsesi). 

Pemerintah dapat secara sepihak 
mencabut izin, dalam hal persyaratan 
perizinan dilanggar atau dilalaikan oleh 
pemegang izin. Tentu saja sepanjang 
keputusan tata usaha Negara (izin) yang 
dikeluarkan tidak melanggar peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan 
tidak menyimpang dari asas-asas umum 
pemerintahan yang baik sehingga Izin 
menjadi sah berlakunya. Pihak, yang 
dikenai ketetapan (keputusan tata usaha 
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negara) dapat menggugat pemberi izin 
ke Pengadilan Tata Usaha Negara.  Proses 
perizinan dan peruntukannya tidak boleh 
melanggar konstitusi, dalam hal ini tidak 
boleh melanggar ketentuan pasal 33 ayat 
(2), (3) dan (4) UUD 1945:

(2) Cabang-cabang produksi yang penting 
bagi negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai 
oleh negara. 

(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh Negara dan digunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat, 

(4) P e r e k o n o m i a n  n a s i o n a l 
diselenggarakan berdasarkan azas 
demokrasi, ekonomi dengan prinsip 
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, kemandirian serta dapat 
menjaga keseimbangan kemajuan 
dan kesatuan ekonomi nasional. 

Konsep penguasaan Negara dalam 
hal pengelolaan pertambangan dan 
peruntukannya tidak boleh menyimpang 
dari pasal 33 UUD 1945. Penguasaan 
Negara dimaksud adalah dalam makna 
de staatsbeheer, bukan dalam makna 
pemilikan Negara. Negara bukan pemilik 
(de eigenaar) melainkan beheerder atas 
nama rakyat banyak.  

Selanjutnya ada Putusan Mahkamah 
Konstitusi RI no 002/PUU-1/2003 tanggal 15 
Desember 2003, dalam perkara pengujian 
Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945, 
berpendapat, Hak menguasai negara 
dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bukan 
berarti memiliki, tetapi negara sebagai 
organisasi diberi kewenangan yang 
darinya dimungkinkan timbulnya hak-hak 
pengelolaan dan hak pengusahaan. Hak 

menguasai negara dalam hubungan dengan 
minyak dan gas bumi mencakup hak untuk 
mengatur dan menentukan status hukum 
pengelolaan dan pengusahaan atas minyak 
dan gas bumi. Menurut Laica Marzuki, 
“implementasi kaidah hukum semata 
ditentukan oleh para pelakunya, pejabat-
pejabatnya dan penegak hukumnya. 
Mereka harus bersih dan tidak korup, 
sehingga rakyat banyak sebagai pemegang 
kedaulatan dan sebagai pemilik sumber 
daya alam tidak harus berputus asa”. 

Era baru pengelolaan pertambangan 
(mineral dan batubara) dimulai pada era 
reformasi dengan berlakunya UU No 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
Berdasarkan UU No 11 Tahun 1967 tenang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, 
kewenangan pertambangan khususnya 
bahan galian golongan a (strategis) dan 
b (vital) berada pada Menteri. Pada 
reformasi kewenangan penyelenggaran 
urusan pemerintahan termasuk urusan 
pertambangan diserahkan kepada 
Kabupaten/Kota berdasarkan otonomi yang 
seluas-luasnya. 

Usaha mengamandemen UU No 11 
Tahun 1967 dilakukan sejak tahun 2000. 
Baru tahun 2009 disetujui DPR UU No 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara. UU ini memuat kewajiban 
peningkatan nilai tambah, kewajiban 
divestasi, kewajiban menggunakan jasa 
lokal, hilangnya penggolongan bahan 
galian.

Selama kurun waktu hampir sepuluh 
tahun 2000-2009 keluarnya izin usaha 
pertambangan menjadi tidak terkendali 
dan seolah-olah terlepas pengawasan dan 
pembinaan oleh pemerintah pusat.  Tahun 
2014 keluar UU No 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. Kewenangan 
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Kabupaten/Kota dikembalikan kepada 
Pemerintah Pusat dan Gubernur selaku 
wakil Pemerintah Pusat.      

Selanjutnya soal kebijakan tambang 
dan kedaulatan negara. Hal itu semestinya 
tidak sekedar pengakuan politis atau 
pernyataan kepatuhan, tetapi berkaitan 
dengan bukti-bukti bahwa negara kita 
disebut telah berdaulat bila keputusan soal 
regulasi pertambangan dari hulu ke hilir 
diperhitungkan, dihormati dan dipatuhi 
oleh pihak nasional dan internasional yang 
mengelola kekayan alam di Indonesia. 
Hal itu bisa diukur dari implementasi  
regulasi nasional yang dibuat oleh negara 
dilaksanakan dengan baik atau belum oleh 
suatu MNCs.  

Pada sisi lain, keberadaan MNC tambang 
adalah bentuk korporasi baru yang tidak 
dapat dihindari oleh sebuah negara 
demokratis yang memiliki kerja sama, 
saling ketergantungan dan sebagai sebuah 
konsekuensi logis dari adanya globalisasi itu 
sendiri. Ada keterkaitan antara kepentingan 
nasional suatu negara dengan keberadaan 
MNC Pertambangan dan kebelumsiapan 
sumber daya manusia dan teknologi suatu 
negara untuk memanfaatkan sumber daya 
alam mineralnya menjadi barang setengah 
jadi dan barang jadi dalam kerangka 
industri kreatif yang padat tenaga kerja 
dan ekonomi sektor riil.

Kata kedaulatan berasal dari bahasa 
Arab (daulah), yang berarti kekuasaan 
tertinggi. Menurut Jean Bodin,3  kedaulatan 
dalam negara ialah kekuasaan tertinggi 
dalam negara yang tidak berasal dari 
kekuasaan lain.4 Berdasarkan pengertian 
tersebut maka kedaulatan memiliki sifat: 
a)     Asli, tidak terbagi bagi, mutlak, dan 
permanen. Karena kekuasaan yang tertinggi 
itu tidak berasal dari pemberian kekuasaan 

yang lebih tinggi.  b)      Tidak terbagi-
bagi artinya utuh dimiliki oleh pemegang 
kedaulatan itu tanpa dibagi kepada pihak 
lain. c)      Permanen atau abadi, artinya 
kedaulatan itu tetap, tidak berubah berada 
dalam kekuasaan pemegang kedaulatan 
tersebut. D)      Tunggal berarti hanya 
ada satu kekuasaan tertinggi, sehingga 
kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi. 
Dengan demikian, kedaulatan sebagai 
kekuasaan tertinggi.

Konsep Kedaulatan dapat dibedakan 
menjadi dua macam, yaitu: a.    Kedaulatan 
ke dalam (internal sovereignity), yaitu 
negara berhak mengatur segala kepentingan 
rakyat melalui berbagai lembaga Negara 
dan perangkat lainnya tanpa campur 
tangan negara lain. b.    Kedaulatan ke 
luar (external sovereignity) yaitu negara 
berhak untuk mengadakan hubungan atau 
kerjasama dengan negara-negara lain, 
untuk kepentingan bangsa dan negara. 
Lebih mendalam, kedaulatan negara 
menurut pandangan Bodin adalah sebagai 
kendaraan untuk kohesi internal, ketertiban 
dan perdamaian yang dibutuhkan untuk 
mencapai kemakmuran.5

Secara umum ada dua ajaran atau 
faham yang memberikan pengertian 
tentang kedaulatan ini, yaitu: 1. Monisme, 
yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah 
tunggal, tidak dapat dibagi-bagi, dan 
pemegang kedaulatan adalah pemegang 
wewenang tertinggi dalam negara (baik 
yang berwujud persoon atau lembaga). 
Jadi wewenang tertinggi yang menentukan 
wewenang-wewenang yang ada dalam 
negara tersebut (Kompetenz-Kompetensi). 
2. Pluralisme, ajaran yang menyatakan 
bahwa negara bukanlah satu-satunya 
organisasi yang memiliki kedaulatan (Harold 
J Laski). Banyak organisasi-organisasi lain 
yang ‘berdaulat‘ terhadap orang-orang 
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dalam masyarakat. Sehingga, tugas negara 
hanyalah mengkoordinir (koordineren, 
koordinator) organisasi yang berdaulat di 
bidangnya masing-masing. Keadaan ini oleh 
Baker disebutkan sebagai “Polyarchisme”.6 

Pengertian kedaulatan berhubungan erat 
dengan pengertian perjanjian masyarakat 
dalam pembentukan asal mula negara. 
Negara terbentuk karena adanya perjanjian 
masyarakat. Perjanjian masyarakat disebut 
juga dengan istilah kontrak sosial. Ada 
beberapa ahli yang telah mempelajari 
kontrak sosial, antara lain Thomas Hobbes, 
John Locke, dan Jean Jaques Rousseau. 
Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk 
menguasai suatu wilayah pemerintahan, 
masyarakat, atau kebijakan nasional  atas 
diri sendiri. Beberapa pemikiran mengenai 
kedaulatan dan pemegang kedaulatan 
suatu negara setelah revolusi Perancis 
dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau 
dalam karyanya Du Contrat Social Ou 
Principes Du Droit Politique (Mengenai 
Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hak 
Politik) membagi tingkat kedaulatan 
menjadi dua yaitu de facto (faktual) dan de 
jure (menurut hukum/kebijakan publik).7

Ada pertanyaan apakah negara 
kita masih berdaulat atau menurun 
kedaulatannya, terkait upaya menjaga 
tanah air dan kepentingan nasonal dan 
lokal di Indonesia, khususnya memastikan 
adanya model, program, pendanaan dan 
pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi 
pasca pertambangan. Selain itu bagaimana 
limbah tailing yang mengalir ke sungai dan 
mematikan aktifitas normal masyarakat 
lokal terhadap sungai yang pernah mereka 
miliki. Ada pendapat di mana pun di dunia, 
bekas tambang itu tidak bisa pulih kembali 
seperti sediakala. Namun persoalannya 
seberapa parah dan seberapa besar 
kerusakan yang masih dapat ditolerir dan 

dipulihkan. Apakah negara telah berperan 
dan hadir membuat regulasi agar perusahaan 
melakukan rehabilitasi lingkungan 
pascatambang dan menegakkannya untuk 
dipatuhi. 

Aktivitas pertambangan berkorelasi 
terhadap kerusakan alam dan akhirnya 
berdampak pula terhadap kualitas  
lingkungan termasuk keselamatan dan 
kenyamanan manusia. Apa dampak adanya 
pertambangan ini kepada masyarakat 
setempat. Apakah sekedar peralihan hak 
atas tanah namun juga lunturnya budaya 
dan adat lokal diterpa budaya hedonisme 
dan konsumerisme. Benarkah sampai 
sekarang hak-hak adat masyarakat setempat 
ini belum dipenuhi secara optimal oleh 
perusahaan MNC Pertambangan. Tentu saja 
kita tidak dapat mengatakan negara kita 
berdaulat ketika masih lemah penegakan 
hukum dan kebijakan publiknya, cenderung 
didikte dan subordinat dalam relasi negara 
dan MNC pertambangan tersebut. Persoalan 
divestasi (pembagian saham), smelter 
(pemurnian mineral menjadi barang 
setengah jadi), perpanjangan kontrak 
tentu persoalan yang sangat signifikan dan 
krusial.

Perspektif Kepentingan Nasional 
KeIndonesiaan

Pemenuhan kepentingan nasional 
Keindonesiaan,8  merupakan sisi yang 
melekat pada suatu negara dalam 
menegaskan posisi nasionalisme dan 
kedaulatannya. Hal tersebut tercermin 
dalam bentuk kebijakan publik sebagai 
bentuk tata kelola negara yang dijalankan 
untuk mendapatkan penghormatan, 
pengakuan, kepatuhan bahkan legitimasi 
baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam 
era sekarang ini, posisi dan peran aktor 
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globalisasi menjadi tantangan tersendiri 
yang dihadapi oleh segenap entitas negara di 
dunia dalam upaya memenuhi kepentingan 
nasionalnya. Hadirnya globalisasi antara 
lain diinisiasi dengan ekspansi dan peran 
perusahan multinasional (multinational 
corporation) sebagai aktor utama yang 
berinteraksi dengan Negara dan masyarakat 
lokal, merupakan contoh riil relasi ekonomi 
politik lingkungan dan sosial budaya dewasa 
ini. 

Dalam teori pengertian kepentingan 
nasional, misalnya dari pokok pikiran 
Jack C.Plano dan Roy Olton, International 
Relations Dictionary. USA. 1967, disebutkan 
bahwa kepentingan nasional yaitu “The 
fundamental objective and ultimate 
determinant that guides the decision 
makers of state in making foreign policy”, 
maksudnya bahwa kepentingan nasional itu 
merupakan suatu hal yang sangat penting 
bagi negara karena hal tersebut akan 
menjadi suatu pijakan untuk membuat 
keputusan atau kebijkan luar negeri suatu 
negara. Jack dan Roy mencantumkan idenya 
tentang kepentingan nasional menjadi 5 
elemen penting suatu kepentingan nasional: 
Pertahanan diri (self preservations), 
Kemandirian (independence), Integritas 
territorial (territorial integrity), Keamanan 
militer (military security) dan Kemakmuran 
ekonomi (economic well- being).

Dalam UU Minerba No.4/2009, pasal 2 
misalnya disebutkan bahwa Pertambangan 
mineral dan atau batubara dikelola dengan 
asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan; 
keberpihakan kepada kepentingan bangsa; 
partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 
Pasal 3: tujuan, dalam rangka mendukung 
pembangunan nasional adalah menjamin 
efektivitas pelaksanaan dan pengendalian 
berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya 

saing menjamin manfaat pertambangan 
mineral dan lingkungan hidup; menjamin 
tersedianya mineral dan batubara 
sebagai untuk kebutuhan dalam negeri; 
mendukung dan menumbuhkembangkan 
kemampuan tingkat nasional, regional dan 
internasional; meningkatkan pendapatan 
masyarakat lokal, kerja untuk sebesar-
besar kesejahteraan rakyat menjamin 
kepastian hukum dalam penyelenggaraan 
bernegara dalam bidang pertambangan.

Berbicara mengenai resiko yang 
ditimbulkan dari relasi MNCs dan negara 
dalam pengelolaan sumber daya alam 
tidak terlepas dari politik pengelolaan 
sumber daya alam. Adanya temuan bahwa 
terjadi ketimpangan dan diskriminasi yang 
terjadi dalam masyarakat sebagai subjek 
yang dirugikan merupakan permasalahan 
serius yang dihadapi. Premis penting 
untuk mengkerangkai hal tersebut adalah 
“kutukan sumber daya” untuk melihat 
dasar permasalahan pengelolaan sumber 
daya alam yang destruktif tersebut.

Secara garis besar, kutukan sumber daya 
alam didefinisikan dalam tiga penyebab 
yakni informasi asimetris, agen (perantara/
perwakilan) asimetris, dan kekuatan tawar 
(bargaining power) asimetris9. Asimetris 
dapat diartikan sebagai entitas yang 
timpang. Selama ini dalam pengaturan 
sumber daya alam telah terjadi ketimpangan 
mengenai informasi dan substansi akan 
sumber daya alam tersebut antara negara 
dan masyarakat. Ketimpangan itu terjadi 
karena terdapat problema transparansi 
informasi yang terjadi antara negara-
korporasi-masyarakat.  Terdapat perbedaan 
signifikan dalam melihat sumber daya alam 
ini. Negara dan juga korporasi memandang 
bahwa sumber daya alam adalah sumber 
utama pendongkrak pendapatan negara, 
sedangkan masyarakat melihat bahwa 
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sumber daya alam merupakan aset yang 
perlu dilindungi.10 

Adanya perbedaan cara pandang itulah 
yang menyebabkan pengelolaan sumber 
daya alam menjadi isu yang bernuansa 
high politic dikarenakan banyak aktor 
yang berkepentingan dalam ranah itu. 
Konflik pengelolaan sumber daya alam 
sebenarnya bisa dihindari apabila negara 
bisa mengerti secara benar mengenai 
pentingnya sumber daya alam bagi negara. 
Pertama, sumber daya alam jangan dilihat 
sebagai sumber pendapatan, namun 
dilihat sebagai aset karena sifatnya 
yang mudah habis. Maka akan lebih baik 
dimaknai sebagai sumber daya cadangan 
(reserve). Kedua, pengelolaan sumber 
daya alam sebenarnya bisa independen 
karena itu lebih menyangkut urusan teknis, 
namun sering kali urusan hulu hingga hilir 
menjadi masalah politik11. Dengan kata 
lain, penegakan kedaulatan bagi negara 
menjadi penting untuk ditegakkan baik ke 
dalam maupun ke luar. Perspektif kutukan 
sumber daya alam menempatkan beberapa 
komponen penting sebagai unit analisis 
utama yakni kebijakan, negara, korporasi, 
dan masyarakat. Keempat hal itu penting 
untuk melihat mekanisme penegakan 
kedaulatan dalam sumber daya alam.

Kondisi asimetris informasi dan 
ketidaktransparan menjadi premis penting 
kutukan sumber daya alam terjadi. Sehingga 
ada pertanyaan Sumber Daya Alam migas 
dan tambang berkah atau kutukan? Sektor 
strategis berbasis ekstraktif merupakan 
bidang usaha yang diminati oleh para 
perusahaan multinasional tersebut untuk 
diolah menjadi barang jadi. Premis penting 
yang perlu dicatat adalah ‘kutukan sumber 
daya alam’ (Curse of resources),12  yang 
kerap kali ditemui dalam pengelolaan 
tambang di negara dunia ketiga. Hasil 

tambang yang sejatinya dimaksimalkan 
untuk memakmurkan masyarakat, malah 
justru menjadi akar persoalan ajang konflik 
vertikal (pusat dan daerah, separatisme), 
konflik elit (antagonisme antar pejabat 
Negara) dan rent-seekers (rivalitas para 
pemburu rente) yang cenderung menggerus 
tujuan pasal 33 UUD 1945.  Adanya temuan 
kutukan sumber daya alam tersebut 
menunjukkan adanya permasalahan 
“nasionalisme yang tergadaikan” dimana 
kepentingan privat berpotensi mengalahkan 
kepentingan publik .

