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Analisis Data dan Informasi 
Geospasial Guna Memvalidasi 
Berbagai Angka Jumlah Pulau 

di Indonesia

Dr. Sukendra Martha, M.Sc., M.AppSc.1

Tenaga Pengajar bidang Geografi tahun 2011- 2017; 
Tenaga Profesional bidang Politik Dalam Negeri - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI

Abstrak

Makalah ini mengungkapkan perbandingan angka jumlah pulau Indonesia yang beragam 
dan mendiskusikan teknik penghitungan yang valid tentang jumlah pulau di Indonesia. 

Metodologi yang digunakan adalah kajian perbandingan angka jumlah pulau dari berbagai 
sumber. Pertama, perbandingan angka jumlah pulau di Indonesia yang diperoleh dari: 
(i) Pusat Survei dan Pemetaan ABRI (Pussurta ABRI) mencatat sebanyak 17.508 pulau; 
(ii) Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dulu bernama Badan Koordinasi Survei dan 

Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) sebagai lembaga nasional yang memiliki otoritas dalam 
bidang informasi geospasial, pernah melaporkan angka 17.506 (setelah hilangnya P. Sipadan 

dan P. Ligitan). (iii) Kementerian Dalam Negeri yang memunculkan angka 17.504 yang 
sering dijadikan acuan banyak pihak walaupun juga belum ada data pendukung yang kuat 
sebagai ‘back-up, (iv) Dinas Hidro-oseanografi TNI-AL yang merelease angka 17.499 pulau. 
(v) Sumber lain menunjukkan angka yang berbeda, dan tentu saja dapat membingungkan 
masyarakat. Sementara angka 13.466 pulau bernama  yang dihasilkan dari survei toponimi 
pulau, memiliki dokumen kuat berupa ‘Gazetteer’. Kedua, penghitungan angka jumlah pulau 

diusulkan dapat dilakukan dengan tiga cara:  (i) sensus pulau melalui survei toponimi, (ii) 
pemanfaatan peta, dan (iii) penggunaan citra penginderaan jauh. Ketiga, hasil penelusuran 

yang valid terhadap angka jumlah pulau adalah dengan pendekatan penginderaan jauh 
beresolusi tinggi yang terkoreksi secara geometrik. Hasil kajian ini mengimplikasikan 

perlunya satu sumber data geospasial (termasuk angka jumlah pulau) dalam bentuk ‘One 
Map Policy’ yang berdampak dalam perbaikan administrasi data geografi wilayah NKRI.

Kata kunci: jumlah pulau Indonesia, definisi pulau, metode penghitungan jumlah pulau. 
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PENDAHULUAN

Persoalan jumlah pulau di Indonesia 
sering menjadi perbincangan banyak pihak. 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
sebagai negara kepulauan (archipelagic 
state), terlebih sebagai negara maritim 
tentu saja memiliki sejumlah wilayah 
termasuk pulau-pulau yang membentang 
dan tersebar itu untuk dikelola dengan baik 
bagi kesejahteraan rakyat. Inventarisasi 
untuk menentukan kembali jumlah pulau 
dan segala potensinya yang terdapat 
dalam wilayah Indonesia penting untuk 
dilakukan. Dalam hal ini potensi, sumber 
daya hayati dan non-hayati yang dimiliki 
pulau tersebut perlu diinventarisasi dan 
dipetakan secara baik (Abidin, 2015). 
Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi 
Pudjiastuti menyatakan bahwa tak dapat 
dibayangkan jika beragam potensi (termasuk 

pulau) dan cakupan laut yang luas itu dikelola 
tanpa kehadiran suatu peta (BIG dan IGI, 
2015). Sebagai negara kepulauan dan negara 
maritim, Indonesia musti membuktikan 
kepemilikan pulau yang berjumlah lebih dari 
17.000 itu.  Hampir tidak mungkin, menjadi 
negara maritim yang besar dan kuat, (Pailah, 
2009, Lemhannas, 2015) sementara aset 
berupa pulau pulau yang tersebar di wilayah 
lautnya saja belum dapat secara resmi 
dipastikan berapa jumlahnya. Angka jumlah 
ini tak hanya sebatas pada pengakuan 
dan klaim semata tetapi diperlukan suatu 
penghitungan dengan didukung dokumen 
yang memadai untuk membuktikan kepada 
publik nasional dan internasional bahwa 
NKRI memiliki sejumlah pulau yang diklaim 
tersebut.

Pentingnya angka jumlah pulau ini 
dirasakan mengingat beberapa kepentingan 

Ilustrasi : Tyograph



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 31| September  2017 7

terkait: (a). Pembangunan nasional, 
yang membutuhkan semua wilayah 
termasuk pulau menjadi obyek yang harus 
diperhatikan dalam pembangunan-nya, (b). 
Pertahanan dan keamanan, yang harus 
menjamin pertahanan dan keamanan 
seluruh wilayah tanah air, baik darat maupun 
laut beserta pulau-pulau yang ada, dan (c). 
Penegasan wilayah NKRI, yang memastikan 
luasan wilayah dengan pulau-pulau yang 
ada, termasuk pulau terluar yang menjadi 
bagiannya.  Pulau yang ada di wilayah NKRI 
merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dari sebuah negara kepulauan atau negara 
maritim (Sebastian, 2015; Mangan, et al., 
2013).

Makalah ini mengkaji atau menganalisis 
angka/data jumlah pulau yang beragam 
saat ini, karena sampai sekarang belum 
ada kajian yang melaporkan angka jumlah 
pulau yang pasti disertai bagaimana metode 
penghitungannya. Rakyat sebagai warga 
NKRI ini tentu mempunyai hak mendapatkan 
informasi publik. Saatnya nanti ada 
pemerintah yang akan mengumumkan dan 
bertanggungjawab terhadap angka jumlah ini. 
Badan Pusat Statistik (BPS) yang mustinya 
bertanggungjawab terhadap semua data 
statistik wilayah tanah air, belum melaporkan 
angka jumlah pulau ini, termasuk Laporan 
Sensus 10 tahunan yang dilakukan tahun 
2010 yang lalu. Mungkin saja, alasannya 
adalah BPS bertanggung jawab terhadap 
data statistik, bukan data geospasial, yang 
menjadi tanggungjawabnya Badan Informasi 
Geospasial (BIG). Data jumlah pulau 
adalah data geospasial. Artinya proses 
penghitungannya pasti bukan tugas BPS, 
tetapi kalau sudah menjadi data statistik, 
BPS akan mempublikasikannya. 