Hal itulah yang antara lain cenderung 
menyebabkan nasionalisme keIndonesiaan 
kita tergadaikan oleh banyaknya 
kepentingan elit lokal, nasional dan 
internasional. Elit tersebut merupakan 
sinergis oligarkis antara aktor pemerintah 
dan korporasi yang mengeruk kepentingan 
dari sumber daya alam tersebut. Bahkan 
kedaulalatan korporasi bisa mengalahkan 
kedaulatan negara yang lazim disebut 
sebagai “korporatokrasi”13. Rezim 
korporasi inilah yang menentukan adanya 
besaran harga, kebijakan, maupun bagi 
hasil kepada pemerintah. Fenomena umum 
tersebut terjadi dalam kasus negara dunia 
ketiga dimana kedaulatana energinya telah 
tergadaikan oleh kepentingan korporasi.

Selain itu ada pemikran dan pemahaman 
developmentalisme dan neoliberalisme 
dalam bidang pertambangan yang lebih 
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi 
dan kenaikan pendapatan perusahaan 
dan kemudian menyumbangkannya ke 
negara dalam bentuk pajak dan royalti dan 
divestasi saham kepada negara. Adanya 
pertambangan dilihat sebagai basis ekonomi 
strategis bagi negara maupun korporasi 
dalam upaya mendapatkan keuntungan 
maupun juga pertumbuhan ekonomi. 
Maka, kebijakan pertambangannya pun 
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dibuat agar mengundang para investor 
pertambangan dan mengobral daerah 
pertambangan. Sedangkan, pembangunan 
berkelanjutan merupakan bentuk 
revisi terhadap model neoliberalisme - 
developmentalisme tersebut yang dinilai 
telah merusak manusia dan lingkungan. 

Kebijakan pertambangan perlu 
untuk mengafirmasi adanya lingkungan 
sekitarnya untuk direhabilitasi. Sedangkan 
yang terakhir, nasionalisme sumber daya 
(resources nationalism) sendiri lebih pada 
penegasan negara untuk mengembalikan 
kembali kedaulatannya dan berkepentingan 
untuk mengelolanya kembali sebagai 
aset kepentingan nasional. Oleh karena 
itulah, kebijakan pertambangan dibuat 
untuk lebih menguntungkan posisi negara 
terhadap korporasi maupun masyarakat 
pada umumnya.  

Kebangkitan Nasionalisme Sumber Daya 
Alam dan Etno-regionalisme

Peneliti Puslit Politik (P2P) LIPI, Tim 
Nasionalisme 2016 mengingatkan kepada 
kita semua tentang adanya kebangkitan 
nasionalisme sumber daya alam.14 
Nasionalisme sumber daya (resources 
nationalism) muncul sebagai paradigma 
alternatif penyusunan kebijakan 
pertambangan agar mampu melindungi 
dan memenuhi hajat hidup orang banyak. 
Perspektif nasionalisme sumber daya alam 
menjadi kata kunci penting untuk dibahas 
dalam model pengelolaan sumber daya alam 
pada era kontemporer. Perspektif ini hadir 
dari kekecewaan terhadap pengelolaan 
sumber daya alam terdahulu yang lebih 
banyak merugikan pihak negara baik dari 
segi dampak paska pertambangan maupun 
juga bagi hasil keuntungan yang diinginkan. 
Mayoritas perspektif ini lahir di negara 

dunia ketiga dimana sentimen nasionalisme 
dan anti asing masih begitu terasa. Namun 
demikian, nasionalisme sumber daya alam 
ini juga berlaku dalam kasus beberapa 
negara maju yang melihat sumber daya 
alam sebagai aset penting. Sentimen 
nasionalisme kebangsaan dapat digunakan 
dalam membangkitkan kesadaran dalam 
mengelola politik pertambangan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran bersama. 

Namun demikian, terdapat perbedaan 
cukup signifikan dalam melihat konteks 
nasionalisme sumber daya alam yang berada 
di negara maju maupun nasionalisme 
sumber daya alam yang berada di 
negara berkembang. Dalam kasus yang 
berkembang di negara maju, nasionalisme 
sumber daya daya merespons terhadap 
perubahan iklim sehingga sumber daya 
alam perlu dikelola agar tidak menimbulkan 
kerusakan lingkungan. Hal tersebut didasari 
pada fakta bahwa pertambangan telah 
merusak lingkungan yang berdampak pada 
pemanasan global. Kondisi tersebut yang 
mendorong negara berupaya memproteksi 
keberadaan sumber daya alam yang mereka 
punyai dengan berupaya menggantinya 
dengan energi yang lebih ramah lingkungan. 
Adapun dalam kasus negara berkembang, 
nasionalisme tersebut lebih pada upaya 
peneguhan negara untuk berupaya 
menguasai kembali aset-aset sumber daya 
alam yang mereka miliki untuk memenuhi 
kepentingan nasional. 

Oleh karena itulah, sentimen 
nasionalisme sendiri kemudian diperlukan 
dalam memperkuat upaya negara 
dalam merengkuh kembali sumber daya 
alam yang mereka punyai Sementara 
dalam kasus negara berkembang. Studi 
terdahulu mengenai relasi nasionalisme 
dan pertambangan telah banyak diulas 
oleh berbagai akademisi dalam berbagai 
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studi kasus. Kingston membahasakan 
kedua terminologi tersebut dalam 
istilah nasionalisme sumber daya alam 
(resources nationalism15). Pengertian 
tersebut merujuk pada munculnya sikap 
nasionalisme berbasiskan pada penguasaan 
sumber daya alam. 

Secara garis besar, rumusan kebijakan 
pertambangan yang berlaku Indonesia 
masih bernuansa masih mengedepankan 
pertumbuhan ekonomi sebagai basis 
pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan 
kondisi pembangunan ekonomi negara 
berkembang masih mengedepankan pada 
basis ekonomi ekstraktif.  Prinsip tersebut 
sebenarnya sejalan dengan bunyi pasal 
33 UUD 1945 ayat 2 yang mengatakan 
bahwa “Bumi, Air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat”. Premis pasal 
itulah yang menjadi basis argumentasi 
kontroversi dalam membahas kebijakan 
pertambangan selama ini. Melalui bunyi 
pasal tersebut, pertambangan maupun juga 
migas adalah milik negara secara utuh. 
Sektor pertambangan menjadi basis penting 
dalam upaya menarik modal asing melalui 
skema penanaman modal asing melalui UU 
No.1 Tahun 1967 yang esensinya menaikkan 
pendapatan negara melalui investasi asing. 

Namun dalam perjalanannya hingga 
paska reformasi sekarang ini, urusan 
kebijakan pertambangan di Indonesia 
menimbulkan banyak permasalahan 
yang dapat dirangkum sebagai berikut 
1) negosiasi kontrak pertambangan, 2) 
divestasi saham, 3) nilai tambah hasil 
tambang, 4) hilirisasi tambang. Keempat 
poin itu sebenarnya turunan praksis dari 
wacana kedaulatan tambang yang selama 
ini didengungkan agar negara kembali 
berdaulat dalam sektor tambang. 

Pertambangan memang menjadi isu 
kuat dalam membingkai nasionalisme 
kontemporer dikarenakan berbagai aspek 
yakni 1) penguasaan sektor tambang hampir 
80 persen lebih dikuasai oleh pihak asing, 
2) pola bagi hasil keuntungan tambang 
yang tidak seimbang antara negara maupun 
korporasi, 3) munculnya berbagai konflik 
masyarakat karena berebut hasil tambang. 
Hal pentingnya terletak pada implementasi 
dan kontestasi kepentingan kuasa dalam 
pasal-pasal di UU No 4 Tahun 2009 tentang 
Mineral Pertambangan (Minerba).  Secara 
substansi, pasal-pasal yang termuat 
dalam UU tersebut mencerminkan adanya 
resources nationalism yang ingin dicapai 
dan diinginkan oleh Bangsa ini dalam 
mengembalikan kedaulatan atas tambang 
dan migas.

Negosiasi kontrak merupakan wacana 
yang sering didiskusikan dalam membahas 
mengenai kontrak pertambangan di 
Indonesia. Hal tersebut sebenarnya 
didasarkan pada minimnya pendapatan 
negara yang didapatkan dari hasi tambang. 
Secara garis besar, sektor pertambangan 
hanya menyumbang sebesar 12 persen dari 
pendapatan bruto pemerintah, sementara 
korporasi multinasional semacam 
PT Freeport Indonesia memperoleh 
keuntungan kotor sebesar 1,63 trilyun pada 
tahun 201316. 

Realisasi penerimaan pendapatan 
negara sendiri juga fluktuatif semisalnya 
tahun 2012, penghasilan dari tambang 
mencapai 24 triliun, pada 2014 menjadi 35 
triliun, pada tahun 2015 turun menjadi 29,3 
triliun. Adapun sampai September 2016 ini, 
realisasi pendapatan tambang mencapai 
16,4 triliun dari target sebesar 30,1 triliun 
yang dipatok pada tahun 2016 ini. Adanya 
trends fluktuatif yang terjadi dalam 
penerimaan pendapatan tambang itulah 
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yang menimbulkan berbagai pertanyaan 
mendasar mengenai kedaulatan negara 
dalam pertambangan dan tata kelola 
pertambangan di Indonesia.

Selanjutnya, dalam PP 23/2010 
disebutkan bahwa perusahaan pemegang 
IUP wajib untuk melakukan kegiatan 
pertambangan yang meliputi konstruksi, 
penambangan, pengolahan dan pemurnian 
serta pengangkutan dan penjualan.  Dari 
kesemua tahapan tersebut, yang menjadi 
poin krusial adalah masalah pemurnian 
yang wajib dilakukan oleh perusahaan. 
Pemurnian secara lebih lanjut diatur 
secara mendalam dalam berbagai turunan 
pasal lainnya semisalnya lokasi pemurnian 
tersebut harus satu lokasi dengan lokasi 
pertambangan atau semisal berada di laut 
tersebut setidaknya harus berada di radius 
12 mil dari daratan. 

Pembangunan fasilitas pemurnian ini 
sebenarnya merupakan cerminan awal dari 
nasionalisme pertambangan yang hendak 
dilakukan oleh negara. Fasilitas pemurnian 
adalah langkah untuk menghindari adanya 
ekspor barang mentah ke luar negeri 
dengan berupaya tetap diolah di dalam 
negeri dengan membangun smelter. Namun 
di satu sisi, fasilitas pemurnian tersebut 
juga menimbulkan masalah yakni dengan 
timbulnya masalah tailing (limbah hasil 
tambang) yang itu jumlahnya besar.  Adaya 
tailing tersebut juga menekankan adanya 
tambahan biaya kembali yang dilakukan 
oleh korporasi terhadap pengolahan limbah 
tersebut.

 Dalam PP 24/2012 lebih menekankan 
pada pola divestasi saham yang disepakati 
antara perusahaan asing dengan pemerintah 
/ badan usaha nasional dan lokal dilakukan 
secara bertahap dari 20 persen saham 
pada tahun keenam, 30 persen pada tahun 

ketujuh, 37 persen pada tahun kedelapan, 
44 persen pada tahun kesembilan, dan 
51 persen pada tahun kesepuluh17.  
Adanya kewajiban pelepasan saham 
tersebut dilakukan sebagai upaya negara 
menegakkan kedaulatan kembali dan posisi 
yang lebih tinggi terhadap perusahaan 
asing. Dalam Peraturan Pemerintah 
tersebut, disebutkan pula bahwa divestasi 
juga melibatkan perusahaan nasional 
maupun juga perusahaan lokal untuk 
ambil bagian. Pelibatan perusahaan dalam 
negeri dimaksudkan pula untuk melakukan 
transfer teknologi dan juga transfer faktor 
produksi. Hal ini juga sebagai langkah 
antisipatif bilamana perusahaan asing 
tersebut bila kontraknya berakhir dan 
mengambil kembali semua faktor produksi 
yang telah diivestasikan di Indonesia.  

Dalam PP 1/2014 disebutkan bahwa 
permunian dan pengolahan hasil tambang 
wajib dilakukan di dalam negeri yang 
diundangkan dalam pasal 112C. PP ini 
merupakan penegasan kembali yang 
diakukan oleh pemerintah bahwa amanat 
pemurnian tambang sebagaimana yang 
diundangkan dalam UU 4/2009 secara 
benar dan wajib dilakukan oleh perusahaan 
pertambangan tanpa terkecualipun. 
Pembangunan idealnya dilaksanakan dalam 
satu lokasi pertambangan sehingga proses 
pengawasan dan transparansi kegiatan 
pertambangan dilakukan dan dilaksanakan 
secara terang-benderang.  Kebijakan ini 
sekaligus pula untuk menekan kembali 
posisi perusahaan untuk tunduk kepada 
negara. 

Berbagai macam peraturan pemerintah 
tersebut memang secara teknis sudah 
berusaha mengimplementasikan nilai-nilai 
kedaulatan tambang yang itu difokuskan 
pada divestasi dan pembangunan smelter 
sebagai tahapan pertama. Namun dalam 
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perkembangannya, terjadi pola tarik 
ulur larangan ekspor konsentrat, batas 
waktu pembangunan smelter yang tak 
bisa ditawar lagi dan juga negosiasi yang 
dilakukan oleh perusahaan pertambangan 
atas berlakunya aturan pemerintah 
tersebut.  Pernyataan yang sering 
dikeluarkan dalam melihat kasus lobi-lobi 
tersebut adalah kemungkinan terjadinya 
pemutusan hubungan kerja massal oleh 
perusahaan karena gaji karyawan tersedot 
untuk pembangunan smelter. Selain itu 
dikhawatirkan akan menimbulkan dampak 
limbah smelter terhadap lingkungan sekitar 
jika tidak dimanfaatkan oleh perusahaan 
petrokimia untuk komoditas turunan yang 
juga bernilai ekonomis. 

Selain ada gejala kebangkitan 
nasionalisme sumber daya alam Indonesia, 
ada juga gejala etno-regionalisme di 
Papua. Dalam kasus Indonesia, kemunculan 
resources regionalism terkait dengan 
adanya celah konstitusi yang ditimbulkan 
antara UU Pemerintahan Daerah dengan 
UU Mineral Batu Bara. Dalam UU 23/2014 
tentang Pemerintahan Daerah disebutkan 
secara jelas bahwa yang menjadi urusan 
pemerintahan daerah dalam sektor energi 
adalah pengelolaan tambang di luar sektor 
migas, dan tertuju pada sektor panas bumi.  
Sementara dalam UU 4/2009 disebutkan 
bahwa pemerintah daerah diberi mandat 
oleh pemerintah pusat untuk memegang 
kuasa kontrol pertambangan di daerahnya 
masing-masing. Celah konstitusi itulah yang 
menjadi payung penting hadirnya resources 
regionalism yang berada dalam kasus 17 
tuntutan Gubernur Lukas Enembe kepada 
pemerintah RI dan PT Freeport.

Masyarakat dan pemerintah Papua lewat 
buku gubernur Lukas Enembe berjudul 
Papua: Antara Uang dan Kewenangan”,18 
memberikan 17 tuntutan pada PT 

Freeport Indonesia. Tuntutan ini sudah 
disampaikan sejak lama namun sampai 
tahun 2016 belum semuanya dipenuhi. 
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan 
tuntutan dari masyarakat Papua ini juga 
telah disampaikan pada pemerintah pusat 
melalui Kementerian ESDM. Dia menyebut 
tuntutan ini sebagai bentuk aspirasi 
masyarakat Papua melihat kondisi sekitar 
tambang Freeport.19 Adapun 17 poin yang 
menjadi tuntutan pemerintah pusat dan 
Pemda adalah:20

Tuntutan kepada Pemerintah Pusat: 

1. Pengurangan luas wilayah dari 
212.950 hektare (ha) menjadi 
90.360 ha, atau 58% dari total 
wilayah dikembalikan ke negara. 

2. Pengutamaan penggunaan tenaga 
kerja, barang dan jasa dalam negeri. 

3. Pengolahan dan pemurnian dalam 
negeri. Freeport telah ekspansi 
smelter di Jawa Timur dan 
membangun smelter di Papua. 

4. Divestasi. 

5. Penerimaan negara (sedang dalam 
pembahasan Kemenkeu). 

6. Status hukum kelanjutan operasi 
pertambangan (masih harus dicari 
solusi).

Tuntutan dari Pemerintah daerah: 

1. Memindahkan kantor pusat Freeport 
ke Papua. 

2. Memperbaiki hubungan Freeport 
dengan Pemda Papua dan kabupaten 
sekitar. 

3. Meningkatkan peran serta pemda 
(BUMD) dan pengusaha Papua dalam 
kegiatan sub kontrak. 

4.  Mewaj ibkan Freeport  untuk 
menggunakan jasa perbankan 
nasional (Bank Papua). 
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5 .  M e m p e r b a i k i  p e n g a t u r a n 
pertambangan rakyat. 

6. Mengalihkan pengelolaan Bandara 
Moses Kilangin kepada pemda atau 
Kemenhub. 

7. Meningkatkan kontribusi dalam 
infrastruktur wilayah. 

8. Meningkatkan intensitas program 
CSR. 

9. Memperbaiki pengelolaan dampak 
lingkungan hidup. 

10. Menyiapkan rencana pascatambang. 

11. Meningkatkan peran tenaga kerja 
orang asli Papua.

Sebanyak 17 tuntutan ini oleh gubenur 
Lukas diusulkan akan dimasukan dalam 
pertimbangan renegosiasi kontrak yang 
dilakukan pemerintah. Papua punya 17 
poin yang harus dilaksanakan Freeport 
untuk kepentingan kemajuan masyarakat 
Papua. Masyarakat miskin masih banyak di 
kabupaten daerah pertambangan. Beberapa 
tuntutan sudah dipenuhi Freeport seperti 
menyerahkan Bandara Timika yang 
awalnya milik Freeport ke Pemerintah 
Daerah Papua. Saat ini pemerintah daerah 
sedang mengembangkan infrastruktur 
darat lainnya.  Hal yang bisa diselesaikan 
manajemen Feeport cenderung baru 
sebagian. 