Mengapa data geospasial berupa 
angka jumlah pulau ini masih belum ada 
yang mempublikasikan secara terpusat, 
apakah BIG, Kantor Kepresidenan, atau 
siapa? Karena angka jumlah pulau ini 
sangat diperlukan dan banyak yang 
mempertanyakan sebenarnya berapa 
jumlah pulau di Indonesia. Angka ini 
menjadi penting bagi bangsa kita, terutama 

untuk para pemimpin bangsa, atau para 
calon pemimpin tingkat nasional. Presiden 
RI pertama  Ir. Soekarno dalam orasi 
pembukaan Lemhannas pada tanggal 20 
Mei 1965, telah menyatakan:

“Dalam Lembaga Pertahanan Nasional 
Indonesia, yang saya setujui, diberi kuliah 
pengetahuan kepada semua pengikut-
pengikutnya, supaya kita mengetahui 
dengan benar-benar, tanah air kita, geografi 
tanah air kita, konstelasi tanah air kita, asal 
rakyat kita, mentalitas rakyat kita, ekonomi 
kita, kultur kita, semuanya ini kita olah 
nanti menjadi bahan untuk menyusun dan 
menentukan pertahanan nasional kita”.

Apa yang disampaikan oleh Bung Karno 
diatas merupakan refleksi dari Deklarasi 
Djuanda 1957. Bahwa Presiden mengajak 
peserta Lemhannas (saat itu masih bernama 
Lembaga Pertahanan Nasional) untuk terus 
mengingat dan meneladani semangat juang 
para pendiri negara dan pemimpin terdahulu.  
Sasng founding father menekankan bahwa 
bersama aspek lainnya, geografi dan 
konstelasi geografi agar dapat dipahami 
dan dijadikan bagian dari pertahanan kita. 
Selanjutnya, geografi tanah air kita harus 
dapat menjadi perhatian, kepedulian dan 
‘aware’ atau kesadaran bangsa Indonesia, 
termasuk untuk mengetahui jumlah pulau 
yang ada di wilayah NKRI ini.  Kesinambungan 
nilai-nilai kejuangan itulah yang terus 
diwariskan dari generasi ke generasi dalam 
menyadari pentingnya geografi Indonesia 
(Martha, 2012, 2014). 

Dengan kata lain sejak awal, geografi 
dianggap penting dan untuk itu peta menjadi 
alat untuk memahaminya. Oleh karena itu 
membaca peta NKRI sesungguhnya perlu 
untuk memahami wilayah geografi Indonesia 
(Martha, 2013). Kesadaran geografi akan 
terjadi dari sana, apalagi ditambahkan 
dengan melihat, mengunjungi lapangan/ 
wilayah di berbagai tempat di tanah air. Tentu 
saja pengamatan daerah, ‘study tour’ ke 
daerah akan pula menambah pengetahuan 
wilayah dan diharapkan dapat meningkatkan 
kesadaran geografi. Kesadaran geografi 
(geographical awareness) bangsa kita 
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dirasakan memang rendah (Suradinata, 
2005). Karena itu perlu ditingkatkan 
melalui pemahaman terhadap tanah air 
yang cukup, termasuk soal batas wilayah 
NKRI dan potensi geografi yang dimiliki 
termasuk jumlah pulau yang ada (Martha, 
2013). Persoalannya adalah bagaimana 
cara memvalidasi angka jumlah pulau yang 
berbeda tersebut.

Metode

Metode penulisan dalam makalah ini 
adalah kajian atau analisis terhadap adanya 
perbedaan variasi angka jumlah pulau di 
Indonesia – dari berbagai sumber data yang 
tersedia.

Caranya adalah mengumpulkan angka/
data jumlah pulau dari berbagai sumber, 
kemudian disusun dalam bentuk Tabel 
perbandingan (Tabel) untuk dijadikan bahan 
kajian. Kemudian pada akhir pembahasan 
diusulkan beberapa  alternatif cara usulan 
penghitungan jumlah pulau. 

Dalam kajian ini, sumber data berasal 
dari media/ publikasi terhadap angka jumlah 
pulau yang dipublikasikan dari institusi 
Pemerintah atau Swasta. Sumber media 
yang melaporkan data/ angka jumlah pulau 
tersebut meliputi Gazeeter Bakosurtanal 
(1982), Kajian citra satelit- LAPAN (2002), 
Publikasi LIPI (1972), Laporan Pemerintah 
Daerah (2004), Laporan UNGEGN (1987), 
Surat Edaran Kadishidros TNI-AL (2012), 
dan Hasil Survei Geografi dan Toponimi, 
PPNR (2010). Sumber data tersebut 
mempublikasikan angka jumlah pulau 
berdasarkan kutipan dari institusi yang 
mempunyai kompetensi dalam bidangnya, 
atau berdasarkan penghitungan langsung 
melalui penelitian yang dilakukan, seperti 
LAPAN. Penulis dalam hal ini kemudian 
menyusun angka-angka jumlah pulau itu 
dalam bentuk Tabel 1 sebagai bahan kajian.

Sebelum, kajian dilakukan definisi 
tentang pulau menurut UNCLOS harus 
dijadikan rujukan.  Article 121, Regime of 
Islands, pengertian atau yang dimaksud 
dengan pulau adalah sebagai berikut:

1. An island is a naturally formed area 
of land, surrounded by water, which 
is above water at high tide.

2. Except as provided for in 
paragraph 3, the territorial sea, the 
contiguous zone, the exclusive 
economic zone and the continental 
shelf of an island are determined in 
accordance with the provisions of 
this Convention applicable to other 
land territory.

3. Rocks which cannot sustain 
human habitation or economic life 
of their own shall have no exclusive 
economic zone or continental shelf.

Jadi yang disebut pulau, menurut 
definisi UNCLOS 1982 adalah bentukan 
lahan alami yang dikelilingi air (laut) diatas 
pasang tertinggi. Artinya dalam keadaan 
pasang air laut tertinggi pun, sebuah pulau 
tetap harus berada diatas air (menonjol 
atau tidak tenggelam) sehingga sebelum 
penghitungan, dibutuhkan juga data tentang 
pasang surut laut. Sebuah pulau yang 
terkadang muncul dan tenggelam menurut 
UNCLOS tidak termasuk dalam kategori 
pulau, dan ini memang tidak berdampak 
dalam hukum internasional. 

PEMBAHASAN

Sebagaimana telah disebutkan bahwa 
angka jumlah pulau di Indonesia yang 
terpublikasikan dari berbagai sumber dan 
media, ternyata cukup bervariasi. Hal ini 
mengakibatkan para peneliti dan analis 
demikian sulitnya mencari angka yang dapat 
dijadikan rujukan. Pertanyaan yang muncul 
adalah dari ragam angka jumlah pulau 
yang beragam itu, yang mana yang dapat 
dipercaya. Beberapa angka jumlah pulau 
dapat diperiksa pada Tabel 1 dibawah ini.

Dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa 
sumber data diperoleh dari Departemen 
Dalam Negeri tahun 2004 (sekarang 
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Kemendagri) yang mempublikasikan angka 
jumlah pulau di Indonesia sebanyak 17.504 
pulau. Pada tahun 1987 Pusat Survei 
dan Pemetaan ABRI (Pussurta ABRI) 
mempublikasikan angka jumlah pulau 
17.508. Sementara Bakosurtanal, LIPI dan 
Pemerintah Daerah masih mengacu pada 
angka total yang telah dipublikasikan, hanya 
menjelaskan tentang angka pulau yang 
bernama dan yang tak bernama. Angka 
pulau yang bernama dari sumber LIPI pada 
tahun 1972 sebanyak 6.127 pulau, dan 
Bakosurtanal sepuluh tahun kemudian telah 
melaporkan sebanyak 6.489 pulau bernama 
(tahun 1982).

Lembaga Penerbangan dan Antariksa 
Nasional (LAPAN) dengan analisis data 
satelit Landsat melaporkan Indonesia 
memiliki 18.108 pulau (Kompas, 5/3/2003) 
yang dalam Tabel 1 diatas menyebutkan 
angka 18.306. Namun, jumlah ini masih 
memerlukan verifikasi karena  adanya 
keterbatasan sistem penginderaan jauh 
dalam merekam obyek di permukaan bumi, 
sehingga kekeliruan interpretasi dapat saja 
terjadi. Dalam interpretasi secara manual 
disamping sebagai kunci interpretasi yang 
penting, bayangan awan terkadang dapat 
mengecohkan interpreter dalam mengenali 
penampakan pulau pada citra satelit.

Penghitungan angka jumlah pulau 
yang berjumlah 17.508 itu dilakukan saat 
kondisi titik air laut yang normal. Kenyataan 
sekarang ini, tinggi muka air laut kian 
meningkat akibat berbagai faktor. Artinya, 
berkurangnya jumlah pulau itu bukan 
dikarenakan oleh semata-mata diambil-
alih negara lain. Dengan kata lain, angka 
jumlah pulau 17.508 itu belum sepenuhnya 
benar (Kompas, 9/4/2015). Bahkan ada yang 
berani menyatakan bahwa yang selama 
ini kita yakini jumlah pulau Indonesia yang 
17.508 itu tidak benar. Berdasarkan alasan itu 
mereka menyuguhkan angka terbaru, yakni 
13.487. Alasannya, terdapat pengurangan 
sekitar 4 ribuan karena  mendasarkan pada 
aturan Hukum Laut Internasional (UNCLOS). 
Penulis sendiri masih belum menemukan 
alasan dari mana angka 13.487 itu diperoleh. 
Sebagaimana diketahui dalam penghitungan 
sebelumnya, dan juga yang pernah 
dilakukan LAPAN (2002) semua daratan 
yang muncul termasuk gosong dihitung 
sebagai pulau. Sementara, penghitungan 
sekarang mengacu pada definisi pulau 
yang ditentukan berdasarkan Hukum Laut 
Internasional PBB (UNCLOS). Dengan 
mengacu UNCLOS, pulau-pulau gosong 
tidak dimasukkan sebagai pulau sehingga 
jumlahnya pun berkurang sekitar empat ribu 
pulau tadi2. 

Tabel 1: Perbandingan Angka Jumlah Pulau-Pulau di Indonesia

No. Sumber Data 
dan Tahun

Informasi Angka Jumlah Pulau
Media/ sumber yang 

memuat Keterangan
Jumlah Bernama Tak 

Bernama
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Depdagri 2004 17.504

2. 17.508 7.870 9.634 -

3. Pussurta ABRI, 
1987

17.508 5.707 Yang bernama 
(termasuk 337 nama 
Pulau di sungai)

4. Bakosurtanal, 
1982

6.489 Gazeteers Termasuk 374 nama 
pulau di sungai)

5. LAPAN, 2002 18.306 Kajian Citra Satelit Indocommunity-
blogspoty.com

6. LIPI, 1972 6.127 Publikasi



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 31 | September  201710

Diantara ragam angka jumlah pulau 
yang termuat dalam Tabel 1 diatas, yang 
menarik adalah angka yang dikeluarkan dari 
Dishidros TNI-AL yakni 17.499 pulau (Kurnia, 
2015). Dari aspek kompetensi tugas dan 
diperkuat dengan Surat Edaran Kadishidros 

No. SE/1241/IV/2012 tentu merupakan 
kekuatan tersendiri. Pernyataan mantan 
KSAL Laksamana  Marsetio memperkuat 
angka jumlah pulau yang disebutkan tadi 
(Lemhannas RI, 2015). Setidaknya, hal ini 
mengikat di lingkungan TNI-AL atau Mabes 

7. Pemerintah 
Daerah, 2004

7.870 9.634 Laporan para 
Gubernur, para Bupati 
dan para Walikota.

8. Bakosurtanal, 17.506 www. Google.co.id 
(menyebut data resmi)

(setelah dikurangi 
P. Sipadan dan P. 
Ligitan) disebut oleh 
National Geographic 
Indonesia (NGI)

9. Bakosurtanal 
bekerja-sama 
dengan UI

11.013 NGI Dinyatakan telah 

Bakosurtanal

10. 17.508 

18.306

8,844 Wikipedia.org 922 pulau secara 
permanen dihuni.

11. 17.504 +/-  6.000 pulau tak berpenghuni

12. CIA World Fact 
Book

17.508

13. Kemen trian 
Pertahanan

17.504

14. Kementrian 
Kelautan dan 
Perikanan, 2011.

+/- 13.000 Survei Ditjen Kelautan 
Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil (KP3K), 
Sudirman Saad, saat 
kunjungan ke Antara 
News.

15. Administrator 
Forum NGI, 2011

17.508 
(kemungkinan 
besar)

5.707 Merujuk pada Laporan 
UNGEGN, 1987

16. Th. Susatyo 17.000 atau 
13.000

Media menyebutnya: 
Indonesia belum 
sepakat. Ada yang 
nyatakan 17 ribu ada 
yg meyatakan 13 ribu.

17.
TNI-AL

17.499 13.466 4.033 Surat Edaran 
Ka- Dishidros No. 
SE/1241/ IV/2012. 

Dirujuk juga oleh 
Investor Daily, Kamis 
18 September 2014, 
jam 17:21 

18. Panitia Nasional 
Pembakuan 
Nama-nama 
Rupabumi 
(PPNR)

17.504 13.466 Sisanya 
dapat 
merupakan 
karang, atol 
dll.

Hasil Inventarisasi 

dan toponimi tahun 
2010)

Direlease di 
Kompas tanggal: 
8-2-2012  sumber: 
PPNR: Kemendagri, 
Kemenhan, KKP, 
Kemendiknas dan 
Bakosurtanal.

19. Badan Informasi 
Geospasial

16.056 Sisanya 
diharapkan 
sampai 
17.504

Tercatat dalam United 
Nations Conferences 
on the Standarization 
& Geographical 
Names (UNCSGN)

Direalese di Kompas 
tanggal 21 Agustus 
2017

Disusun dari berbagai sumber oleh Penulis (2014)
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TNI. Oleh karena itu, apabila angka jumlah 
17.504 pulau yang dihasilkan dari kerja 
Panitia Nasional Pembakuan Nama-nama 
Rupabumi (PPNR) yang dibentuk melalui 
Perpres no. 112/2000 ini, dilengkapi dengan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri selaku 
Ketua PPNR atau Permendagri, masih 
perlu diharmonisasikan dengan institusi lain. 
Sosialisasi dan publikasi yang gencar tentu 
saja dibutuhkan agar tidak memunculkan 
keberagaman angka jumlah pulau.

Jumlah pulau yang besar merupakan 
salah satu alasan utama Indonesia menjadi 
negara maritim yang maju, kuat, sejahtera, 
dan berdaulat. Angka besaran 17.504 pulau 
(baru 13.466 pulau yang telah diberi nama 
dan didaftarkan ke PBB) memiliki 95.181 
km panjang garis pantai (terpanjang setelah 
Kanada), dan 75% wilayahnya berupa laut 
(5,8 juta km2) termasuk Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia. Angka ini menjadi penting 
karena merupakan angka empiris yang kalau 
dipelihara dan dikelola dengan baik niscaya 
akan menghasilkan kesejahteraan yang 
sangat baik bagi rakyatnya (Dahuri, 2014). 
Besarnya angka jumlah pulau tentu saja 
tidak secara otomatis menjadi negara yang 
besar selama angka yang sering disebutkan 
itu belum mempunyai dasar penghitungan 
dan memiliki dokumen dan dasar hukum 
yang kuat. 

Terkait dengan tertibnya pengelolaan 
wilayah pulau, jumlah pulau yang dikelola 
berikut nama-namanya pasti sudah jelas. 
Setelah berdirinya Departemen Kelautan 
dan Perikanan (DKP) kemudian berubah 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 
dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Pulau-pulau Kecil, pengelolaan pulau, 
jumlah pulau, bahkan pulau kecil terluar 
(terdepan) yang berdampak bagi keamanan 
nasional mulai lebih diperhatikan. 
Persoalannya, menyangkut angka jumlah 
pulau yang ada belum terdokumentasikan 
dengan baik dan belum cukup sosialisasi 
sehingga data dan informasi jumlah pulau 
masih sering memunculkan angka yang 
berbeda. Kebijakan nasional era Presiden 
Soesilo Bambang Yudhoyono dengan ‘one-

map policy’ cukup memperkuat adanya satu 
sumber data geospasial, dan diharapkan 
akan menghasilkan satu angka yang sama 
tentang wilayah NKRI. Belum satunya 
jumlah pulau yang kita miliki sekarang dapat 
saja diakibatkan kurangnya sosialisasi 
atau belum yakinnya angka yang ada. Lalu 
kalau diperbandingkan, angka mana yang 
dapat dipercaya dan dengan cara apa pulau 
itu dapat dihitung atau diinventarisasi? 
Bila Presiden Jokowi akan melakukan 
pengecekan langsung ‘on the spot’ di 
lapangan (blusukan) setiap hari sebanyak 
satu pulau saja, dengan jumlah pulau 
yang diyakini lebih dari 17 ribu itu Presiden 
memerlukan waktu lebih dari 40 tahun. 
Padahal masa kerja Presiden terbatas 4 
tahun, atau maksimal 8 tahun, kalau terpilih 
kembali. Artinya, tak akan cukup waktu untuk 
mengunjungi pulau-pulau, sebagai aset dan 
bagian wilayah NKRI. Oleh karena itu cara 
yang terbaik adalah dengan perhitungan 
dengan alat bantu tertentu.

Penulis mengusulkan proses 
penghitungan jumlah pulau dapat 
dilakukan dengan tiga cara (sebagaimana 
terlihat dalam Tabel 2). Pertama, dengan 
penghitungan langsung yang secara praktik 
akan menemukan banyak kesulitan. Kedua, 
dengan penghitungan melalui bantuan 
peta laut, dan ketiga, dengan bantuan citra 
penginderaan jauh.

Cara pertama, sejatinya merupakan 
yang paling akurat untuk mengumpulkan/ 
menghitung jumlah pulau tentu saja dengan 
survei langsung (sensus pulau) yang pasti 
akan membutuhkan banyak tenaga dan 
beaya mahal. Cara ini pun tentu harus 
dibarengi dengan desain survei yang 
terencana untuk menghindari terlewatkannya 
dalam menyensus atau bahkan terjadi 
penghitungan yang berulang. 

Cara kedua, melakukan penghitungan 
peta dengan bantuan peta, khususnya peta 
laut yang dapat dipercaya, dengan skala yang 
memadai. Pengguna peta ini sangat terkait 
dengan kemampuan membaca peta3, dalam  
memahami pengetahuan yang lebih tinggi 
dan detail4 (Cheung dan Cheung, 1980). 
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Hanya saja, kelemahan dalam penghitungan 
pulau melalui peta adalah ketersediaan peta 
tematik yang terkait dengan pulau. Peta 
Lingkungan Laut Nasional (LLN) terbitan BIG 
tak cukup mampu untuk dijadikan alat dalam 
penghitungan pulau. Peta Lingkungan Pantai 
Indonesia (LPI) juga sama halnya. Peta-peta 
laut berskala besar terbitan Dishidros-TNI-AL 
berpotensi untuk dapat dijadikan alat bantu 
dalam menghitung pulau. Makin besarnya 
skala peta akan berdampak pada makin 
banyaknya angka jumlah pulau. Sebaliknya, 
peta dengan skala kecil akan menghasilkan 
angka jumlah pulau yang lebih sedikit.  Hal 
ini disebabkan peta berskala lebih besar 
akan menampilkan detail informasi yang 
lebih tinggi.