Tuntutan lain yang sudah dipenuhi 
Freeport, merekrut tenaga kerja dari 
masyarakat lokal. Sudah banyak anak Papua 
yang berprestasi bekerja di perusahaan 
tambang yang berafiliasi pada Freeport 
MCMoran di Amerika Serikat tersebut. 
Tenaga kerja sudah banyak direkrut, 
kemudian mereka (Freeport) juga sudah 
membuka rekening karyawan seluruhnya 
di Bank Pembangunan Daerah (BPD). BPD 
Papua ingin jadi bank devisa. Tak cuma jadi 

karyawan, Freeport juga sudah memberi 
kesempatan pada penduduk lokal untuk 
menjadi pejabat di perusahaan itu.   PT 
FI sudah menjadikan ‘anak Papua’ jadi 
vice president, yang dijabat oleh anak 
Papua yang sudah memiliki kemampuan, 
pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, 
PT Freeport Indonesia menyatakan ingin 
terus melakukan penambangan emas dan 
tembaga di Papua hingga 2041. Sebanyak 15 
dari 17 item ‘tuntutan’ dari pemerintah pun 
sudah mereka penuhi.21 Adapun beberapa 
permintaan dari Pemerintah Daerah Papua 
yang sulit atau belum dipenuhi dan akan di 
lengkapi antara lain:

1. Memindahkan pusat operasi Freeport 
Indonesia ke Papua;

2. Memperbaiki Hubungan Freeport 
Indonesia dengan Pemda Papua dan 
Kabupaten sekitar;

3. Meningkatkan peran serta Pemda 
(BUMD) dan pengusaha-pengusaha 
Papua dalam kegiatan sub-kontrak;

4. Mewajibkan Freeport Indonesia 
untuk menggunakan jasa perbankan 
nasional (Bank Papua);

5 .  M e m p e r b a i k i  p e n g a t u r a n 
pertambangan rakyat;

6.  Peningkatan dan pengal ihan 
pengelolaan Bandara Moses Kilangin, 
Timika;

7 .  M e n i n g k a t k a n  k o n t r i b u s i 
pembangunan infrastruktur wilayah 
sekitar;

8. Penataan Program CSR;

9. Memperbaiki pengelolaan dampak 
lingkungan hidup;

10. Menyusun rencana paska tambang;

11. Meningkatkan peran tenaga kerja 
asal Papua; 
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S e m e n t a r a ,  e m p a t  a s p e k  y a n g 
merupakan domain pemerintah pusat yang 
telah disepakati adalah:

1.  Menciutkan wilayah menjadi 90.360 
hektar, dari semula 212.950 hektar 
(mengembalikan 58 % WK kepada 
Pemerintah);

2. Pengutamaan Penggunaan Tenaga 
Kerja, Barang dan Jasa Dalam Negeri;

3. Membangun Pengolahan dan 
Pemurnian Dalam Negeri;

4. Divestasi, tetapi Freeport Indonesia 
menginginkan melalui IPO di bursa 
saham.

Artinya masih ada dua hal yang belum 
dipenuhi baik oleh Freeport maupun 
dari pemerintah.  Dua permintaan itu 
adalah mengenai peningkatan jumlah 
kontribusi pada penerimaan negara, yang 
sebentar lagi akan disepakati oleh Menteri 
Keuangan. Hal yang lain adalah kelanjutan 
operasi (Freeport minta hingga 2041), 
yang itu menunggu waktu dan cara yang 
tepat. Karena dalam peraturan perundang-
undangan, (perpanjangan kontrak) baru 
bisa diajukan 2 tahun sebelum kontrak 
habis, itu mereka baru bisa mengajukan. 
Sebelumnya, dalam pertemuan Chairman 
of Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, 
Jim Bob Moffett dengan Presiden Jokowi, 
Jokowi memberikan arahan sebagai berikut:

“..Pemerintah berkepentingan untuk 
membangun iklim investasi yang 
sehat untuk menjaga pertumbuhan 
ekonomi; Pemerintah ingin agar 
keberadaan PTFI dapat menjadi 
pilar utama dalam percepatan 
pembangunan kawasan Papua, 
karena itu perlu dilakukan evaluasi 
menyeluruh sebagaimana telah 
diatur dalam Keputusan Presiden 
Nomor 16 tahun 2015; Dalam 

menjalankan operasinya, PTFI 
harus semakin meningkatkan porsi 
penggunaan kapasitas dalam negeri, 
baik dalam penggunaan barang dan 
jasa, maupun pemanfaatan tenaga 
kerja; Hilirisasi harus dilanjutkan, 
pembangunan smelter baik melalui 
skema ekspansi di Jawa Timur, maupun 
pembangunan yang baru di Papua 
tidak boleh tertunda;Pembangunan 
PLTA Urumuka, Kabupaten Mimika 
harus segera direalisasikan agar 
masyarakat Papua dapat segera 
memperoleh manfaatnya…”.22

Menanggapi arahan Presiden RI Jokowi, 
James R. Moffett, Presdir PT FI waktu itu 
menyatakan kesiapannya untuk menaati 
seluruh arahan Presiden. “Sebagai 
perusahaan yang telah beroperasi selama 
lebih dari 40 tahun, Freeport Indonesia 
menghormati kedaulatan hukum Republik 
Indonesia dan Kami siap melaksanakan 
semua aturan yang ada”.23

Berbagai macam ekspresi resources 
regionalism dalma level lokal banyak 
ditemui dalam berbagai macam studi 
kasus. Misalnya saja pemberian HPH, IUP, 
maupun IUK yang itu tidak terkontrol oleh 
pemerintah pusat secara langsung. Adapun 
munculnya semangat resources regionalism 
juga menimbulkan skala konflik lebih 
besar dengan masyarakat lokal karena 
penambangan dilakukan secara merajalela. 
Pembuatan kebijakan yang secara masif 
memperjualbelikan konsesi izin tersebut 
selain halnya keempat faktor yang telah 
disebutkan sebelumnya dinilai karena 
lebih mengedepankan kepentingan bisnis. 
Hal itu juga dikarenakan sistem bagi hasil 
yang tidak seimbang antara pemerintah 
pusat dengan pemerintah daerah secara 
lebih jelas dan terang. Kondisi tersebut 
yang memicu pembangkangan pemerintah 
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daerah untuk berupaya menjadi tuan di 
daerah sendiri dengan berupaya mengatur 
sumber daya alam untuk kesejahteraan di 
aras lokal.

Dengan kata lain, kemunculan resources 
regionalism lebih condong kepada 
kepentingan ekonomi secara pragmatis 
dan praktis daripada sekedar pemenuhan 
kepentingan nasionalisme belaka.  Premis 
inilah yang menjadi pertanyaan kunci 
lebih lanjut bagaimana melihat dimensi 
nasionalisme secara riil dan praksis 
dalam mengkaitkannya dengan kasus 
pertambangan. Nasionalisme pada intinya 
adalah berbicara mengenai pemenuhan 
kepentingan nasional yang perlu untuk 
dipenuhi negara dalam menunjukkan 
eksistensinya sebagai penjamin kebutuhan 
hajat hidup orang banyak.

PENUTUP

Keberadaan pasal 33 UUD 1945 
memperlihatkan komitmen pendiri bangsa 
ini untuk menjadikan negara sebagai 
instrumen menyejahterakan setiap anak 
bangsa. Komitmen itu juga menunjukkan 
bahwa negara memiliki tanggungjawab 
untuk berbuat sebesar-besarnya demi 
kemakmuran (seluruh) rakyat, bukan 
demi kemakmuran segelintir orang. 
Komitmen yang telah ditetapkan dalam 
konstitusi itu juga beriringan dengan 
membangun kedaulatan negara. Bahkan 
keduanya sesungguhnya menjadi saling 
mengikat dan menopang. Komitmen untuk 
berdaulat akan memungkinkan upaya 
memenuhi komitmen dan tugas pemberi 
dan pemelihara kemakmuran itu menjadi 
semakin terbuka, dan sebaliknya komitmen 
untuk memakmurkan seluruh anak bangsa 
akan mendorong negara untuk memajukan 
kepentingan mereka sebagai prioritas yang 

pada akhirnya menempatkan kepentingan 
negara itu sendiri sebagai hal yang utama.

Jika diringkas secara lebih sederhana 
sebagai suatu kesimpulan, kandungan 
nilai, norma, maupun prinsip resources 
nationalism dan etno-regionalism dapat 
dijelaskan berdasarkan bunyi pasal-pasal 
tersebut sebagai berikut yakni 1) pemurnian 
hasil tambang  dalam negeri, 2) pelibatan 
pengusaha lokal, 3) penggunaan barang dan 
jasa lokal, 4) penggunaaan barang / jasa 
lokal, 5) divestasi saham oleh pemerintah 
dan badan usaha nasional / lokal. Kelima 
poin tersebut sebenarnya merupakan bagian 
kecil dari proses nasionalisme pertambangan 
yang berkembang di Indonesia paska 
reformasi. Sebelumnya diskursus mengenai 
nasionalisme pertambangan hampir tidak 
ada dalam pemerintahan Orde Baru. 

Terkait hal tersebut,  ada tiga hal 
yang perlu dilakukan yaitu, Pertama, 
bagi kementerian ESDM,  dalam rangka 
penegakan kedaulatan negara maka 
perpanjangan izin khusus wilayah 
pertambangan termasuk bagi PT FI di Papua 
dan PT NNT di Sumbawa, NTB menjadi 
suatu keniscayaan dalam relasi negara dan 
MNC Pertambangan global, perlu memihak 
dan mengawal implementasi konsitusi 
dasar dan UU Minerba, bukan melemahkan 
posisi negara dengan merevisi UU Minerba 
agar sejalan dengan kepentingan MNC 
untuk tetap mengekspor mineral yang 
ditambangnya dalam bentuk konsentrat. 
Cara ini akan melemahkan penciptaan 
lapangan kerja di daerah dan tidak sungguh 
–sungguh menegakkan transparansi dan 
akuntabilitas produksi tambang. 

Kedua, pesan bagi Komisi VII DPR RI, agar 
posisi kedaulatan negara kian kuat maka 
disarankan agar Komisi VII DPR RI mengawal 
kepentingan nasional yang diatur dalam 
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pasal 33 UUD 1945 yaitu sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat, maka diperlukan revisi 
kontrak – kontrak tambang dan perbaikan 
klausul perjanjian (UU Minerba 2009) yang 
lebih menguntungkan negara, diantaranya 
soal tarif royalti yang rendah pada kontrak 
karya (hanya 1-2 %), Tarif landrante yang 
rendah tidak sebanding dengan dampak dan 
kerusakan lingkungan (US$ 3/Ha), praktek 
penjualan produk berupa konsentrat tidak 
ada nilai tambah (kewajiban refining 
dalam negeri) perlu dibatasi waktunya 
hingga 2017/2018 dan Perusahaan MNC 
tambang wajib membuat kerjasama dengan 
rekanannya membangun smelter di daerah 
atau di dalam negeri. 

Ketiga, perlunya tinjauan terhadap 
kebijakan relaksasi atau perpanjangan 
waktu untuk ekspor konsentrat mestinya 
juga disertai ketegasan perintah untuk 
perusahaan segera melakukan kemitraan 
dalam pembangunan smelter di daerah 
luar tambang atau seputar tambang, 
berapa lamanya waktu yang cukup untuk 
membangunnya perlu dinegosiasikan oleh 
eksekutif dan legislatif kepada semua 
perusahaan tambang. Namun disaksikan 
oleh seluruh rakyat Indonesia lewat publikasi 
media massa. Sembari kebijakan publik 
relaksasi pengiriman konsentrat masih 
diizinkan, namun untuk batas waktu yang 
terukur dan disepakati bersama oleh para 
pihak terkait. Jika ketegasan pembangunan 
smelter ini dilakukan di daerah seputar 
tambang, maka status kedaulatan negara 
dan kepentingan daerah dan masyarakat 
lokal akan tetap terjaga.
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ABSTRAKSI

Likuiditas dalam negeri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat 
diperlukan. Namun disisi lain masih banyak harta warga negara Indonesia yang 

ditempatkan di luar wilayah Indonesia yang seharusnya dapat dimanfaatkan. Menjadi 
sebuah keraguan bagi warga negara tersebut akan adanya konsekuensi yang muncul jika 

harta tersebut dibawa ke dalam negeri. Amnesti Pajak merupakan sebuah terobosan 
kebijakan pemerintah untuk mengembalikan harta kekayaan warga negara ke dalam negeri 

yang bisa membawa dampak yang lebih luas. Meski mendapat respons beragam terkait 
lahirnya kebijakan tax amnesty, namun keberadaan undang – undang pengampunan pajak 

justru mendapat respons positif dari dunia usaha yang menambah laju indeks harga saham 
gabungan (IHSG) yang menembus level 5000 poin, malah pertumbuhan ekonomi negara 

sekitar melamban akibat kebijakan tax amnesty ini. Untuk mempertahankan sinyalemen 
yang positif ini perlu memperluas sosialisasi yang berkelanjutan untuk menyamakan visi 

dan persepsi publik, terutama mereka yang pesimis dan sinis terhadap makna dan subtansi 
“amnesti” dalam perpajakan. Dengan sinyalemen positif dari dunia usaha tentunya kan 
berdampak siginifikan terhadap pertumbuhan dan target pencapaian ekonomi Indonesia 
tahun 2016 sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak di Indonesia 

akan kuat. Tak hanya itu, perbaikan mentalitas para pelaku dalam pengelolaan dan wajib 
pajak pun dapat semakin memperkuat perekonomian Indonesia di masa depan.

Kata kunci: pajak, wajib pajak, tax amnesty, pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi
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PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam 
beberapa tahun terakhir cenderung 
mengalami perlambatan yang berdampak 
pada turunnya penerimaan pajak dan 
mengurangi ketersediaan likuiditas dalam 
negeri yang sangat diperlukan untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia sementara banyak harta warga 
negara Indonesia yang ditempatkan di luar 
wilayah Indonesia yang seharusnya dapat 
dimanfaatkan untuk menambah likuiditas 
dalam negeri dan mendorong pertumbuhan 
ekonomi nasional. Sebagian dari harta 
yang berada di luar wilayah Indonesia 
tersebut belum dilaporkan oleh pemilik 
harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilannya sehingga terdapat 
konsekuensi perpajakan yang mungkin 
timbul apabila dilakukan pembandingan 
dengan harta yang telah dilaporkan 
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan yang bersangkutan. 
Hal ini merupakan salah satu faktor yang 
menyebabkan para pemilik harta tersebut 
merasa ragu untuk membawa kembali 
atau mengalihkan harta mereka dan untuk 
menginvestasikannya dalam kegiatan 
ekonomi di Indonesia.

Untuk itu, perlu diterapkan langkah 
khusus dan terobosan kebijakan untuk 
mendorong pengalihan harta ke dalam 
wilayah Indonesia sekaligus memberikan 
jaminan keamanan bagi warga negara 
Indonesia yang ingin mengalihkan dan 
mengungkapkan harta yang dimilikinya 
dalam bentuk Amnesti Pajak. Terobosan 
kebijakan berupa Amnesti Pajak 
juga didorong oleh semakin kecilnya 
kemungkinan untuk menyembunyikan 
kekayaan di luar wilayah Indonesia karena 
semakin transparannya sektor keuangan 
global dan meningkatnya intensitas 

pertukaran informasi antarnegara. 

Menurut Menteri Keuangan, Bambang 
Brodjonegoro, Tax amnesty adalah suatu 
kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, 
tidak semata-mata kebijakan terkait 
fiskal apalagi pajak, melainkan kebijakan 
dengan dimensi yang lebih luas, kebijakan 
ekonomi secara umum. Dari sisi pajak, 
dengan Tax Amnesty, penerimaan dalam 
APBN akan bertambah, sehingga APBN akan 
lebih sustainable sehingga kemampuan 
pemerintah untuk “spending” akan lebih 
besar. Dikemukakan pula beberapa latar 
belakang Tax Amnesty: Pertama, Banyaknya 
wajib pajak yang belum melaporkan 
hartanya di dalam dan luar negeri serta 
belum dikenai pajak di Indonesia. Kedua, 
Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam 
melaporkan kewajiban perpajakan. 

“Data internal DJP (Direktorat Jenderal 
Pajak) tahun 2015 menunjukan wajib 
pajak (WP) terdaftar memiliki kewajiban 
menyampaikan SPT sebesar 18 juta WP. 
Sedangkan realisasi SPT yang masuk di 
2015 sebesar 10,9 juta. Mengingat rasio 
kepatuhan penyampaian SPT hanya pada 
kisaran 60% sehingga masih ada potensi WP 
yang belum menyampaikan SPT sebesar 40% 
dari WP terdaftar,” ujar Bambang di DPR, 
Selasa (12/4/2016). 

Dalam dekade terakhir ini penerimaan 
pajak di Indonesia belum optimal dengan 
ditandai tax ratio yang tergolong rendah, 
jika dibandingkan dengan rata-rata tax 
ratio negara berpendapatan menengah 
lainnya. Tax ratio Indonesia saat ini berada 
di kisaran angka 12% (pajak pusat, pajak 
daerah, dan PNPB migas dibandingkan 
dengan PDB). Apabila dibandingkan dengan 
negara-negara tetangga seperti Malaysia 
pada kisaran angka 16,10%, Singapura 
13,97%, Filipina 13,88%, Thailand 16,50%. 
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Ketiga, aturan tax amnesty dibutuhkan 
karena DJP memiliki kewenangan yang 
terbatas pada akses data perbankan. 
“DJP memiliki kendala dalam mengawasi 
aktivitas perekonomian di sektor informal 
dan mencegah larinya modal ke luar negeri 
karena ada kebijakan bank sentral”1

Program tax amnesty sendiri telah 
dilakukan di banyak negara di dunia ini, 
baik oleh negara maju maupun negara 
berkembang dengan berbagai cerita 
sukses maupun kegagalan. India (1997), 
Irlandia (1988), dan Italia (1982, 1984, 
dan 2001/2002) adalah contoh negara 
yang sukses menyelenggarakan program 
pengampunan pajak. Sedangkan Argentina 
(1987) dan Prancis (1982 dan 1986) adalah 
contoh negara yang gagal dalam program 
pengampunan pajak. Namun demikian, 
tidak dapat dipungkiri bahwa tax amnesty 
merupakan sebuah isu yang kontroversial 
d a l am  dun i a  pe rpa j a kan .  A s ums i 
kontroversial yang mendasari tax amnesty 
adalah dihapuskannya pokok pajak, sanksi 
administrasi dan/atau pidana pajak atas 
ketidakpatuhan yang telah dilakukan oleh 
wajib pajak di masa lalu demi peningkatan 
kepatuhan di masa yang akan datang. Di satu 
sisi, tax amnesty dipandang sebagai jalan 
keluar untuk meningkatkan penerimaan 
di masa yang akan datang karena tax 
amnesty memberikan kesempatan kepada 
wajib pajak untuk masuk atau kembali ke 
dalam sistem administrasi perpajakan yang 
berdampak pada peningkatan penerimaan 
di masa yang akan datang. Namun, di sisi 
lain, tax amnesty dapat mengurangi tingkat 
kepatuhan di masa yang akan datang 
jika wajib pajak tetap mempertahankan 
ketidakpatuhannya setelah program tax 
amnesty berakhir sembari berharap akan 
adanya program tax amnesty di masa yang 
akan datang2.