Cara ketiga adalah melalui citra 
penginderaan jauh berskala tegak 
beresolusi tinggi. Dengan menggunakan 
citra penginderaan jauh akan mendapatkan 
angka jumlah pulau yang sebenarnya, atau 
setidaknya mendekati kebenaran. Karena 
dengan citra ini potret wilayah Tanah Air 
dapat terlihat dengan apa adanya. 

Cara dengan citra penginderaan jauh 
ini dianggap yang paling efektif dilakukan. 
Hal ini pun ada persyaratannya, yakni apa 

yang sebenarnya disebut pulau (menurut 
United Nation Convension Law of the Sea/
UNCLOS-1982), atau dengan kata lain pulau 
yang dimaksud harus ada kriterianya yang 
jelas. Perhitungan dengan citra penginderaan 
jauh juga pernah dilakukan oleh LAPAN 
pada tahun 2002, dengan angka penafsiran 
sebesar 18.306 pulau. LAPAN memiliki 
data inderaja (citra yang lengkap di seluruh 
Indonesia). LAPAN juga memiliki stasiun 
bumi di Pekayon- Pasar Rebo, di Pare-
Pare, Sulawesi Selatan untuk memantau 
wilayah bumi kita. Hasil perolehan angka 
jumlah tersebut menjadi ‘ragu’, manakala 
kriteria pulau yang akan dihitung belum 
jelas memenuhi aturan PBB (periksa Article 
121 ayat 1 UNCLOS). Semua yang terlihat 
secara visual termasuk gosong dihitung 
dan boleh jadi angka tersebut terrmasuk 
bayangan (gumpalan) awan yang diduga 
seperti pulau- juga dihitung kalau penafsiran 
dilakukan secara visual (bukan dijital).

Cara ini yang paling efektif. Perubahan 
yang terjadi pada pulau dapat dipantau 
(apabila terjadi penambahan atau penurunan 
jumlah pulau akibat pasang air laut). Jadi 
ketetapan UNCLOS dapat diakomodasi 
dengan pendekatan ini. Tentu saja citra 

1212

Koreksi geometrik

Proses Penghitungan Jumlah Pulau

Citra Pengin-
deraan Jauh

Peta
(Laut)

Sensus 
Langsung

Langsung hitung 
manual/ digital pada 
peta yang tersedia atau 
dengan ‘computerized 
saat proses pembuatan 
peta dijital (Arc-Info 
software)

Langsung hitung 
manual/ interpretasi 
citra, atau juga 
dengan Digital Image  
Processing.

Cek lapangan:  
mendatangi, 
mencatat, 
mengumpulkan 
data pulau dll.

Sarana : Kapal survei, alat survei Cukup di atas meja Cukup di Laboratorium, dengan 
cek lapangan untuk validasi data 
(sampling)

Cara : Langsung Dengan peta yang biasanya 
tidak up to date

Relatif lebih up to date dari peta

Beaya : mahal murah Relatif jauh lebih murah 
daripada kerja lapangan

Hasil : objektif Tergantung skala peta. Makin 
besar skala makin rinci hasil 
penghitungannya.

Harus dilakukan klasifikasi yang 
baik untuk menghindari salah 
tafsir. Resolusi citra mempenga-
ruhi hasil penghitungan.

Tabel 2: Usulan Penghitungan Jumlah Pulau
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penginderaan jauh yang dimaksudkan juga 
harus beresolusi tinggi, dan sudah dilakukan 
koreksi geometrik- agar fungsi citra sebagai 
alat bantu penghitungan itu berfungsi sama 
dengan peta- dan skalanya akan sama di 
manapun (setiap titik dalam citra).

Dari penjelasan di atas dan 
mempertimbangkan faktor efesiensi dan 
efektivitasnya, maka metode yang valid 
untuk penghitungan jumlah pulau adalah 
dengan pendekatan penginderaan jauh 
berskala besar (beresolusi tinggi). Citra yang 
dijadikan alat bantu penghitungan-pun harus 
terlebih dahulu dilakukan koreksi geometrik- 
agar memiliki skala yang sama seperti pada 
peta. Metode ini dikatakan valid karena citra 
dapat menggambarkan kondisi alam pulau 
yang apa adanya. Tanggal perekaman citra 
juga dapat diketahui dengan baik, sehingga 
musim-musim pasang surut atau pasang 
tinggi air laut dapat diketahui. Dengan 

demikian, cara inilah yang paling efektif, 
efisien (karena tak harus mendatangi 
langsung seperti sensus pulau), tetapi 
menghasilkan gambaran yang jelas karena 
resolusi yang kita gunakan adalah citra tegak 
yang beresolusi tinggi sebagaimana yang 
diatur dalam Inpres No. 6/ 2012. 

Dari perbandingan angka-angka 
jumlah pulau yang beredar dalam 
berbagai publikasi sampai saat ini, penulis 
berpendapat bahwa angka 17.504 jumlah 
pulau di Indonesia (13.466 yang bernama) 
merupakan angka yang dapat dijadikan 
rujukan sampai ada kesepakatan nasional 
tentang itu. Angka tersebut merupakan 
hasil kerja Panitia Nasional Pembakuan 
Nama-nama Rupabumi (PPNR) sebagai 
amanat Perpres no. 112 tahun 2000. 
Keanggotaan PPNR terdiri dari banyak 
Kementerian/Lembaga terkait mencakup 
Kemendagri, Kemenhan, KKP, Kemendiknas 
dan Bakosurtanal (sekarang BIG). Karena 

Angka mana yang dapat dipercaya?

13.446

17.499

jumlah pulau
13.667

17.508
17.504
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kurangnya sosialisasi hasil kerja PPNR ini 
ada baiknya semua anggotanya untuk duduk 
bersama mengajak Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang, LAPAN, Dishidros-AL, dan 
Lemhannas RI untuk menegaskan kembali 
dan menyepakati satunya angka jumlah 
pulau di Indonesia.

Kesimpulan

Dari kajian di atas dapat disimpulkan 
bahwa:

1. Penghitungan angka jumlah pulau 
dapat dilakukan dengan tiga cara yakni 
sensus/pencacahan pulau langsung 
di lapangan, pemanfaatan peta, dan 
aplikasi citra penginderaan jauh. 

2. Hasil penelusuran angka jumlah pulau 
yang valid adalah penghitungan dengan 
bantuan citra penginderaan jauh 
beresolusi tinggi yang telah terkoreksi 
secara geometrik. Citra dimaksud musti 
dihasilkan dari rekaman pada kondisi 
pasang tertinggi sehingga hasilnya 
dapat memenuhi definisi pulau yang 
disyaratkan oleh UNCLOS 1982.