Salah satu tantangan terbesar 
pemerintah dalam penerapan Tax Amnesty 
ini Aladdin bagaimana mendapatkan 
kepercayaan (trustworthy) masyarakat 
hingga akhirnya masyarakat dapat turut 
serta dalam menyukseskan program Tax 
Amnesty. Kepercayaan masyarakat yang 
dimaksud disini adalah dari sisi kesiapan 
administrasi atau sistem dan konsistensi 
pemerintah, misalnya adanya kekhawatiran 
bahwa akan timbul peraturan perundangan 
untuk menganulir tax amnesty yang 
akhirnya akan merugikan masyarakat di 
masa depan. Kunci keberhasilan sebuah tax 
amnesty adalah dalam penerapannya dan 
langkah yang diambil pemerintah pasca tax 
amnesty tersebut.  

Yang menjadi pokok permasalahan disini 
adalah bagaimana penerapan Tax Amnesty 
di Indonesia dan bagaimana kebijakannya di 
Indonesia untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi?  

PEMBAHASAN

Baer dan LeBorgne, sebagaimana dikutip 
oleh Mikesell dan Ross, mendefinisikan tax 
amnesty sebagai: “a limited-time offer 
by the government to a specified group 
of taxpayers to pay a defined amount, in 
exchange for forgiveness of a tax liability 
(including interest and penalties), relating 
to a previous tax period(s), as well as 
freedom of legal prosecution”3

Sementara, Jacques Malherbe 
mengartikan tax amnesty seperti berikut 
ini:

“the possibility of paying taxes 
in exchange for the forgiveness 
of the amount of the tax liability 
(including interest and penalties), 
the waiver of criminal tax 
prosecution, and limitations to audit 
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tax determinations for a period of 
time”4

Dari definisi di atas, selain memberikan 
pengampunan untuk sanksi administrasi, 
tax amnesty juga dimaksudkan untuk 
menghapuskan sanksi pidana. Tax amnesty 
juga dapat diberikan kepada pelaporan 
sukarela data kekayaan wajib pajak yang 
tidak dilaporkan di masa sebelumnya 
tanpa harus membayar pajak yang mungkin 
belum dibayar sebelumnya. Dalam 
menetapkan perlu tidaknya tax amnesty, 
perlu dipertimbangkan apa yang menjadi 
justifikasi dari tax amnesty dan hingga 
batas mana tax amnesty dapat dijustifikasi.

Definisi tax amnesty di atas memberikan 
gambaran tentang karakteristik dari suatu 
program tax amnesty, yaitu:

a. Durasi : secara umum, program tax 
amnesty berlangsung dalam suatu 
kurun waktu tertentu, dan umumnya 
berjalan Selama 2 bulan hingga 1 
tahun5. Untuk mendukung berhasilnya 
program tax amnesty, hal yang perlu 
ditekankan adalah luasnya publisitas 
dan promosi program tax amnesty serta 
tersampaikannya pesan bahwa wajib 
pajak hanya memiliki kesempatan sekali 
ini saja untuk memperoleh pengampunan 
atas pajak yang terutang, bunga, dan/
atau sanksi administrasi. Menurut Benno 
Torgler dan Christoph A. Schaltegger6 
pengampunan pajak sebaiknya diberikan 
hanya sekali saja dalam suatu generasi 
(once per generation). Hal ini juga 
penting dilakukan untuk menghindari 
misperception dari sisi wajib pajak. 
Pengampunan pajak yang diberikan 
berkali-kali menyebabkan wajib 
pajak akan selalu menunggu program 
pengampunan pajak berikutnya dan 
ini akan mendorong wajib pajak untuk 

tidak menjalankan kewajiban pajaknya 
dengan benar. Oleh karena itu, apabila 
pemerintah akan memberikan tax 
amnesty maka tidak boleh ada isu 
tentang program pengampunan pajak 
jilid berikutnya.

b. Kelompok wajib pajak : Secara 
umum, setiap wajib pajak yang belum 
menunaikan kewajiban perpajakannya 
diperbolehkan untuk berpartisipasi 
dalam program tax amnesty7. Artinya, 
program tax amnesty ini ditujukan 
kepada wajib pajak yang telah berada 
dalam sistem administrasi perpajakan 
dan wajib pajak yang belum masuk 
dalam sistem administrasi perpajakan. 
Perlakuan yang berbeda dimungkinkan 
ketika wajib pajak yang hendak 
berpartisipasi dalam program tax 
amnesty telah diperiksa atau sedang 
dalam proses pemeriksaan. Dalam hal 
ini, wajib pajak yang telah diperiksa 
atau sedang dalam proses pemeriksaan 
tersebut tidak diperbolehkan 
berpartisipasi dalam program tax 
amnesty karena jumlah tunggakan 
pajaknya telah diketahui oleh otoritas 
pajak. Wajib pajak juga dapat diberikan 
pengampunan jika ketentuan peraturan 
perundang-undangan menyatakan wajib 
pajak yang mengungkapkan kewajiban 
perpajakan atau harta kekayaannya 
secara sukarela berhak mendapatkan 
penurunan atau penghapusan sanksi 
administrasi.

c. Jenis pajak dan jumlah pajak atau 
sanksi administrasi yang diberikan 
ampunan. Ketentuan tentang tax 
amnesty harus menspesifikasi pajak 
apa saja yang diberikan ampunan. Pada 
umumnya, pajak yang diberikan ampunan 
hanya bersumber dari satu jenis pajak 
atau satu kategori subjek pajak saja8 
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misalnya tax amnesty hanya diberikan 
pada pajak penghasilan orang pribadi 
saja tidak termasuk pajak penghasilan 
badan, atau program tax amnesty hanya 
dikhususkan kepada pajak bumi dan 
bangunan saja. Perkembangan terkini 
di beberapa negara menunjukkan 
program tax amnesty juga diberikan 
secara spesifik kepada harta kekayaan 
yang ditempatkan di luar negeri 
yang belum dilaporkan oleh wajib 
pajak. termasuk harta kekayaan 
yang direpatriasi ke dalam negeri. 
Program tax amnesty yang diberikan 
secara khusus ini umumnya disertai 
dengan pembebasan atau pengurangan 
pajak atas penghasilan yang belum 
dilaporkan yang bersumber dari harta 
kekayaan di luar negeri tersebut9

Karakterisrik program tax amnesty 
diatas penting dan perlu diperhatikan 
dalam penerapannya sehingga tantangan-
tantangan yang dihadapi dalam penerapan 
tax Amnesty data diminimalisir. 

Meski respons terhadap kebijakan tax 
amnesty cukup beragam, keberadaan 
undang-undang pengampunan pajak justru 
menuai sinyal positif dari dunia usaha. 
Pengampunan pajak menjadi salah satu 
faktor yang menopang laju indeks harga 
saham gabungan (IHSG) hingga menembus 
level 5.000 poin. Apresiasi terhadap tax 
amnesty telah menambah likuiditas, 
membuat neraca pembayaran semakin 
bagus. 

BEI juga menunjukkan apresiasi investor 
yang cukup tinggi, bahkan mencatatkan beli 
bersih Rp4 triliun dalam 5 hari. Gubernur 
Bank Indonesia meyakini pertumbuhan 
ekonomi akan mencapai 5,2% yang secara 
khusus dipicu oleh dana repatriasi. Dari 
sektor investasi, Sentimen positif dari 

kebijakan tax amnesty telah mendorong 
masuknya dana investasi ke Indonesia 
sebesar Rp97 triliun, yang meningkat 
signifikan dari periode yang sama tahun lalu 
sekitar Rp57 triliun. 

Di lain pihak, capital in flow yang 
bersumber dari repatriasi aset berpotensi 
mendorong penguatan nilai tukar rupiah 
sekaligus menambah devisa negara. 
Sehari setelah pengesahan Undang-
Undang Pengampunan Pajak, rupiah 
bahkan mencatatkan penguatan 1,22% 
menjadi 13.188 per dolar Amerika Serikat. 
Sebelumnya nilai tukar rupiah sempat 
menyentuh 13.300-13.500 per dolar 
Amerika Serikat sebagai imbas dari Britain’s 
Exit (Brexit). 

Saat sentimen positif sedang melanda 
dunia usaha dan perekonomian Indonesia 
secara umum, awal Juli, Moody’s Investor 
Service, perusahaan pemeringkat dunia, 
merilis prospek sistem perbankan Singapura 
menjadi negatif dari kondisi stabil. Moody’s 
memproyeksi prospek negatif berlangsung 
selama jangka waktu 12 hingga 18 bulan 
di tengah berkembangnya risiko terhadap 
profitabilitas dari keterbukaan terhadap 
industri energi dan tingginya tingkat 
pengaruh korporat. 

Pertumbuhan ekonomi di Singapura 
akan melamban menjadi 1,6% dalam 2016 
dan 1,5% dalam 2017, di bawah rata-rata 
4,5% antara 2011 dan 2014. Secara khusus, 
pelambatan ekonomi Singapura tidak lepas 
dari kebijakan tax amnesty, di mana Negeri 
Singa Putih merupakan salah satu surga 
pajak dan menjadi tujuan pemarkiran dan 
investasi dana. 

Sinyal positif yang sedang berlangsung 
dalam dunia usaha kiranya sebuah awal 
baik yang tidak sekadar menggiring pada 
euforia sesaat. Kebijakan tax amnesty 
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membutuhkan sosialisasi yang masif dan 
komprehensif menyentuh seluruh dimensi 
yang terkait ihwal pengampunan pajak. 
Sosialisasi yang berlangsung secara kontinu 
akan menyamakan visi dan persepsi publik, 
khususnya mereka yang cenderung pesimis 
dan sinis terhadap makna dan substansi 
”amnesti” dalam perpajakan. 

Patut disadari bahwa UU Pengampunan 
Pajak cukup sederhana dengan 25 pasal 
yang memuat garis-garis besar tentang 
pengampunan pajak. Diperlukan peraturan-
peraturan turunan dari UU berupa Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) menjelaskan 
secara detail tentang pelaksanaan atau tata 
cara, penetapan bank persepsi, tata cara 
investasi, serta pendelegasian wewenang. 
Secara umum PMK tentang pengampunan 
pajak harus jelas dan masuk akal agar 
jalannya program pengampunan pajak ini 
berlangsung mulus tanpa gangguan suatu 
apa pun. 

Terkait instrumen investasi penampungan 
dana repatriasi, PMK harus mencantumkan 
regulasi yang detail dan komprehensif. 
Regulasi itulah yang akan mengatur jenis 
investasi untuk menampung dana repatriasi 
meliputi surat utang negara, obligasi BUMN 
dan lembaga pembiayaan milik pemerintah, 
serta investasi keuangan di bank persepsi. 

Demikian juga obligasi swasta yang 
diawasi Otoritas Jasa Keuangan, investasi 
infrastruktur kerja sama pemerintah dan 
swasta, investasi sektor riil ditentukan 
pemerintah, dan investasi lain sesuai 
perundang-undangan. Skema repatriasi 
yang memicu aliran modal yang terserap 
dalam berbagai instrumen yang sekaligus 
akan menambah gairah investasi. 
Dunia usaha bahkan telah memprediksi 
peningkatan investasi pada semester kedua 
tahun ini, tidak hanya investasi dari luar 

negeri, tapi juga dari dalam negeri. 

Meski demikian, euforia tax amnesty 
dalam sektor investasi harus benar-benar 
tersalurkan bagi kepentingan pembangunan 
dan pertumbuhan ekonomi. Pada titik 
tertentu, kita menyematkan perhatian 
khusus pada Kementerain Keuangan sebagai 
palang pintu kesuksesan kebijakan tax 
amnesty. Tugas dan amanah yang diemban 
Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan 
tax amnesty tidaklah ringan. 

Segala bentuk persyaratan yang 
memungkinkan wajib pajak dinyatakan 
layak menerima pengampunan pajak 
harus melalui tahap-tahap yang detail 
sesuai peraturan perundang- perundangan. 
Sebagai pihak yang melakukan verifikasi, 
Kementerian Keuangan harus melaksanakan 
tugas dan fungsi dengan penuh kehati-
hatian agar kebijakan berjalan sesuai 
dengan tujuannya, serta tidak sebaliknya, 
justru menjadi biang dari kegagalan 
pelaksanaan tax amnesty itu sendiri. 

Dari uraian tersebut diatas, dapat 
disimpulkan bahwa dituntut peran 
maksimal Direktorat Jenderal Pajak sebagai 
instansi yang mengelola administrasi terkait 
penyimpanan data dan manajemen sistem 
informasi, yang juga mengakomodasi 
kepentingan perluasan basis data 
perpajakan. Potensi aliran dana melalui 
repatriasi juga akan semakin besar dengan 
kepercayaan peserta pengampunan pajak 
terkait kerahasiaan data mereka. 

Seluruh pengelolaan memerlukan 
sinergitas dalam rangka penguatan 
pelayanan sebagai bentuk tanggung 
jawab administrasi (tax administration). 
Sebagai faktor penting penggerak roda 
perekonomian, sinyal positif dunia usaha 
tentu akan berdampak signifikan bagi 
pertumbuhan dan target pencapaian 
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ekonomi pemerintah pada 2016 dan 
beberapa tahun yang akan datang. Jika 
hal ini dapat berlangsung secara konsisten,                                                                    
maka kepercayaan dan rasa aman 
masyarakat akan timbul sehingga program 
tax amnesty dapat berhasil sehingga 
ketahanan ekonomi nasional dapat 
tercapai. Sedangkan antusiasme partisipasi 
masyarakat yang cukup menggembirakan 
sebaiknya harus disosialisaikan sehingga 
akan diikuti oleh masyarakat luas yang 
belum mengikuti tax amnesty. Hal ini 
akan lebih mantap jika dibarengi dengan 
perbaikan mentalitas para pelaku sehingga 
timbul rasa aman di masyarakat atas 
program ini.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan 
adalah :

1. Perbaikan mentalitas pelaku yang duduk 
di pemerintahan, sehingga tercipta rasa 
aman dari masyarakat untuk mengikuti 
program tax amnesty tersebut dan 
kepercayaan masyarakat akan didapat 
sehingga program tax amnesty dapat 
berjalan dengan sukses    

2. Ditetapkannya kebijakan tax amnesty 
diharapkan dapat menjadi transisi dan 
jembatan untuk mewujudkan sebuah 
sistem perpajakan yang jelas, konsisten 
dan transparan. Konsistensi untuk 
mewujudkan sebuah sistem perpajakan 
yang konsisten, jelas (mudah dipahami), 
dan transparan. Sehingga kekhawatiran 
masyarakat akan ketidakstabilan 
peraturan yang ada di pemerintah akan 
hilang dan persepsi “ketergantungan 
kepada orang dan tidak kepada sistem” 
dapat diminimalisir.  

3.  Pemer in tah  sebaga i  regu la tor 
menempatkan iklim kompetitif yang 
positif di tengah masyarakat sehingga 
dapat menciptakan iklim yang stabil.   
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ABSTRAK

Tanggal 12 Juli 2016 menjadi catatan sejarah bagi khususnya bagi rakyat Philipina 
dan umumnya bagi negara lain di kawasan Asia Tenggara setelah Mahkamah Tetap 

Arbitrase  (Permanent Court of Arbitration atau PCA) memenangkan gugatan Philipina 
dalam perseteruannya dengan China terkait klaim wilayah kedaulatan laut Philipina 
sebagaimana dimuat didalam Press Release PCA.  Keputusan PCA tersebut bersifat 

mengikat dan final (final and binding) sebagaimana diatur didalam Pasal 296 United 
Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tentang penyelesaian sengketa, 

sebagaimana juga diatur didalam Annex VII Pasal  11 UNCLOS, yang mengamanatkan agar 
para pihak mematuhi keputusan tersebut. Nampaknya keputusan PCA tersebut jauh hari 
sudah diantisipasi oleh China yang sadar bahwa klaimnya tidak memiliki pijakan hukum 

yang kuat, dan akan memicu penolakan dunia internasional.  Oleh karenanya China 
tidak pernah menghadiri persidangan yang dilakukan oleh PCA bahkan hingga satu hari 

menjelang pengumuman resmi oleh PCA, China terus melakukan kegiatan ilegal di wilayah 
sengketa.  Sikap arogan China yang tidak mengacuhkan keputusan PCA perlu diwaspadai 
oleh Pemerintah Indonesia, karena walau Indonesia bukanlah bagian dari enam negara 

claimant (Malaysia, Philipina, Brunei, Vietnam, Taiwan dan China) di Laut China Selatan, 
namun kondisi terkini menunjukkan agresivitas China yang tidak mengindahkan eksistensi 

wilayah kedaulatan laut Indonesia, bahkan China memberikan back up secara militer 
kepada kapal-kapal nelayannya untuk melakukan kegiatan ilegal di wilayah kepulauan 

Natuna yang secara de facto and de jure merupakan bagian dari NKRI.  

Kata Kunci: Laut China Selatan, nine dash line, Keputusan PCA, Kedaulatan, Strategi
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PENDAHULUAN

Wilayah Laut China Selatan yang kaya 
akan sumberdaya alam telah menarik banyak 
pihak untuk mendapatkan pengakuan dunia 
internasional guna mendapatkan manfaat 
ekonomi yang terkandung didalamnya sesuai 
dengan ketentuan hukum yang berlaku.  
Terdapat enam negara yang melakukan 
klaim (claimant) atas LCS yaitu: China, 
Taiwan, Vietnam, Philipina, Malaysia dan 
Brunei Darussalam.   Guna mendapatkan 
kepastian hukum dan mencegah terjadinya 
konflik terbuka, Philipina kemudian 
berinisiatif untuk memasukan gugatannya 
atas klaim China di wilayah kedaulatannya 
melalui Permanent Court of Arbitration 
(PCA).  Disisi lain, Indonesia bukanlah 
termasuk negara claimant di LCS, namun 
belakangan ini terjadi peningkatan 
ketegangan antara Indonesia dan China 
akibatnya maraknya pencurian ikan yang 
dilakukan oleh nelayan-nelayan China di 
wilayah Kepulauan Natuna yang menjadi 
wilayah yurisdiksi laut Indonesia. Seperti 
halnya Philipina, Indonesia juga perlu 
melakukan langkah-langkah diplomasi, 
taktis, operasional dan strategis sebagai 
upaya untuk mempertahankan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dari segala 
bentuk ancaman, hambatan tantangan dan 
gangguan. 

Latar Belakang nine dash line dan 
Tidak Konsistennya China

Awal klaim China atas Laut China 
Selatan termuat didalam sejarah China  
yaitu pada tahun 1935 oleh sebuah komite 
inspeksi daratan dan perairan China yang 
menerbitkan sebuah peta yang diberi 
nama Zhongguo nanhai daoyu tu atau Peta 
Kepulauan China di Laut China Selatan. 
Pada tahun 1947, Pemerintah Nasionalis 
China kembali mengeluarkan sebuah peta 

yang diberi nama Peta Laut China Selatan 
yang mencantumkan 11 garis putus-putus 
(eleven dash line) yang mengacu kepada 
peta terbitan tahun 1935.   Setelah Republik 
Rakyat China (People’s Republic of China) 
resmi dibentuk pada 1 oktober 1949, 
Pemerintah China mulai memproduksi 
peta LCS namun hanya mencantumkan 
9 garis putus-putus (nine dash line) yaitu 
dengan menghilangkan dua buah garis yang 
menunjukan area di selat Tonkin.  Tindakan 
membingungkan dan semaunya sendiri 
China ini tidak berhenti sampai disitu, 
karena China modern kembali meluncurkan 
sebuah peta yang mencantumkan 10 
garis putus-putus (ten dash line) yang 
mencantumkan Taiwan sebagai bagian 
dari wilayah kedaulatannya.1  Sikap China 
yang secara unilateral dan tidak konsisten 
dalam melakukan klaim juga menimbulkan 
kerancuan dalam pengartian batas-batas 
klaim yang tertera di peta.  Akibat tidak 
konsistennya China, beberapa sebutan 
digunakan oleh para praktisi diplomasi 
maupun akademisi namun memiliki satu 
arti yaitu klaim China di Laut China Selatan.  
Sebagian menyebut klaim China dengan 
sebutan nine dash line, sebagian menyebut 
9 dots line, dan sebagian lagi menyebutnya 
U-shape line. 

Klaim China atas LCS mulai menjadi 
perhatian serius dunia internasional pada 
tahun 2009, dimana kala itu Pemerintah 
China mengirimkan sebuah Note Verbale 
bertanggal 7 Mei 2009 yaitu sehari 
setelah Pemerintah Malaysia dan Vietnam 
mengirimkan rancangan kerjasama 
eksplorasi sumberdaya di wilayah laut 
kedua negara.  China secara tegas 
mengatakan didalam nota tersebut bahwa 
“China has indisputable sovereignty over 
the islands in the South China Sea and 
the adjacent waters, and enjoys sovereign 
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rights and jurisdiction over the relevant 
waters as well as the seabed and subsoil 
thereof (see attached map). The above 
position is consistently held by the Chinese 
government, and is widely known by the 
international community.”2 Protes senada 
juga dilakukan China kepada Sekretaris 
Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 
terkait Note Verbale Nomor 000228 tanggal 
5 April 2011 yang disampaikan Pemerintah 
Philipina kepada PBB.  Sembilan hari setelah 
pengiriman Nota tersebut, Pemerintah 
China mengirimkan Nota kepada PBB yang 
berisi klaim atas kepulauan Nansha yang 
oleh Pemerintah Philipina disebut dengan 
nama Kalayaan Island Group.  

China mengatakan bahwa klaim atas 
kepulauan tersebut telah di declare pada 
tahun 1930-an sementara Pemerintah 
Philipina baru melakukan klaim pada tahun 
1970.  Pemerintah China membantah 
argumen Philipina yang menggunakan 
pendekatan hukum Internasional La terre 
domine la mer yaitu bahwa daratan 
mendominasi lautan, dengan pendekatan 
hukum Ex injuria jus non oritur yang berarti 
bahwa hukum tidaklah lahir dari tindakan 
melawan hukum.  China secara implisit 
mengatakan bahwa klaim yang dilakukan 
Philipina telah melanggar yurisdiksi China, 
keadaan saling klaim ini yang pada akhirnya 
memerlukan pihak berwenang lain yakni 
PCA untuk melakukan pendalaman hukum 
untuk menjawab kegelisahan semua pihak 
untuk mendapatkan kepastian hukum.

Bagi China klaim atas LCS memang 
bagaikan pertaruhan hidup dan mati 
karena wilayah LCS yang luasnya 2.000.000 
kilometer persegi atau setara dengan 22 
persen luas wilayah daratan China memiliki 
kekayaan alam berupa cadangan minyak 
sebanyak 11 billion barrel dan gas 190 
Trillion cubic feet3, tentunya masih banyak 

kandungan sumber daya alam lainnya yang 
belum terungkap di LCS, dan menyebabkan 
banyak negara memperebutkan klaim 
teritorial di wilayah tersebut untuk 
mendapatkan manfaat dari cadangan energi 
ditengah isu kelangkaan energi (energy 
scarcity).  Klaim peta nine dash line China 
yang terus berubah-ubah versi tahun 1930, 
1947, dan 2014 menunjukan bahwa China 
tidak konsisten dengan klaim atas wilayah 
di LCS yang menggunakan pendekatan 
historic rights yang juga tidak mendapat 
pengakuan hukum Internasional.

Keputusan PCA terkait sengketa 
kedaulatan laut antara Philipina dan China

Sengketa kedaulatan di LCS antara 
China dan Philipina pada hakekatnya adalah 
semacam testing terhadap validitas logika 
dan keabsahan hukum.  Hal ini terlihat 
dari sikap agresif China yang secara nyata 
mengabaikan norma-norma Internasional, 
dan lebih mengedepankan logika sendiri 
untuk mendapatkan pembenaran atas 
perilakunya yang unilateral.  China 
bahkan tidak segan melakukan tindakan 
yang dapat mengarah kepada terjadinya 
konflik bersenjata demi mempertahankan 
klaimnya di LCS, seperti yang dilakukan 
militer China terhadap tim survei Philipina 
yang akan melakukan eksplorasi minyak di 
area Reed Bank yang berlokasi sekitar 80 
mil laut dari Palawan.4  Perilaku senada juga 
dilakukan China terhadap nelayan Vietnam 
bahkan frekuensi agresifitas China dalam 
melakukan penyerangan terhadap nelayan-
nelayan Vietnam menunjukan angka yang 
sangat tinggi. Otoritas lokal di kepulauan Ly 
Son, yang merupakan bagian dari Provinsi 
Quang Ngai mencatat setidaknya terdapat 
200 nelayan dan 17 perahu pencari ikan 
yang mendapat serangan dari kapal militer 
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China selama tahun 2015.5

Sengketa klaim wilayah kedaulatan laut 
antara China dan kelima negara claimant 
terletak pada interpretasi norma hukum 
internasional yang secara tegas mengatur 
tentang hal-hal yang menjadi dasar hukum 
keabsahan sebuah klaim.  Pasal 46a UNCLOS 
menyebutkan an “archipelagic State” 
means “a State constituted wholly by one 
or more archipelagos and may include 
other islands”.6  Kemudian pada Pasal 46b 
disebutkan An “archipelago” is defined 
as “a group of islands, including parts of 
islands, interconnecting waters and other 
natural features which are so closely 
interrelated that such islands, waters and 
other natural features form an intrinsic 
geographical, economic and political entity, 
or which historically have been regarded as 
such”.7 Merujuk kepada Pasal 46a sangatlah 
jelas bahwa yang dimaksud dengan negara 
kepulauan adalah negara yang terdiri dari 
satu atau lebih kepulauan dan termasuk 
pulau-pulau lainnya.  Kemudian pada Pasal 
46b, dijelaskan definisi dari kepulauan 
yaitu sebuah kumpulan pulau-pulau, 
termasuk bagian-bagian dari pulau-pulau, 
yang terhubung oleh perairan dan benda-
benda alam lainnya yang membentuk 
sebuah cakupan geografi, entitas politik 
dan ekonomi, atau berdasarkan sejarah 
telah terbentuk sebagaimana adanya.

PCA secara tegas menolak argumentasi 
klaim teritorial China di LCS yang 
menggunakan pendekatan hak sejarah.  
Keputusan PCA yang sangat tegas terletak 
pada pernyataan tertulisnya didalam Press 
Release tanggal 12 Juli 2016 yang untuk 
memudahkan pemahaman dapat dibagi 
menjadi dua pernyataan yaitu: (1) ...”the 
Tribunal concluded that, to the extent 
China had historic rights to resources in the 
waters of the South China Sea, such rights 

were extinguished to the extent they were 
incompatible with the exclusive economic 
zones provided for in the Convention”.8   
Bahwa PCA memandang klaim Cina melalui 
nine dash line-nya sangatlah tidak berdasar 
jika dihadapkan dengan ketentuan tentang 
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diatur 
didalam UNCLOS.  PCA menggunakan kata 
“extinguished” yang secara harfiah berarti 
padam untuk menjelaskan bahwa klaim 
China secara hukum sudah selesai, atau 
tidak berdasar karena tidak memenuhi 
ketentuan ZEE sebagaimana diatur didalam 
Pasal 57 UNCLOS yang menyebutkan 
“The exclusive economic zone shall not 
extend beyond 200 nautical miles from 
the baselines from which the breadth of 
the territorial sea is measured”,9 bahwa 
ZEE sebuah negara hanyalah hingga batas 
200 mil laut sedangkan secara geografis 
posisi daratan China tidaklah memenuhi 
persyaratan tersebut, oleh karenanya 
China menggunakan nine dash line sebagai 
basis untuk klaim teritorial lautnya 
agar mendapatkan pembenaran dalam 
perspektif ZEE.   

(2) ...”The Tribunal also noted 
that, although  Chinese navigators and 
fishermen, as well as those of other States, 
had historically made use of the islands in 
the South China Sea, there was no evidence 
that China had historically exercised 
exclusive control over the waters or their 
resources.”10   Pada bagian pernyataan ini, 
Mahkamah kembali menolak argumen hak 
sejarah yang dijadikan dasar oleh China 
terkait nine dash line, karena walaupun 
berdasarkan bukti sejarah pelaut-pelaut 
China pada Admiral Zeng He (Cheng Ho) 
pernah hadir di perairan LCS namun hal 
tersebut hanya sebatas melintas atau 
melakukan kegiatan perdagangan yang 
sifatnya temporer, dan tidak melakukan 
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kendali secara penuh atas perairan 
maupun sumberdaya yang ada didalamnya.   
Berdasarkan pertimbangan logika, fakta, 
dan hukum  Mahkamah pada akhirnya 
menyatakan “The Tribunal concluded that 
there was no legal basis for China to claim 
historic rights to resources within the sea 
areas falling within the ‘nine-dash line’ “,11 
yang ini berarti bahwa klaim nine dash line 
yang dilakukan China batal demi hukum.

Hal-hal fundamental yang menjadi 
pertimbangan Mahkamah didalam 
keputusannya adalah : (1) Status of 
Features.12  Bahwa klaim China terkait 
batu karang (reef) di LCS adalah hasil 
dari sebuah pembangunan dan reklamasi, 
“The Tribunal noted that the reefs have 
been heavily modified by land reclamation 
and construction”.  Pulau buatan hasil 
reklamasi tidak memberikan dampak 
hukum kepemilikan laut teritorial juga ZEE 
oleh karenanya Mahkamah menyatakan “...
declare that certain sea areas are within the 
exclusive economic zone of the Philippines, 
because those areas are not overlapped by 
any possible entitlement of China”, bahwa 
wilayah laut berada didalam ZEE Philipina, 
karena tidak terdapat tumpang tindih 
dalam bentuk apapun terkait hak China.   
(2) Lawfulness of Chinese Actions.13   
Mahkamah menyatakan bahwa kapal-kapal 
China kerap melakukan tindakan melanggar 
hukum di ZEE Philipina, seperti mencampuri 
kegiatan eksplorasi minyak dan aktifitas 
nelayan-nelayan Philipina, membangun 
pulau-pulau artifisial, dan membiarkan 
nelayan-nelayan China untuk melaut di 
wilayah Philipina. “The Tribunal ...found 
that China had violated the Philippines’ 
sovereign rights in its exclusive economic 
zone by (a) interfering with Philippine 
fishing and petroleum exploration, (b) 
constructing artificial islands and (c) 

failing to prevent Chinese fishermen from 
fishing in the zone. (3) Harm to Marine 
Environment.14   

Mahkamah menyatakan bahwa 
kegiatan reklamasi di kepulauan Spratly 
telah menyebabkan kerusakan karang, 
demikian pula Pemerintah China tidak 
mampu mencegah nelayan-nelayannya 
yang melakukan aktifitas yang merusak 
ekosistem, menghabiskan habitat, 
mengancam, kepunahan spesies. “ The 
Tribunal... found that China had caused 
severe harm to the coral reef environment 
and violated its obligation to preserve 
and protect fragile ecosystems and the 
habitat of depleted, threatened, or 
endangered species”.   (4) Aggravation 
of Dispute.15   Mahkamah menyatakan 
bahwa China tidak menghormati proses 
persidangan yang ditujukan untuk mencari 
penyelesaian sengketa, namun sebaliknya 
China meneruskan proyek reklamasi dan 
pembangunan pulau artifisial di wilayah ZEE 
Philipina, dan menghancurkan bukti-bukti 
alami yang menjadi bagian dari sengketa 
itu sendiri.  “The Tribunal found,... insofar 
as China has inflicted irreparable harm 
to the marine environment, built a large 
artificial island in the Philippines’ exclusive 
economic zone, and destroyed evidence of 
the natural condition of features in the 
South China Sea that formed part of the 
Parties’ dispute”.

PCA yang bersidang mulai Juli 2013 terkait 
sengketa di LCS antara China dan Philipina 
ini mengakomodasi 15 permasalahan 
yang diajukan Philipina terkait sikap 
dan perilaku China di kepulauan Spratly, 
dan meminta Mahkamah Arbitrase untuk 
melakukan peninjauan hukum.  Namun 
hal tersebut diabaikan China melalui 
nota diplomatik Position Paper-nya yang 
ditujukan kepada Mahkamah bertanggal 
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7 Desember 2014 yang berisi antara lain 
“The essence of the subject-matter of the 
arbitration is the territorial sovereignty 
over several maritime features in the 
South China Sea, which is beyond the scope 
of the Convention and does not concern 
the interpretation or application of the 
Convention”.  Melalui nota diplomatik 
tersebut China tegas menolak kehadiran 
PCA dalam penyelesaian sengketa karena 
China memandang sengketa tersebut 
terkait kedaulatan teritorial dan diluar 
cakupan UNCLOS.

PEMBAHASAN

Wilayah Kedaulatan Laut Indonesia di 
Natuna dan Potensi Konflik dengan China

Indonesia tidak termasuk negara yang 
melakukan klaim di LCS, karena posisi 
geografis Indonesia terhadap LCS tidak 
seperti negara claimant. Kepulauan Spratly 
di klaim oleh keenam negara claimant, 
sedangkan kepulauan Paracel di klaim oleh 
China, Taiwan dan Vietnam.  Komposisi 
dari wilayah yang di klaim oleh keenam 
negara tersebut juga beragam; Vietnam 
21 feature (fitur), Philipina 9 feature, 
Taiwan 1 feature, China 7 feature, 
Malaysia 5 feature, dan Brunei 1 feature.16  
Walaupun Indonesia bukanlah satu dari 
keenam negara claimant di LCS, namun 
beberapa insiden yang terjadi belakangan 
ini di perairan Natuna perlu mendapatkan 
perhatian serius dari Pemerintah.  Potensi 
konflik antara China dan Indonesia dapat 
terjadi manakala China tetap memaksakan 
klaimnya di wilayah Natuna yaitu adanya 
overlapping antara klaim China di LCS 
dalam bentuk nine dash line dan hak laut 
teritorial dan ZEE Indonesia. 

Setidaknya telah terjadi dua kali insiden 
yang melibatkan TNI AL dan Chinese Coast 

China (CCG).   Pertama, pada tanggal 19 
Mei 201617, kala itu KRI Oswald Siahaan jenis 
frigat menangkap sebuah kapal nelayan 
China Gui Bei Yu-27088 karena tertangkap 
tangan melakukan pencurian ikan di 
wilayah ZEE Indonesia di Natuna. Menteri 
Perikanan Susi Pudjiastuti dalam tweet-nya 
menulis  “the navy made the right move 
by maintaining the sovereignty of our 
seas”. “Stealing fish is a crime,”18 demikian 
tulisnya.  Pada hari itu nelayan-nelayan 
China telah diberikan tembakan peringatan 
oleh KRI Oswald Siahaan namun tidak 
diacuhkan, sehingga dilakukan tindakan 
penembakan lanjutan untuk menunjukan 
kesungguhan Indonesia dalam melindungi 
wilayah teritorial dan ZEE.  Namun rupanya 
nelayan-nelayan tersebut telah di back 
up oleh CCG yang juga bermanuver untuk 
membebaskan nelayan mereka.   