3. Kebijakan Satu Peta  (One Map Policy) 
bermanfaat dalam mengatasi persoalan 
beragamnya data dan informasi 
geografis wilayah di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini 
satu sumber data geospasial termasuk 
angka jumlah pulau dapat diperoleh dari 
satu pintu, misalnya Panitia Nasional 
Pembakuan Nama-nama Rupabumi 
(PPNR) dimana BIG sebagai Sekretaris 
Pelaksananya (Perpres no. 112/2000). 

4. Dengan satu pintu, informasi yang 
menyangkut angka jumlah pulau yang 
beragam itu dapat diselesaikan melalui 
proses kesepakatan antar Kementerian/
Lembaga terkait dan dinyatakan dalam 
satu keputusan resmi pemerintah yang 
mengikat.

_________________________

1  Penulis mengucapkan terima kasih 
kepada  Prof. Dr. Enny Sudarmonowati dan 
Prof. Dr. Erman Aminullah MA, sebagai 
narasumber dalam Workshop on Writing 
Scientific Publication yang diselenggarakan 
oleh NUFFIC Project IDN-143 Lemhannas 
RI pada tanggal 4 dan 5 Juni 2015 yang turut 
membantu dalam penyempurnaan makalah 
ini.

2  _________, 2014. Pulau Indone-
sia Berkurang Empat Ribu, diunduh dari si-
tus   http://www.kidnesia.com/Kidnesia2014/
Dari-Nesi/Sekitar-Kita/Pengetahuan-Umum/
Pulau-Indonesia-Berkurang-4-Ribu

3  Dalam buku lama Erwin Raisz 
(1948), General Cartography dalam satu 
bagian dari Bab tersendiri yang memba-
has tentang ‘Map Reading’, walaupun yang 
dibahas lebih kepada contour dan land-use. 

4  Digunakan sesuai dengan tujuan 
kurikulum di Hongkong, dan menampilkan 
contoh2 peta, grafik, gambar, diagram yang 
menarik yang  menggunakan deskripsi  den-
gan 2 bahasa, Inggris dan China.
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Perlindungan dari Women 
bagi Pekerja 

Indonesia di Jepang guna Menjaga 
Martabat dan Harga Diri Bangsa

Kisnu Haryo, S.H, M.A

Tenaga Profesional Bidang Politik Dalam Negeri & HAM
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI

 

Abstrak

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara dimana pun 
berada. Demikian pula para pekerja entertainer Indonesia yang bekerja di tempat-tempat 

hiburan di Jepang berhak untuk memperoleh perlindungan, termasuk dari human trafficking. 
Sayang sekali bahwa sampai saat ini belum ada pengaturan yang melibatkan kedua 

pemerintah negara (G to G) terkait perekrutan, pengiriman, penerimaan, penempatan dan 
pemulangan pekerja entertainer ini. Ke depan perlu segera diambil langkah adanya kebijakan 

luar negeri yang diperjuangkan melalui multitrack diplomacy agar para pekerja entertainer 
bisa terlindungi serta terjaga martabat dan harga-dirinya.

Kata kunci: kebijakan luar negeri dan multitrack diplomacy.
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PENDAHULUAN

Migrasi manusia antar negara sebagai 
tenaga kerja (Abdurrahman, 2008) pada 
mulanya ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup manusia. Pengiriman 
tenaga kerja Indonesia ke luar negeri 
dimulai pada masa penjajahan Belanda 
yaitu ketika perkebunan milik perusahaan-
perusahaan Belanda di berbagai wilayah 
koloninya memerlukan tenaga kerja melalui 
“koelij contrak vor onderneming”.  Pada 
masa kemerdekaan pengiriman tenaga 
kerja ke luar negeri dimulai  pada tahun 
1969-1979 dengan tujuan negara-negara 
eropa khususnya Belanda, kemudian mulai 
berlanjut pada periode 1979-1989 dengan 
tujuan ke negara-negara di kawasan 
timur tengah, dan  mulai tahun 1989-an 
pengiriman tenaga kerja ini mulai dilakukan 
dengan negara tujuan Malaysia, Hongkong, 
Singapura dan Amerika Serikat. Ada satu hal 
yang menarik terjadi yaitu sejak tahun 1990-
an terjadi pengiriman tenaga kerja bidang 
entertainer (seringkali disebut “Duta Budaya”) 
ke Jepang (Mashud, 2008). Pengiriman 
tenaga kerja Indonesia ke berbagai negara 
di dunia tersebut, di satu sisi memberikan 
kesempatan kerja serta mengurangi 

pengangguran dan sekaligus meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi keluarga, namun di 
sisi lain berbagai persoalan  timbul seperti 
hubungan sosial, keluarga, psikologi, 
human trafficking (Suprobo dan Hadiwijono, 
2004:14).

Meningkatnya pengiriman pekerja 
entertainer dari Indonesia ke Jepang terjadi 
tidak terlepas karena faktor pesat dan 
luasnya lapangan kerja bidang entertainment 
yang berkembang pesat di Jepang, seiring 
dengan pesatnya pertumbuhan  industri  
hiburan malam sebagai akibat menigkatnya 
kemakmuran masyarakat Jepang yang 
dibarengi dengan kebiasaan masyarakat 
Jepang untuk berkumpul dan bersenang-
senang minum minuman keras selepas 
bekerja (Ebbe dan Das, 2009:50). Pada 
era tersebut, Jepang berkembang menjadi 
raksasa ekonomi dunia dan sebagai negara 
industri maju dengan  tingkat kemakmuran 
tinggi dengan pendapatan per-kapita 
penduduk Jepang rata-rata di atas 42.150 
US $ pertahun (World Bank, 2010).

 Bidang pekerjaan sebagai entertainer 
di Jepang menjadi magnet tersendiri bagi 
pencari kerja dari Indonesia, dan juga dari 
beberapa negara seperti Cina, Phlipina, 

ilustrasi : http://media.salemwebnetwork.com/cms/
CCOM/7388-headlines_bad_hand_bw.630w.tn.jpg
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Thailand dan Uzbekistan. Pengiriman 
tenaga kerja entertainer sebagai “Duta 
Budaya” ke Jepang rata-rata 15.000 orang 
pertahun. Ketertarikan untuk bekerja sebagai 
entertainer di Jepang didorong oleh besarnya 
penghasilan rata-rata perbulan 400.000 Yen 
atau setara 4,5 juta  rupiah (Liputan 6.com, 
2015) dan luasnya kesempatan kerja di 
tempat-tempat hiburan antara lain berupa  
karaoke, night club, pub, massage dan 
restoran yang tersebar di berbagai kota yaitu  
Fukuoka (31), Hiroshima (83), Kyoto (40), 
Nagoya (41), Osaka (55), Tokyo (350), dan 
Yokohama (30), juga di berbagai kota kecil 
lainnya seperti Shendai.  Menurut Kathryn 
Cullen-Dupont (Dupont, 2009) pekerja-
pekerja entertainer di tempat-tempat hiburan 
ini sangat rawan dengan human-trafficking, 
dikarenakan Jepang merupakan salah satu 
negara tujuan utama trafficking (khususnya 
sex exlpolitation). Hasil penelitian Obbi NI 
Ebbe dan Dillip K Das (Ebbe dan Das, 2003) 
pada tahun 2003 terjadi 88 kasus yang 
melibatkan pekerja entertainer dari Thailand, 
Taiwan, Cina dan Indonesia. Menurut laporan 
Departemen Luar Negeri AS (US Research 
Report, 2010) terdapat 22 negara sebagai 
sumber trafficking di dunia, termasuk 
di dalamnya Indonesia. Bahkan pekerja 
entertainer dari Indonesia pada tahun 2005 
telah terjadi penyimpangan terhadap kontrak 
kerja atas 18 pekerja entertainer  yang 
dikirimkan oleh PT Mediaseni Indonesia 
ke Jepang, dimana mereka bukan hanya 
bekerja sebagai entertainer melainkan 
dalam realitanya dijadikan sebagai pekerja 
seks komersial.  Kejadian women trafficking 
terhadap pekerja entertainer ini sebenarnya 
telah berkali-kali terjadi.

Sebagai warga negara Indonesia 
yang sedang berada di luar negeri, para 
pekerja entertainer seharusnya memperoleh 
perlindungan secara maksimal dari negara. 
Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Pasal 3 Konvensi Wina mengenai 
Hubungan Diplomatik (Viena Convention on 
Diplomatic Relations), ketentuan Alinea IV 
Pembukaan dan pasal 28 G ayat 1 Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945,  ketentuan asas perlindungan 

maksimun yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 12 tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia, 
ketentuan pasal 18-23 Undang-undang 
Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan 
Luar Negeri, dan ketentuan pasal 2 Undang-
undang Nomor 39 tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri. Namun sampai 
saat ini pekerja entertainer Indonesia yang 
bekerja di Jepang belum memperoleh 
perlindungan sebagaimana mestinya dari 
negara padahal bidang dan lingkungan 
pekerjaannya rawan dengan trafficking.

Demi menjaga martabat dan 
kehormatan sebagai bangsa, maka 
pemberian perlindungan bagi pekerja 
entertainer ini kiranya sudah saatnya untuk 
diperjuangkan sebagai kebijakan nasional 
untuk perlindungan bagi warganegara, 
dalam rangka hubungan bilateral antara 
Indonesia dan Jepang. 

PEMBAHASAN

Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang

Mendekati akhir  tahun 1945, setelah 
dilakukan pemboman di Nagasaki dan 
Hiroshima, Jepang menyatakan kalah 
perang dengan sekutu, dimana pada 
saat yang hampir bersamaan Indonesia 
memproklamasikan kemerdekaan Negara 
Indonesia dan berdirinya bangsa Indonesia 
yang tidak terikat  dengan Jepang dan 
Belanda (Sekretariat Negara, 1993: 69). Pada 
pertengahan tahun 1951, Amerika Serikat 
memprakarsai perjanjian San Francisco 
untuk merundingkan perjanjian damai dan 
pampasan perang antara Sekutu dengan 
Jepang, dengan mengundang negara-
negara yang pernah diduduki oleh Jepang. 
Perjanjian San Francisco ditandangani oleh 
49 negara dari 52 negara peserta pada 
tanggal 8 September 1951 (Isnaeni, 2010:4). 
Dalam rangka menindak-lanjuti perjanjian 
San Francisco, dilakukan pembicaraan 
bilateral Jepang-Indonesia, dimana 
pemerintah Indonesia mengutus Menteri 
Juanda untuk berbicara dengan pemerintah 
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Jepang, namun pembicaraan penyelesaian 
pampasan perang tersebut menemui banyak  
hambatan. Atas bantuan Adam Malik Cs 
bersama pengusaha Ataru Kobayashi 
dan Tomoyoshi Shirahata yang mampu 
menembus pimpinan LDP sebagai partai 
yang berkuasa, kesepakatan perjanjian antar 
kedua negara tercapai dan ditandatangani 
pada tanggal 20 Januari 1958 (Isnaeni, 
2010:6), dimana Jepang telah menyepakati 
pampasan perang sebesar 428.000.000 
US$  yang terdiri dari 223.080.000 US$ 
dalam bentuk barang modal, dan sisanya 
berbentuk pinjaman lunak (Pertimbangan 
DPA, 1958). Ini mengawali hubungan resmi 
bilateral antara Indonesia-Jepang (pasca 
kemerdekaan), dan kemudian diikuti dengan 
pembukaan kantor perwakilan masing-
masing negara pada bulan April tahun 1958 
(Publikasi Kedutaan Jepang di Indonesia, 
2016). 

Pada masa pemerintahan orde 
baru dan pemerintahan orde reformasi 
hubungan bilateral Indonesia-Jepang 
dibangun sebagai mitra yang setara 
dalam rangka meningkatkan kerjasama 
saling menguntungkan di bidang ekonomi, 
invesatasi, perdagangan, sosial budaya, 
pendidikan dan pelatihan sumber daya 
manusia, pertanian, perikanan, kehutanan 
dan penempatan tenaga kerja magang, 
nurse dan helpcare. Pemerintah Jepang 
memandang bahwa Indonesisa merupakan 
negara yang memiliki sumber daya alam 
yang melimpah dan sangat dibutuhkan untuk 
kepentingan industri mereka, sebagai negara 
yang mempunyai potensi pasar bagi produk-
produk industri yang dihasilkan, sebagai 
negara yang mempunyai sumber daya 
manusia dengan upah yang cukup murah, 
dan adanya jaminan keamanan berusaha 
dan diberikannya insentif yang cukup baik 
bagi investasi asing. Bagi  Indonesia sendiri, 
Jepang dipandang sebagai mitra strategis 
dalam rangka menarik modal asing untuk 
berinvestasi, sebagai negara yang memiliki 
barang modal/mesin industri karena 
kemajuan teknologi mereka dalam rangka 
membangun industri dan menciptakan 
lapangan kerja baru, serta menjadi negara 

potensial bagi pasar ekspor hasil tambang 
dan mineral, perikanan, hasil hutan, dan 
sebagai pasar potensial bagi hasil indusrti 
dari Indonesia. 