Kedua, tanggal 17 Juni 2016 yang 
kali ini melibatkan KRI Imam Bonjol 383 
yang pada awalnya tengah melakukan 
patroli di kawasan laut Natuna, lalu 
menerima informasi dari satuan intai 
maritim yang mendeteksi 12 kapal yang 
tengah melakukan kegiatan ilegal di 
kawasan tersebut.  Langkah cepat KRI 
Imam Bonjol dalam upayanya menangkap 
para pencuri ikan tersebut mendapatkan 
“perlawanan” dari CCG, namun akhirnya 
sebuah kapal nelayan China dengan nomor 
lambung 19038 berhasil di tahan termasuk 
awaknya.19  Kedua insiden yang melibatkan 
TNI AL dan CCG ini jelas menunjukan sikap 
abai (ignorance) dari Pemerintah China 
terhadap empat hal yang telah diatur di 
dalam UNCLOS 82 yaitu: (1) batas laut 
teritorial; yaitu wilayah kedaulatan suatu 
negara pantai yang meliputi ruang udara 
dan laut serta tanah di bawahnya sejauh 
12 mil laut yang diukur dari garis pangkal, 
(2) batas zona tambahan;  Zona tambahan 
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mencakup wilayah perairan laut sampai ke 
batas 12 mil laut di luar laut teritorial atau 
24 mil laut diukur dari garis pangkal, (3) 
batas perairan ZEE; adalah suatu wilayah 
perairan laut di luar dan berdampingan 
dengan laut teritorial yang lebarnya tidak 
lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal; 
yang mana suatu negara pantai (coastal 
state) memiliki hak atas kedaulatan untuk 
eksplorasi, konservasi, dan pemanfaatan 
sumber daya alam, dan (4) batas landas 
kontinen; Landas kontinen suatu negara 
meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya 
yang menyambung dari laut teritorial 
negara pantai melalui kelanjutan alamiah 
dari wilayah daratannya sampai ujung 
terluar tepian kontinen.20 

Pernyataan China yang mengatakan 
adanya overlapping terkait dengan 
traditional fishing zone yang sering 
dikedepankan China dalam diplomasinya, 
dibantah dengan sangat tegas oleh Menteri 
Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang 
mengatakan “Our position is clear that 
claims can only be made on the basis of 
international law. For Indonesia, we don’t 
have overlapping claims in any form in 
Indonesian waters with China,”21 Sikap 
Retno Marsudi tersebut sejalan dengan pakar 
hukum laut internasional Hasyim Djalal yang 
menyatakan selain membenarkan tindakan 
TNI AL juga menguatkan posisi Indonesia 
bahwa tidak pernah tercatat adanya 
kesepakatan antara Indonesia dan China 
terkait apa yang disebut China sebagai 
traditional fishing zone.22  Beberapa hari 
pasca ketegangan antara Indonesia dan 
China terkait insiden antara TNI AL dan 
CCG, dan memahami aspek-aspek strategis 
dari kepulauan Natuna, Presiden Joko 
Widodo melakukan kunjungan ke Natuna 
untuk memberikan “message” kepada China 
bahwa Natuna adalah bagian dari Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  Diatas KRI 
Imam Bonjol Presiden Joko Widodo menulis 
pada buku tamu “Jaga, Pertahankan 
NKRI”.23 

Apa yang harus dilakukan Indonesia dalam 
mengamankan kedaulatan Indonesia di 
Natuna?

Berpegang kepada pengalaman sejarah 
terkait kepulauan Sipadan dan Ligitan, 
demikian pula Timor Timur maka diperlukan 
sebuah strategi yang utuh, terencana 
dengan baik dan berkelanjutan dalam 
menghadapi sikap China dalam rangka 
mengamankan setiap jengkal wilayah 
kedaulatan Indonesia di Natuna.  Sebuah 
strategi dikatakan utuh jika susunannya 
melibatkan semua pemangku kepentingan 
(stake holder), yang memiliki tugas pokok 
dan fungsi terkait secara langsung dengan 
isu strategis yang mengemuka. Sebuah 
strategi dikatakan terencana dengan 
baik jika didalamnya memuat pembagian 
tugas secara jelas siapa berbuat apa (who 
does what) guna menghindari terjadinya 
tumpang tindih lingkup kewenangan 
dan tanggung jawab. Sebuah strategi 
dikatakan berkelanjutan karena isu yang 
menjadi perhatian bernilai strategis dan 
membawa dampak baik politik, ekonomi, 
serta pertahanan dan keamanan yang 
memerlukan tindakan berkelanjutan dan 
tidak berbatas waktu.  

China sendiri tampaknya tengah 
menerapkan strategi yang diajarkan oleh 
legendaris China, Sun Tzu.  Didalam salah 
satu dari enam prinsip peperangan Sun Tzu 
mengajarkan untuk memenangkan apa saja 
tanpa harus menghancurkan (winning all 
without fighting).24  Strategi inilah yang 
terus dimainkan China baik melalui sikap 
agresif maupun diplomatif, dimana China 
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akan melakukan tindakan agresif sebagai 
caranya untuk menguji respon Indonesia 
(testing the water), jika dirasakan ada 
perlawanan maka China akan berganti 
skenario dengan melakukan diplomasi 
melalui retorika politik. 

Strategi secara sederhana dapat diartikan 
sebagai sebuah cara untuk mencapai suatu 
tujuan.  Komponen-komponen sebuah 
strategy secara umum berisi tiga hal yaitu; 
tujuan yang ingin dicapai (aims), sarana 
yang diperlukan (means), dan cara untuk 
mencapai tujuan (ways).  Definisi strategi 
terus berkembang dari waktu ke waktu 
karena strategi bersifat adaptif sejalan 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi informasi dan teknologi 
persenjataan.  Strategi yang diadopsi dari 
bahasa Yunani strategia berarti generalship 
atau sebuah kemampuan militer, kemudian 
diterjemahkan menjadi “manuvering 
troops into position before enemy is 
actually engaged”25 yaitu menempatkan 
pasukan pada sebuah posisi sebelum 
terjadinya kontak senjata dengan pihak 
musuh.  Jika merujuk kepada doktrin militer 
yang dirumuskan oleh Sir B.H. Lidell Hart, 
seorang praktisi militer berkebangsaan 
Inggris yang juga seorang Theorist, strategi 
adalah sebuah seni dalam mendistribusikan 
dan menerapkan sarana dan prasarana 
militer dalam mencapai sebuah tujuan yang 
berasal dari sebuah kebijakan26 [politik].  

Namun lain halnya dengan Henry 
Mintzberg, seorang profesor dibidang bisnis 
dan manajemen dari McGill University, 
Canada, yang merumuskan kata strategi 
kedalam empat hal; strategi sebagai 
sebuah perencanaan (plan), strategi 
sebagai sebuah bentuk (pattern) tindakan, 
strategi sebagai sebuah posisi (position) 
yaitu sebuah keputusan, dan strategi 
sebagai sebuah cara pandang (perspective) 

yang berisi visi dan arah27 [kebijakan]. Baik 
definisi strategi secara umum atau definisi 
menurut Hart dan Minzberg tampaknya 
sangat relevan jika dikaitkan dengan “cara” 
menghadapi China terkait pengamanan 
kepentingan nasional Indonesia (Indonesia’s 
national interest) di Natuna.

Dasar Penyusunan Strategi Dalam 
Mengamankan Kepulauan Natuna. 

Seperti telah diungkap diatas, 
sebuah strategi yang utuh memerlukan 
kehadiran para pemangku kepentingan 
dalam merumuskan sebuah “cara” untuk 
mengorganisasikan “sarana dan prasarana” 
untuk mencapai “tujuan”. Dasar penyusunan 
rancangan strategi untuk mengamankan 
kepulauan Natuna dalam menghadapi 
klaim overlapping China adalah sebagai 
berikut: Pertama, Petunjuk (directive).  
Petunjuk Presiden RI Joko Widodo terkait 
pengamanan Kepulauan Natuna sudah 
sangat tegas dan jelas (loud and clear) 
yaitu “Jaga...Pertahankan NKRI”.28 Arahan 
atau petunjuk Presiden yang singkat ini 
sudah cukup untuk dijadikan pijakan bagi 
pemangku kepentingan terkait, didalam 
membuat rencana aksi (action plan) sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing. 

Kedua ,  V i s i  d an  M i s i  K ab i ne t 
Pemerintahan Jokowi-JK.  Visi Pemerintahan 
saat ini adalah “Terwujudnya Indonesia 
yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 
Berlandaskan Gotong Royong”.29 Terkait 
dengan Misi Kabinet Jokowi-JK, disebutkan 
“Mewujudkan keamanan nasional yang 
mampu menjaga kedaulatan wilayah, 
menopang kemandirian ekonomi dengan 
mengamankan sumberdaya maritim, dan 
mencerminkan kepribadian Indonesia 
sebagai negara kepulauan”.30  
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Ketiga,  UU No.43 Tahun 2008 Tentang 
Wilayah Negara, Pasal 1 ayat 1 s.d. 9 
menyebutkan secara jelas tentang Wilayah 
NKRI, Wilayah Perairan, Wilayah Yurisdiksi, 
Batas wilayah negara, Batas Wilayah 
Yurisdiksi, Kawasan Perbatasan, Zona 
Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan 
Landas Kontinen.31  

Keempat, UU No.17 Tahun 1985 
tentang Pengesahan UNCLOS, sebagaimana 
disebutkan didalam UU No.43/2008 bahwa 
salah satu rujukan hukum yang digunakan 
dalam penyusunan UU tersebut adalah 
UU No.17 tahun 198532, ini berarti bahwa 
penentuan wilayah kedaulatan Indonesia 
tidak dilakukan secara sepihak namun 
telah menggunakan pendekatan hukum 
internasional yang ditandatangani oleh 117 
negara pada tahun1982.  

Pemerintah sadar sepenuhnya bahwa 
Indonesia yang sangat luas dan memiliki 
kekayaan alam yang beragam dan 
berlimpah akan selalu menjadi daya tarik 
bagi pelaku ekonomi yang legal maupun 
ilegal, oleh karenanya Kepulauan Natuna 
yang kaya sumberdaya alam minyak dan gas 
bumi harus mendapatkan perhatian serius 
demi menjaga kehormatan negara di dunia 
Internasional bahwa kepentingan Indonesia 
senantiasa terlindungi dengan baik dari 
tangan para penjarah.

Strategi Pengamanan Kepulauan Natuna 
Pada Tataran Nasional

Sebagaimana yang telah diungkapkan 
diatas, bahwa basis hukum dalam 
pembuatan rencana aksi dalam kaitannya 
dengan pengamanan Kepulauan Natuna 
adalah direktif Presiden RI, serta Visi dan 
Misi Pemerintahan saat ini.  Berikutnya 
adalah menyusun strategi dalam tataran 
Nasional antara lain: Pertama, Membentuk 

Tim Ad Hock Diplomasi.  Belakangan 
ini performa Kementerian Luar Negeri 
patut diacungi jempol khususnya saat 
menyuarakan kedaulatan dan kepentingan 
nasional Indonesia di Kepulauan Natuna 
terkait insiden antara TNI AL dan CCG. 
Belajar dari pengalaman tersebut dan 
memahami kultur budaya China yang juga 
terkenal dengan kemampuan diplomasi 
verbal maupun senjatanya, Pemerintah 
perlu membentuk sebuah tim yang bertugas 
mempersiapkan hal-hal terkait strategi 
diplomasi Indonesia kedepan.  Tim tersebut 
berisi perwakilan dari semua Kementerian, 
Lembaga, dan Badan yang tugas pokok 
dan fungsinya berkait secara langsung 
dengan aspek Asta Gatra jika menggunakan 
pendekatan ketahanan nasional yaitu; 
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, 
pertahanan dan keamanan, geografi, 
demografi dan sumber kekayaan alam.  Tim 
ad hock tersebut secara kontinyu melakukan 
pengumpulan informasi terkait dinamika 
lingkungan strategis yang berdampak 
terhadap kedaulatan Indonesia di Natuna 
dan memberikan policy recommendation 
kepada Pemerintah. 

Kedua, Meningkatkan Kemampuan 
Tempur TNI di Natuna. Ada sebuah 
ungkapan didalam baha latin yang berbunyi 
Si Vis Pacem Para Bellum yang berarti jika 
kita menginginkan damai maka bersiaplah 
untuk perang.  Ungkapan ini sering di 
kutip karena makna yang dikandung 
didalamnya sangat dalam dan akan abadi 
selama kehidupan manusia. Seperti sudah 
dipahami oleh masyarakat dunia, salah 
satu pemicu terjadinya konflik yang dapat 
mengarah kepada terjadinya perang adalah 
adanya perebutan sumberdaya alam. 
Didalam sebuah situs bernama Alternet, 
Michael T. Klare menceritakan apa yang 
disebutnya enam area konflik yang dipicu 
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oleh energi minyak dan khusus terjadi 
hanya didalam kurun tahun 2012 yang 
masing-masing diberi judul sebagai berikut; 
A brewing war between Sudan and South 
Sudan, Naval clash in the South China Sea 
[Philipina vs China], Egypt cuts off the 
natural gas to Israel, Argentine seized YPF 
[Argentina vs Spanyol], Argentine re-ignite 
the Falklands crisis [Argentina vs Inggris].33 
Apa yang diindikasikan oleh Klare pada 
dasarnya adalah memperkuat pendapat 
Robert T. Malthus34 yang mengatakan 
bahwa pertumbuhan jumlah manusia yang 
sangat cepat menyebabkan terjadinya 
penggunaan sumberdaya alam yang juga 
terus meningkat, hal ini menyebabkan 
jumlah persediaan energi terus berkurang 
yang pada akhirnya menyebabkan 
terjadinya konflik sosial.35 Sebuah potensi 
konflik jika tidak ditangani dengan baik 
dapat mengarah kepada terjadinya perang. 
Perang hanya akan terjadi jika ada sebuh 
keputusan politik, sebagaimana yang pernah 
dikatakan oleh Carl Von Clausewitz didalam 
bukunya Vom Kriege atau On War bahwa 
“war is merely the continuation of politics 
by other means”36, jika dikaitkan dengan 
klaim China di LCS yang oleh China disebut 
overlapping dengan batas-batas yurisdiksi 
laut Indonesia, maka Indonesia harus 
mempersiapkan diri untuk menghadapi 
skenario terburuk jika diplomasi gagal 
mendapatkan tempat sesuai proporsinya.  
Pilihan untuk menghadapi skenario terburuk 
tidak lain adalah memperkuat pertahanan 
negara di Kepulauan Natuna.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) 
telah  menetapkan lima tujuan strategis 
pertahanan negara yaitu: Mewujudkan 
pertahanan negara yang mampu 
menghadapi ancaman, Mewujudkan 
pertahanan negara yang mampu menangani 
keamanan wilayah maritim, keamanan 

wilayah daratan dan keamanan wilayah 
dirgantara, Mewujudkan pertahanan negara 
yang mampu berperan dalam menciptakan 
perdamaian dunia, Mewujudkan industri 
pertahanan yang kuat, mandiri, dan 
berdaya saing, dan Mewujudkan kesadaran 
bela negara bagi warga negara Indonesia.37  
Tujuan strategis pertahanan negara yang 
pertama yaitu mewujudkan pertahanan 
negara yang mampu menghadapi ancaman, 
yakni sebuah kesadaran bahwa ancaman 
terhadap keamanan negara akan terus 
ada sejalan dengan dinamika kehidupan 
manusia dan perkembangan lingkungan 
strategis, yang harus senantiasa dipantau 
dari waktu ke waktu guna mempersiapkan 
diri jika skenario terburuk terjadi.  Selain 
itu, Kemhan juga telah mencanangkan 
sasaran strategis pertahanan negara yang 
diantaranya adalah terwujudnya kekuatan 
pokok minimum TNI, untuk menghadapi 
seluruh potensi ancaman yang bersumber 
dari perkembangan lingkungan strategis 
nasional, regional dan global.  Doktrin 
perang China yang mengadopsi the Art 
of War-nya Sun Tzu mengatakan “He 
will win who, prepared himself, waits 
to take the enemy unprepared”, dari 
sini tampak bahwa China yang menurut 
kalkulasi jumlah prajurit dan persenjataan 
memang bukanlah lawan yang sepadan, 
namun hal tersebut tidak berarti Indonesia 
hanya cukup berdiam diri, karena sejarah 
perjuangan bangsa sudah mengajarkan 
banyak hal termasuk semangat pantang 
menyerah. 

Ketiga, Mengedukasi Masyarakat dan 
Generasi Muda.  Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) adalah sebuah kesatuan 
yang utuh dan menjadi tumpah darah 
bangsa Indonesia sejak dulu, kini dan 
nanti.  Upaya mempertahankan NKRI hingga 
akhir zaman bukanlah semata-mata hanya 
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menjadi tanggung jawab Pemerintah, 
namun menjadi tanggung jawab seluruh 
rakyat Indonesia.  Agar semangat persatuan 
dan kesatuan Indonesia dapat terus lestari 
sepanjang masa, maka proses edukasi kepada 
masyarakat juga harus berkesinambungan 
sepanjang waktu. Oleh karena itu, terkait 
pengamanan Kepuluan Natuna sebagai 
bagian integral dari NKRI, maka Pemerintah 
perlu membuat kebijakan terkait proses 
edukasi untuk masyarakat, agar memahami 
permasalahan klaim overlapping China atas 
wilayah kedaulatan Indonesia di Natuna.  
Proses edukasi masyarakat dilakukan secara 
formal melalui mata pelajaran di sekolah 
mulai dari tingkat sekolah dasar hingga 
sekolah menengah atas, dan dalam bentuk 
mata  kuliah yang diajarkan pada perguruan 
tinggi.  

Proses edukasi informal dapat dilakukan 
dengan melakukan sosialisasi dengan 
menggunakan sarana dan prasarana yang 
sudah tergelar di tengah-tengah masyarakat 
mulai dari tingkat pedesaan hingga ibukota 
Provinsi, Hal ini sebagai sebuah cara 
agar masyarakat luas memahami dengan 
utuh terkait isu wilayah kedaulatan yang 
bersinggungan dengan negara lain, yang 
dengan pemahaman tersebut diharapkan 
lahir kewaspadaan masyarakat dan ikut 
hadir dan siap memberikan dukungan untuk 
mempertahankan setiap jengkal tanah dan 
perairan NKRI dari gangguan pihak lain 
yang tidak memiliki hak. Dukungan dan 
kewaspadaan masyarakat akan menjadi 
kekuatan pengganda (force multiplier) baik 
bagi Pemerintah untuk lebih tegas dalam 
melakukan diplomasi ataupun kepada 
TNI selaku garda terdepan pertahanan 
dan keamanan negara dalam menghadapi 
gangguan kedaulatan negara yang datang 
dari luar (external threat).  

Strategi Pengamanan Kepulauan Natuna 
Pada Tataran Regional

Tahapan strategi berikutnya adalah upaya 
menghadapi China terkait pengamanan 
Kepulauan Natuna dari klaim overlapping 
nine dash line dengan menggunakan semua 
potensi yang dimiliki pada tataran regional.   
Menurut Joseph Nye, yang dimaksud dengan 
kekuatan (power) adalah kemampuan untuk 
melakukan sesuatu dan mengendalikan 
pihak lain, untuk melakukan sesuatu yang 
sebenarnya tidak ingin dilakukannya.   
Kemampuan mengendalikan didalam 
pernyataan tersebut sering dikaitkan 
dengan kepemilikan sumber daya, oleh 
karenanya diplomat dan politisi biasanya 
mendefinisikan power sebagai “...the 
possesion of population, territory, natural 
resources, economic size, military forces,  
and political stability”.38  Berpijak pada 
kutipan tersebut tersirat bahwa terdapat 
beberapa pilihan dalam menghadapi 
sebuah ancaman yang menurut kalkulasi 
militer berada jauh diatas kemampuan  
sendiri.  Karena seperti nasihat Sun Tzu, 
memenangkan seratus pertempuran 
sekalipun akan dapat diraih dengan syarat 
kita memahami dengan baik kekuatan 
lawan dan kekuatan sendiri.  

Menghadapi potensi konflik di LCS secara 
militer adalah pilihan terakhir manakala 
semua upaya diplomasi telah menemui jalan 
buntu. Untuk itu Indonesia harus pandai 
menginventarisir potensi yang dimiliki 
untuk mempersiapkan diri menghadapi 
kemungkinan terburuk (preparing for the 
worst). Beberapa langkah strategis yang 
dapat dilakukan Indonesia antara lain: 
Pertama, Memberdayakan komunitas 
politik regional.  Empat dari enam negara 
claimant di LCS adalah anggota Association 
of South East Asian Nations (ASEAN) yaitu 
Malaysia, Philipina, Brunei, dan Vietnam.  
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ASEAN memiliki komitmen membangun 
bersama dengan jargon One Vision, One 
Community dan One Community, yang 
menetapkan tahun 2015 sebagai awal 
dimulainya membangun sebuah komunitas 
ekonomi negara-negara ASEAN (ASEAN 
Economic Community (AEC)).  Indonesia 
sebagai salah satu pendiri dan juga negara 
terbesar di ASEAN dapat menggunakan 
posisinya untuk membangun semangat 
kebersamaan didalam mengelola LCS untuk 
kepentingan ekonomi negara-negara yang 
menurut hukum lebih berwenang dibanding 
China.  Jika China ingin menjadi bagian dari 
pemanfaatan sumberdaya alam di LCS maka 
China wajib mematuhi Declaration on the 
conduct of parties in the south china sea 
yang menyebutkan pada bagian awal bahwa 
China dan ASEAN akan mematuhi ketentuan 
hukum internasional diantaranya UNCLOS, 
the Treaty of Amity and Cooperation in 
Southeast Asia, the Five Principles of 
Peaceful Coexistence,39 dan ketentuan 
lainnya yang diakui keberadaannya.  
China menyadari sepenuhnya bahwa 
menghadapi sepuluh negara ASEAN dalam 
memperebutkan hak di LCS bukanlah 
sebuah pilihan, oleh karenanya China 
selalu berupaya “memecah” ASEAN dengan 
menerapkan strategi stick and carrots40 
yaitu dengan memberikan bantuan ekonomi 
kepada negara yang memerlukan bantuan, 
namun memaksanya untuk mengikuti 
kehendaknya.  Keadaan ini perlu diwaspadai 
oleh Indonesia dan negara ASEAN lainnya 
dengan tidak membiarkan praktek tersebut 
terjadi.  

Kedua, Menyuarakan sikap Indonesia 
pada forum pertemuan regional.  Satu 
hal yang sangat tidak disukai oleh China 
terkait klaimnya di LCS adalah jika hal 
tersebut disuarakan pada forum-forum 
internasional.41 Keengganan China ini 

adalah ruang bagi Indonesia dan negara 
claimant untuk menyuarakan sikap untuk 
diketahui dan mendapatkan dukungan 
internasional.  Adalah ASEAN Regional 
Forum (ARF) yaitu sebuah forum yang 
dibentuk tahun 1994 dengan dua agenda 
utama yaitu: mendorong konsultasi dialog 
yang konstruktif terkait isu politik dan 
keamanan yang menjadi kepentingan 
dan perhatian umum, dan memberikan 
kontribusi yang siknifikan terhadap upaya-
upaya membangun saling percaya dan 
diplomasi di kawasan Asia Pasifik. Terdapat 
negara besar seperti  Amerika Serikat yang 
juga menjadi anggota ARF, selain 27 negara 
lainnya termasuk Uni Eropa.  Melalui 
pertemuan-pertemuan ARF atau turunannya 
dalam skala multilateral terbatas, sikap 
Indonesia atau negara-negara claimant 
dapat disuarakan jika China melakukan 
aksi-aksi unilateral terhadap negara yang 
dipandangnya memiliki kekuatan militer 
yang tidak sepadan dengan dirinya.  Melalui 
ARF diharapkan China dapat menghormati 
norma-norma internasional yang telah 
menjadi kesepakatan seluruh negara yang 
tergabung didalam Persatuan Bangsa-
Bangsa. Selain itu, Indonesia juga dapat 
memanfaat forum internasional semacam 
ASEAN Defense Minister’s Meeting (ADMM)  
untuk mengingatkan semua pihak untuk 
dapat bekerjasama guna menghindari 
terjadinya konflik terbuka yang disebabkan 
adanya benturan akibat saling klaim.    

Strategi Pengamanan Kepulauan Natuna 
Pada Tataran Global

Indonesia dan negara-negara claimant di 
LCS perlu bertindak dengan cermat dalam 
memperjuangkan atau mempertahankan 
wilayah kedaulatan atau klaim atas 
teritorialnya. Pengakuan atas wilayah 
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kedaulatan negara hanya memiliki kekuatan 
hukum atau diakui jika mendapat pengakuan 
oleh badan-badan yang secara internasional 
telah dikukuhkan.  Oleh karenanya, dalam 
menghadapi sikap China dengan klaim nine 
dash line-nya atau pernyataan overlapping-
nya dengan wilayah kedaulatan Indonesia di 
Kepulauan Natuna, maka langkah Indonesia 
selanjutnya yang dapat dilakukan adalah: 
Pertama, Menyatakan sikap Indonesia 
melalui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).  
Sebagaimana telah dimaklumi oleh 193 
negara yang tergabung didalam PBB, bahwa 
salah satu tujuan dibentuknya PBB pada 
26 Juni 1945 adalah “the maintenance of 
international peace and security”.42 Hal 
inilah yang mendasari langkah Indonesia 
kedepan sebagai sebuah upaya untuk 
mencegah terjadinya gangguan perdamaian 
dunia yang juga menjadi salah satu tujuan 
Indonesia bernegara yang ingin menjaga 
ketertiban dunia, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial sebagaimana tertuang 
didalam Pembukaan UUD 1945.  Melalui 
pernyataan formal di forum PBB,  maupun 
diplomasi bilateral dengan anggota 
PBB lainnya, Indonesia dapat secara 
berkesinambungan menyampaikan posisi 
Indonesia terkait eksistensi kedaulatan 
Indonesia di Kepulauan Natuna.  Diharapkan 
melalui forum formal maupun informal baik 
PBB maupun anggota lainnya memahami 
sepenuhnya tentang sikap dan dasar 
hukum Indonesia atas Kepulauan Natuna.  
Hal ini perlu dilakukan mengingat China 
juga berusaha mendapatkan dukungan 
dari negara-negara lain terkait klaimnya 
atas LCS, sebagaimana dinyatakan oleh 
Menteri Luar Negeri-nya bahwa China telah 
mendapat dukungan dari 40 negara terkait 
LCS.43  

Kedua, Memperkuat keputusan PCA 
terkait sengketa China-Philipina.   Sebagai 

sesama anggota ASEAN yang juga dalam 
banyak hal terdapat kesamaan kultur 
dan budaya Indonesia-Philipina, sudah 
sewajarnya jika Indonesia memberikan 
dukungan atas keputusan PCA yang 
menyatakan bahwa klaim China di wilayah 
kedaulatan Philipina tidak memiliki dasar 
hukum.  Hasil keputusan PCA adalah 
pelajaran berharga bagi semua anggota PBB 
bahwa keberadaan PCA sejatinya adalah 
“for settling crises peacefully, preventing 
wars and codifying rules of warfare”44, 
yakni PCA dibentuk untuk menyelesaikan 
krisis secara damai, mencegah terjadinya 
perang, dan membuat ketentuan tentang 
perang.  Indonesia bahkan seperti 
peryataan Menko Polhukam Luhut Panjaitan 
akan mengikuti langkah Philipina jika China 
tidak menghormati eksistensi kedaulatan 
Indonesia di Kepulauan Natuna.45  Ketiga 
strategi sesuai tatarannya diatas adalah 
sekelumit dari yang masih banyak langkah 
yang dapat dilakukan Pemerintah.  Namun, 
hal yang fundamental dari sebuah konsep 
strategi adalah kesatuan tindakan (unity of 
efforts), yaitu sinerginya semua rencana 
yang saling memberikan perkuatan.

PENUTUP

Keputusan Permanent Court of 
Arbitration (PCA) pada tanggal 12 Juli 
2016 secara tegas menolak hak sejarah 
yang dijadikan dasar oleh China didalam 
membuat klaim di Laut China Selatan (LCS) 
melalui nine dash line-nya.  Penolakan 
PCA tersebut dikarenakan penentuan 
keabsahan wilayah kedaulatan wilayah laut 
suatu negara, telah diatur didalam United 
Nations Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS) dimana pendekatan hak sejarah 
tidak menjadi bagian dari ketentuan 
hukum yang diatur didalam UNCLOS.  Oleh 
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karenanya PCA memenangkan Philipina 
terkait sengketanya dengan China.  Adapun 
pernyataan China terkait overlapping 
antara nine dash line dan wilayah 
kedaulatan laut Indonesia, juga tidak dapat 
diterima menurut UNCLOS karena kehadiran 
China dimasa lalu di LCS hanyalah semata-
mata untuk kepentingan perdagangan dan 
tidak sepenuhnya melakukan kontrol dan 
kendali atas LCS.  Oleh karenanya hal ini 
juga patut ditolak dan Indonesia wajib 
mempertahankan posisinya sebagaimana 
diatur didalam UNCLOS tentang Wilayah 
Perairan, Wilayah Yurisdiksi, Batas Wilayah 
Negara, Batas Wilayah Yurisdiksi, Kawasan 
Perbatasan, Zona Tambahan, Zona Ekonomi 
Eksklusif, dan Landas Kontinen, dimana 
China tidak memenuhi semua kriteria 
tersebut.  Selanjutnya, upaya yang dapat 
dilakukan Indonesia kedepan dalam rangka 
mengamankan Kepulauan Natuna dapat 
dilakukan melalui tiga media; Pertama, 
pada tataran domestik/ Nasional : (1) 
Membentuk Tim Ad Hock Diplomasi,  (2) 
Meningkatkan Kemampuan Tempur TNI di 
Natuna, dan (3) Mengedukasi Masyarakat 
dan Generasi Muda. Kedua, pada tataran 
regional : (1) Memberdayakan komunitas 
politik regional, dan (2) Menyuarakan sikap 
Indonesia pada forum pertemuan regional. 
Ketiga, Pada tataran global: (1) Menyatakan 
sikap Indonesia melalui Persatuan Bangsa-
Bangsa (PBB), dan (2) Memperkuat 
keputusan PCA terkait sengketa China-
Philipina. 
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ABSTRAK 

Sebagai Negara Kepulauan, letak geografi Indonesia sangat strategis dan sekaligus 
menjadikan perairan Indonesia sebagai sea lane of communication dan sea lane of trade. 
Dengan bergesernya pusat perekonomian ke Asia Pasifik semakin menjadikan Indonesia 
memiliki banyak peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

nasional menuju negara maju dimasa depan. Kuatnya sejarah kemaritiman bangsa 
Indonesia dimasa lampau, melecut Presiden Joko Widodo diawal pemerintahannya untuk 
menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun demikian, berbagai ancaman, 
tantangan, hambatan dan gangguan yang berpotensi muncul dalam perjalanannya, perlu 
disikapi oleh pemerintah dengan mengantisipasi dan mengatasi berbagai permasalahan 

yang muncul.Oleh karena itu, kebutuhan grand strategy menjadi mutlak untuk mendukung 
dan menjamin kesinergisan upaya – upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia 

sebagai poros maritim dunia.
 

Kata Kunci: poros maritim dunia, Indonesia, pembangunan 
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Sumber: U.S. Energy Information 
Administration.

PENDAHULUAN

Mencermati konstelasi geografi 
lndonesia yang sangat strategis, wilayah 
laut Indonesia, selain memiliki sumber daya 
laut dan merupakan jalur pelayaran dunia, 
juga merupakan media pemersatu dan 
media penghubung antarpulau dan bahkan 
penghubung antar negara-negara di dunia. 
UU No. 17 tahun 1985 tentang pengesahan 
UNCLOS tahun 1982 mengukuhkan lndonesia 
sebagai negara kepulauan yang diakui 
secara internasional. Dengan demikian, 
sudah sepatutnya penyelenggaraan negara 
harus mempertimbangkan seluruh aspek 
kehidupan berbangsa dan bernegara 
yang mencakup geostrategik, geopolitik, 
geoekonomi serta geososial-budaya sebagai 
negara kepulauan. Selain itu, pola pikir, 
pola sikap, dan pola tindak bangsa harus 
tidak lagi hanya memandang daratan atau 
pulau-pulau saja sebagai suatu wilayah 
yang menjadi fokus pembangunan dan 
pengamanan, tetapi juga harus mencakup 
ruang maritim yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari wilayah nusantara.

Perairan Indonesia 
yang merupakan jalur 
navigasi internasional 
sebagai sea lane of 
communication dan 
sea lane of trade, 
yang tidak hanya 
dilalui oleh kapal-
kapal sipil, tetapi 
juga kapal perang 
dari berbagai negara 
di dunia. Dengan 
bergesernya pusat 
kegiatan ekonomi 
dunia dari kawasan 
Atlantik ke kawasan 
A s i a - P a s i f i k , 
m e n e m p a t k a n 

perairan Indonesia menjadi semakin vital 
bagi navigasi internasional guna mendukung 
pertumbuhan ekonomi di kawasan dan 
global. Menurut United Nations Conference 
on Trade and Development (UNCTAD) 
Review of Maritime Transport 2011, 
hampir setengah dari total perdagangan 
dunia setiap tahunnya dan  87 juta barel 
minyak yang diproduksi per hari pada 
tahun 2011 sekitar 15,2, melewati selat 
Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok.1 
Anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan 
YME kepada bangsa lndonesia suatu posisi 
geografis yang sangat strategis sebagai 
“poros atau sumbu jalur pelayaran dan 
perdagangan dunia” menuntut bangsa 
Indonesia, disamping melihat daratan,                                                                    
juga harus memiliki visi maritim yang           
disertai dengan kemampuan dalam 
memanfaatkan peluang dan tantangan 
untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa 
disamping kemampuan mengantisipasi 
dan mengelola kendala dan hambatan 
yang berdampak terhadap keamanan dan 
keutuhan NKRI.

http://unctad.org/en/docs/rmt2011_en.pdf
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Sumber: U.S. Energy Information 
Administration.

PEMBAHASAN

Menyikapi Konsep Pembangunan Poros 
Maritim Indonesia

Tekad untuk menjadikan Indonesia 
sebagai negara maritim telah diawali 
oleh Ir. Joko Widodo pada saat pidato 
pelantikannya sebagai Presiden RI tanggal 
20 Oktober 2014, yang menyatakan “Kita 
harus bekerja dengan sekeras-kerasnya 
untuk mengembalikan Indonesia sebagai 
negara maritim. samudera, laut, selat dan 
teluk adalah masa depan peradaban kita. 
Kita telah terlalu lama memunggungi laut, 
memunggungi samudera, memunggungi 
selat dan teluk. Kini saatnya kita 
mengembalikan semuanya sehingga 
jalesveva jayamahe, di laut justru kita 
jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita 
di masa lalu, bisa kembali membahana.”

Seruan dan ajakan Presiden Jokowi 
tersebut menandai gerak perubahan 
paradigma negeri kepulauan yang selama 
ini hanya terfokus pada daratan atau pulau-
pulau saja. Lebih lanjut, Presiden Jokowi 
menegaskan perubahan paradigma ini 

dalam forum internasional 
Konferensi Tingkat Tinggi 
ke-9 East Asia Summit 
tanggal 13 November 2014 di 
Nay Pyi Taw, Myanmar yang 
dihadiri 18 negara yaitu 10 
negara anggota ASEAN dan 8 
negara Mitra Wicara ASEAN, 
yakni Australia, India, 
Jepang, Korea Selatan, 
RRT (China), Selandia Baru, 
Amerika Serikat dan Rusia. 
Dalam pidatonya Presiden 
RI menegaskan tentang 
konsep Indonesia sebagai 
Poros Maritim Dunia dengan 
agenda pembangunan fokus 
pada 5 pilar utama, yaitu:2

1. Membangun kembali budaya maritim 
Indonesia. 

2. Menjaga sumber daya laut dan 
menciptakan kedaulatan pangan laut 
dengan menempatkan nelayan pada 
pilar utama. 

3. Memberi prioritas pada pembangunan 
infrastruktur dan konektivitas maritim 
dengan membangun tol laut, deep 
seaport, logistik, industri perkapalan, 
dan pariwisata maritim.

4. Menerapkan diplomasi maritim, melalui 
usulan peningkatan kerja sama di 
bidang maritim dan upaya menangani 
sumber konflik, seperti pencurian ikan, 
pelanggaran kedaulatan, sengketa 
wilayah, perompakan, dan pencemaran 
laut dengan penekanan bahwa laut 
harus menyatukan berbagai bangsa dan 
negara dan bukan memisahkan. 

5. Membangun kekuatan maritim sebagai 
bentuk tanggung jawab menjaga 
keselamatan pelayaran dan keamanan 
maritim.
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Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros 
Maritim Dunia

Langkah berikutnya adalah bagaimana 
“Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros 
Maritim Dunia”. Hal ini memerlukan 
suatu grand strategy yang komprehensif, 
mencakup seluruh kementerian dan lembaga 
serta komponen bangsa, agar mimpi 
menjadi negeri maritim dapat terwujud. 
Jangan sampai setiap kementerian berjalan 
sendiri-sendiri dengan ego sektoralnya, 
sehingga tidak jelas siapa berbuat apa, 
bagaimana tahapannya, berapa besar 
alokasi anggarannya, dan kapan dimulai 
dan berakhirnya. Justru yang terjadi 
hanya dari wacana ke wacana dan hingar-
bingar dengan slogan-slogan untuk menarik 
perhatian, serta sibuk dengan penelitian, 
pengkajian, seminar dan diskusi, seperti 
halnya pembanguan wilayah perbatasan 
dan pembangunan pulau-pulau terluar di 
masa lalu. 

Menjadikan Indonesia sebagai poros 
maritim tidak semudah membalikkan 
tangan, tetapi dengan niat dan tekad yang 
sudah dimulai oleh Presiden RI harus diambil 
langkah-langkah yang jelas sesuai dengan 
tugas pokok kementerian dan lembaga, 
serta menentukan leading sector-nya 
untuk menjabarkan dan melaksanakan 5 
butir agenda pembangunan poros maritim, 
misalnya menyusun rencana pembangunan 
nasional mulai dari RPJPN, RPJMN dan RKP 
adalah Kementerian PPN/Bappenas. Adapun 
kementerian lainnya mengusulkan rencana 
pembanguanan sesuai dengan bidangnya 
masing-masing, dan dalam pelaksanaan 
program pembangunannya akan dipantau 
dan dievaluasi oleh Kementerian PPN/
Bappenas.3

Dari tugas pokok ini terlihat dengan 
jelas bahwa untuk leading sector 

perencanaan pembangunan poros maritim 
adalah Kementerian PPN/Bappenas, 
maka seharusnya tidak akan terjadi 
pelaksanaan pembangunan diluar rencana 
pembangunan nasional. Dengan demikian, 
rencana pembangunan harus dibuat secara 
komprehensif, bertahap, dan berlanjutnya 
serta dilaksanakan dengan konsisten. 
Pembangunan bukan dibuat “tiba masa 
tiba akal atau sesuai pesanan sponsor” 
dan pelaksanaannya bisa diubah ditengah 
jalan atau kadangkala diganti sebelum 
dilaksanakan. Berikut beberapa langkah 
mewujudkan Indonesia sebagai poros 
maritim dunia:

1. Butir ke-1, membangun kembali 
budaya maritim”. Ujung tombaknya 
adalah Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan yang didukung 
oleh kementerian terkait, karena 
membangun budaya maritim ini harus 
dimulai melalui pendidikan agar generasi 
penerus bangsa memiliki keahlian di 
bidang kemaritiman. Untuk itu, perlu 
penguatan jenis pendidikan dibidang 
kemaritiman guna menghasilkan tenaga 
terampil berkualitas yang siap pakai dan 
menjadi ujung tombak dalam mengolah 
berbagai potensi maritim Indonesia. 
Selain itu, dengan memiliki generasi 
muda yang berkualitas, diharapkan 
Indonesia menjadi tuan rumah di 
rumahnya sendiri dalam arti pengelolaan 
maritim Indonesia dilakukan oleh anak 
bangsa, bukan diserahkan kepada 
bangsa lain. Karena dengan adanya 
Masyarakat Ekonomi ASEAN dan pasar 
bebas,membuat tenaga kerja Indonesia 
akan bersaing ketat dengan tenaga kerja 
asing. Namun demikian, hendaknya 
Indonesia memiliki suatu sistem 
pendidikan nasional untuk kemaritiman 
dengan arah yang jelas, bukan hanya 
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didasarkan pada pengalaman pribadi 
atau sekelompok orang. Karena generasi 
muda adalah penerus bangsa, maka 
tujuan pendidikan dan kurikulum harus 
dirancang sebaik-baiknya sehingga tidak 
setiap ganti pemerintahan atau menteri 
pendidikan ganti kebijakan pendidikan. 

2. Butir ke-2, menjaga sumber daya laut 
dan menciptakan kedaulatan pangan 
laut dengan menempatkan nelayan 
pada pilar utama. Sesuai dengan tujuan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) bahwa pembangunan kelautan 
dan perikanan adalah mengelola 
sumberdaya kelautan dan  perikanan 
secara berdaulat, mandiri, dan 
berkelanjutan untuk meningkatkan 
kemakmuran masyarakat kelautan 
dan perikanan. Penyelenggaraan hal 
tersebut didukung oleh organisasi 
KKP yang terdiri dari Dirjen Perikanan 
Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya, 
Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil, Dirjen Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil Perikanan, Dirjen 
Pengawasan Sumber Daya Kelautan 
Dan Perikanan.4  Hal ini merupakan 
domain KKP, sedangkan kementerian 
terkait lainnya mendukung pelaksanaan 
tugas KKP. Tetapi bukan berarti kendali 
operasional dalam menjaga kedaulatan 
laut berada dibawah KKP seperti yang 
tersirat selama ini, yang lebih menonjol 
penegakan keamanan terhadap kapal 
nelayan asing yang melakukan illegal 
fishing diperairan Indonesia. Namun, 
masyarakat belum disuguhi bagaimana 
tugas pokok KKP dalam mengelola 
sumber daya laut seperti terumbu karang 
dan perikanan termasuk pengolahan 
dan pemasarannya, begitu juga dengan 
pemberdayaan nelayan terutama 
pembinaan nelayan, peneyedian kapal 

tangkap dan teknologinya sehingga 
mereka tidak lagi “mati suri di negeri 
bahari”.  Dengan tersedia kapal 
penangkap ikan yang memiliki peralatan 
tangkap memadai dan didukung 
informasi satelit tentang lokasi ikan 
maka akan sangat membantu nelayan 
dalam menangkap ikan. Selain itu, 
dengan turunnya harga minyak dunia 
dan tersedia fasilitas pemerintah dalam 
mendukung pasokan BBM, maka akan 
menurunkan biaya operasional nelayan 
yang selama ini cukup membebani 
mereka karena harga solar berkisar 
antara Rp 9.000 – Rp 15.000/liter. Hal 
tersebut akan mempermudah nelayan 
apabila tersedianya tempat pengolahan 
dan pemasaran ikan, sehingga disamping 
meningkatkan kesejahteraan nelayan, 
juga pasar ikan akan dibanjiri oleh hasil 
tangkap nelayan Indonesia, bukan lagi 
dibanjiri oleh ikan impor hasil tangkap 
nelayan asing di perairan Indonesia. 

3. Butir ke-3, memberi prioritas pada 
pembangunan infrastruktur dan 
konektivitas maritim dengan membangun 
tol laut, deep seaport, logistik, industri 
perkapalan, dan pariwisata maritim. 
Leading sector nya adalah Kementerian 
Perhubungan dan didukung oleh 
kementerian terkait, karena ini bukan 
hanya masalah bangunannya tetapi 
bagaimana mewujudkan konektivitas 
maritim sebagai urat nadi kehidupan 
ekonomi, politik, sosial budaya, 
pertahanan dan keamanan. Untuk 
itu, pembangunan dan peningkatan 
infrastuktur pelabuhan,jumlah, dan 
jenis sarana transportasi, kualitas 
jalur transportasi dan pengelolaan 
pelabuhan dengan tujuan untuk 
meningkatkan efisiensi logistik nasional 
dalam pendistribusian ke seluruh 
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wilayah nusantara maupun untuk 
tujuan ekspor dan impor. Perbaikan 
kinerja logistik ini akan sangat berguna 
dalam menurunkan biaya transportasi 
barang dan meningkatkan daya saing. 
Disamping itu dengan tersedianya 
sistem navigasi laut yang memadai maka 
akan sangat membantu pengaturan lalu 
lintas dan keselamatan jalur pelayaran 
di Indonesia. Wilayah Indonesia yang 
terdiri dari ribuan pulau memerlukan 
jumlah armada transportasi laut dan 
fasilitas pelabuhan yang lebih memadai 
untuk memenuhi kebutuhan peningkatan 
arus barang dan jasa dari satu pulau ke 
pulau lainnya. Pembangunan tol laut 
tidak hanya sekedar untuk mengangkut 
penumpang dan barang dari pelabuhan 
ke pelabuhan, tetapi bagaimana 
terbentuknya suatu jaringan transportasi 
laut nasional dan bila perlu Indonesia 
menjadi international hub port untuk 
kepentingan transportasi laut ke seluruh 
dunia.

4. Butir ke-4, menerapkan diplomasi  
maritim melalui usulan peningkatan 
kerja sama di bidang maritim dan 
upaya menangani sumber konflik, 
seperti pencurian ikan, pelanggaran 
kedaulatan, sengketa wilayah, 
perompakan, dan pencemaran laut 
dengan penekanan bahwa laut harus 
menyatukan berbagai bangsa dan 
negara dan bukan memisahkan. 
Penjuru untuk butir ke-4 ini adalah 
Kementerian Luar Negeri sedangkan 
kementerian terkait mendukung sesuai 
dengan kepentingannya masing-masing. 
Diplomasi maritim untuk saat ini dan 
kedepan bukan perkara mudah, karena 
dihadapkan dengan agresivitas China 
sebagai kekuatan ekonomi dan militer 
baru di kawasan Laut China Selatan 

yang berambisi untuk menguasai dan 
menduduki pulau dan sumber daya laut 
serta mengatur navigasi pelayaran yang 
merupakan jalur perdagangan dunia. 
Klaim China menyebabkan terjadinya 
sengketa wilayah dan kepulauan yang 
berpotensi menjadi konflik dengan 
beberapa negara ASEAN. Klaim China 
juga sudah memasuki ZEE Indonesia 
di kepulauan Natuna dengan alasan 
bahwa wilayah tersebut termasuk 
“china traditonal fishing ground”. 
Berdasarkan The Permanent Court of 
Arbitration tanggal 12 Juli 2016 telah 
menolak klaim Tiongkok atas 90% area 
perairan di Laut China Selatan, dengan 
memutuskan bahwa klaim ‘Negeri Tirai 
Bambu’ tidak didukung bukti sejarah 
dan mereka tidak pernah menjalankan 
kontrol eksklusif terhadap sumber 
daya di Laut China Selatan.5 Namun, 
bukan hanya China yang menjadi 
fokus, tetapi juga Malaysia mempunyai 
beberapa masalah perbatasan dengan 
Indonesia, masalah pembajakan di Selat 
Malaka, serta masalah penyanderaan 
yang berulang-ulang oleh Moro di 
Filipina Selatan. Dengan demikian, 
diplomasi maritim dilakukan antara 
lain untuk menunjukan jati diri bangsa 
Indonesia dalam setiap perundingan 
dan perjanjian serta mempromosikan 
Indonesia dalam di level internasional 
sebagai negara maritim. Hal ini seperti 
yang lazim dilakukan melalui hubungan 
bilateral maupun secara multilateral 
dengan negara-negara dan organisasi di 
kawasan maupun dunia.

5. Membangun kekuatan maritim sebagai 
bentuk tanggung jawab menjaga 
keselamatan pelayaran dan keamanan 
maritim. Ini merupakan domain 
Kementerian Pertahanan dan TNI, 
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karena membangun kekuatan maritim 
untuk menjaga keselamatan pelayaran 
dan keamanan maritim merupakan 
bagian dari pembangunan pertahanan 
negara yang diselenggarakan untuk 
mewujudkan keamanan nasional agar 
mampu menjaga kedaulatan, keutuhan 
wilayah, mengamankan sumber daya 
maritim serta menjaga keselamatan 
segenap bangsa Indonesia. Sedangkan 
kementerian dan lembaga lainnya 
seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 
antara lain melakukan patroli keamanan 
dan keselamatan, melaksanakan 
penjagaan, pengawasan, pencegahan 
dan penindakan pelanggaran hukum di 
wilayah perairan Indonesia dan wilayah 
yurisdiksi Indonesia.6 Wilayah laut 
Indonesia yang begitu luas dan terbuka 
serta memiliki ALKI untuk pelayaran 
internasional apabila dihadapkan dengan 
kemampuan armada dan organisai 
Angkatan Laut Indonesia saat ini bisa 
dikatakan masih belum memadai.
Namun demikian, untuk pengamanan 
wilayah laut Indonesia akan sangat 
terbantu apabila Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (KKP) dapat membangun 
pangkalan pendaratan ikan dan armada 
nelayan yang besar maka perairan 
Indonesia akan dipenuhi oleh nelayan 
yang menangkap ikan, serta dengan 
terwujudnya pembangunan sejumlah 
pelabuhan dan armada tranportasi 
yang berlayar secara reguler dari satu 
pulau kepulauan lainnya,maka paling 
tidak akan dapat membantu memonitor 
masuknya kapal atau nelayan asing ke 
wilayah laut Indonesia. 

PENUTUP

Konstelasi geografi lndonesia yang 
sangat strategis dengan wilayah lautnya, 
selain memiliki sumber daya laut dan 
merupakan jalur navigasi juga merupakan 
media pemersatu yang menghubungkan 
antar pulau-pulau di nusantara dan 
antar negara-negara di dunia, sehingga 
menjadikan Indonesia sebagai “poros atau 
sumbu jalur pelayaran dan perdagangan 
dunia”. Sudah sepatutnya penyelenggaraan 
negara mempertimbangkan seluruh aspek 
kehidupan berbangsa dan bernegara serta 
memiliki pola pikir, pola sikap dan pola 
tindak dengan memandang daratan atau 
pulau-pulau dan maritim sebagai suatu 
wilayah yang menjadi fokus pembangunan 
dan pengamanan yang tidak terpisahkan 
dari wilayah nusantara.

Tekad untuk menjadikan Indonesia 
sebagai poros maritim dunia harus dapat 
diwujudkan dengan membuat grand strategi 
dan mengambil langkah-langkah yang nyata 
dan terukur sesuai tupoksi kementerian 
dan lembaga masing-masing, serta jelas 
dan tegasnya siapa leading sector untuk 
menjabarkan dan melaksanakan 5 butir 
agenda pembangunan poros maritim, 
sehingga terjadi suatu sinergi dalam 
pelaksanaan kegiatan dan tidak akan 
terjadi tumpang tindih atau duplikasi 
tugas dan tanggung jawab yang akan 
berujung pada tidak tercapainya sasaran 
pembangunan dan terjadinya pemborosan 
anggaran negara. Apabila pembangunan 
maritim terwujud maka akan berkontribusi 
positif terhadap pembangunan ekonomi 
yang dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan pendapatan negara, 
juga akan berkontribusi positif terhadap 
keamanan wilayah laut Indonesia dan 
keutuhan NKRI.



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 28 | desember 2016 89

REFERENSI:

1. Tomas Hirst, World Economic Forum, 
“The world’s most important trade 
route?”,  21 May 2014

2. https://www.weforum.org/
agenda/2014/05/world-most-
important-trade-route/, diakses 11 Juli 
2016

3. Kemlu RI, Presiden Jokowi Deklarasikan 
Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, 
15 November 2014, http://www.kemlu.
go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/
Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indone-
sia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx, 
diakses 5 Juli 2016

4. Kementerian PPN/Bappenas, http://
old.bappenas.go.id/profil-bappenas/
tupoksi/?&kid=1468389117, diakses 13 
Juli 2016

5.  Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
10 November 2014, http://kkp.go.id/
index.php/visi-misi-tujuan-dan-sasaran-
strategis/, diakses 13 Juli 2016

6. Yanurisa Ananta, Media Indonesia, Di-
tolak, Klaim Tiongkok atas Laut China 
Selatan, 13 July 2016, http://www.me-
diaindonesia.com/news/read/55734/
ditolak-klaim-tiongkok-atas-laut-china-
selatan/2016-07-13, diakses 14 Juli 
2016

7.  Bakamla RI, http://bakamla.go.id/
home/tugas_fungsi, diakses 16 Juli 
2016

https://www.weforum.org/agenda/authors/tomas-hirst
https://www.weforum.org/agenda/2014/05/world-most-important-trade-route/
https://www.weforum.org/agenda/2014/05/world-most-important-trade-route/
https://www.weforum.org/agenda/2014/05/world-most-important-trade-route/
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx
http://old.bappenas.go.id/profil-bappenas/tupoksi/?&kid=1468389117
http://old.bappenas.go.id/profil-bappenas/tupoksi/?&kid=1468389117
http://old.bappenas.go.id/profil-bappenas/tupoksi/?&kid=1468389117
http://kkp.go.id/index.php/visi-misi-tujuan-dan-sasaran-strategis/
http://kkp.go.id/index.php/visi-misi-tujuan-dan-sasaran-strategis/
http://kkp.go.id/index.php/visi-misi-tujuan-dan-sasaran-strategis/
http://www.mediaindonesia.com/news/read/55734/ditolak-klaim-tiongkok-atas-laut-china-selatan/2016-07-13
http://www.mediaindonesia.com/news/read/55734/ditolak-klaim-tiongkok-atas-laut-china-selatan/2016-07-13
http://www.mediaindonesia.com/news/read/55734/ditolak-klaim-tiongkok-atas-laut-china-selatan/2016-07-13
http://www.mediaindonesia.com/news/read/55734/ditolak-klaim-tiongkok-atas-laut-china-selatan/2016-07-13
http://bakamla.go.id/home/tugas_fungsi
http://bakamla.go.id/home/tugas_fungsi


Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 28 | desember 201690


	_GoBack
	more
	_GoBack