Model diplomasi yang dikembangkan 
oleh kedua negara tidak lagi hanya dilakukan 
dan bergantung pada state actor semata, 
melainkan lebih banyak melibatkan berbagai 
non-state actor antara lain bussiness, media 
massa, profesional, peneliti dan sebagainya. 
Berbagai capaian kerjasama bilateral dari 
kedua negara ditandai dengan meningkatnya 
investasi Jepang di Indonesia (ada 1750 
perusahaan dengan investasi lebih dari 40 
milyar US$ yang menyerap 3 juta pekerja), 
meningkatnya jumlah penerima beasiswa 
untuk belajar dan peneliti di Jepang (946 
orang penerima beasiswa dan 199 orang 
peneliti), pertukaran kebudayaan, kerjasama 
media televisi pemerintah dan swasta, 
meningkatnya tenaga kerja magang dan 
nurse and help care yang bekerja di Jepang 
(57.913 orang dimana 44.212 orang telah 
pulang dan 13.701 orang masih bekerja di 
Jepang). Kerjasama bilateral Indonesia-
Jepang tersebut telah dituangkan dalam 
beberapa MUO, diantaranya Economics 
Partnership Agreemeent yang ditandatangani 
20 Agustus 2007, Strategic Partnership 
for Peacefull and Prosperous Future yang 
ditandatangani 28 November 2006, dan 
Japan-Indonesia Training Cooperation yang 
disahkan pada tahun 2008. Selain kerjasama 
tersebut diatas, kedua negara juga telah 
mengembangkan kerjasama di bidang 
pertahanan dan keamanan, terutama dalam 
rangka pendidikan dan pelatihan humanitair 
assistance and desarter relief (publikasi 
Kedutaan Jepang, 2016).

  Selain prestasi keberhasilan hubungan 
diplomasi kerjasama Indonesia-Jepang, 
dalam perjalanannya kerjasama kedua 
negara juga mengalami berbagai persoalan 
yang belum terselesaikan diantaranya: 
adanya pandangan tentang terjadinya 
dominasi dan penetrasi ekonomi yang 
dilakukan oleh Jepang terhadap Indonesia, 
sehingga terjadilah peristiwa Malari 1974 
(Abagya, 2001); pasang-surut hubungan 
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perburuhan di beberapa perusahaan Jepang 
di Indonesia yang menyebabkan terjadinya 
perpindahan modal dan industri, seperti 
kasus Sony (Berita Satu, 2009); adanya 
warga negara Indonesia yang bekerja di 
berbagai Industri di Jepang yang tidak 
mempunyai dokumen negara yang sah 
(stateless) sebanyak 1.800 orang (Shakai 
Hoken Roumushi, 2016); dan masalah 
pengiriman pekerja entertainer dari Indonesia 
yang telah berlangsung sejak tahun 1990-
an  sebanyak kurang lebih 15.000 orang 
per-tahun yang bekerja di tempat-tempat 
hiburan di Jepang, yang belum memperoleh 
perlindungan sebagaimana mestinya 
sebagai warga-negara yang berada di luar 
negeri (ASPINDO, 2010).

Mengenai pengiriman dan penempatan 
pekerja entertainer Indonesia di Jepang 
selama ini dipandang sebagai hubungan 
bussinness to bussinness atau privat to 
privat yang dilakukan antar perusahaan, 
dan belum pernah dikonsepkan menjadi 
hubungan yang bersifat government 
to government. Padahal menurut M.J 
Cattles dan Mark Miller (Cattles and Miller, 
2009:127) suatu migrasi internasional bila 
pemerintah negara pengirim dan negara 
penerima ikut serta mengatur kebijakannya 
akan dapat lebih terjamin dan memberikan 
kesejahteraan. Oleh karena itu ke depan, 
pemberian perlindungan bagi pekerja 
migran bidang entertainment dari Indonesia 
yang bekerja di Jepang, akan lebih terjamin 
apabila dapat diatur dalam konsep hubungan 
bilateral yang bukan saja sebagai hubungan 
yang bersifat private to private (bussiness 
to bussiness) melainkan juga diatur melalui 
hubungan yang bersifat government to 
government. 

Pengiriman Pekerja Entertainer (“Duta 

Budaya”)

Meningkatnya migrasi pekerja 
entertainer antar negara (transnational 
migration) sejalan dengan teori yang 
dikemukakan oleh Everet Lee (Lee, 
1966) yang mengatakan bahwa migrasi 

internasional disebabkan oleh dua faktor 
yaitu faktor pendorong berupa upah yang 
rendah, lapangan kerja yang terbatas dan 
akses sosial dan ekonomi yang rendah di 
negara pengirim, dan faktor penarik berupa 
upah yang lebih kompetitif, lapangan kerja 
yang luas dan adanya kecenderungan untuk 
meninggalkan negara asal. Pandangan 
tersebut diperkuat oleh  pandangan Douglas 
S Massey (Massey, et.al, 1993:59) yang 
mengatakan bahwa transnational migration 
disebabkan karena adanya perbedaan upah 
antara negara pengirim dengan negara 
penerima dan pekerja akan menghitung 
selisih penghasilannya demi kesejahteraan 
yang diharapkan.

Pengiriman puluhan ribu  pekerja 
entertainment ke Jepang dari Indonesia (dan 
juga dari beberapa negara seperti China, 
Phlipina, Thailand dan Uzbekistan) untuk 
bekerja di tempat-tempat hiburan di berbagai 
kota besar di Jepang, merupakan kegiatan 
perdagangan jasa  secara transnasional dan 
legal dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 
impresariat (Kementerian Pariwisata dan 
Kebudayaan, 2004). Pengiriman pekerja 
entertainner pada mulanya diatur dan 
dikordinasikan oleh Kementerian Pariwisata 
dengan melibatkan 9 instansi pemerintah 
yang duduk dalam Komisi Penilai Kegiatan 
Hiburan (KPKH). Namun sejalan dengan 
perubahan fungsi Kementerian Pariwisata, 
maka kewenangan pengelolaan tersebut 
kemudian diserahkan kepada Kementerian 
Tenaga Kerja cq BNP2TKI.

Dalam memperkerjakan pekerja 
asing, pemerintah Jepang menenerapkan 
prinsip selective and restrictive migrant 
labour entrance, mencari tenaga kerja 
yang mempunyai keahlian tetapi murah, 
lapangan kerja yang diperbolehkan hanya 
untuk bidang-bidang pekerjaan yang sudah 
kurang diminati oleh warganegara Jepang 
sendiri, dan masuknya pekerja berdasarkan 
persetujuan dan undangan untuk bekerja 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga 
Kerja Jepang yang disebut Eligibility of 
Worker Entrance, dan pekerjaan sebagai 
waitress, hostes dan PSK dilarang (Publikasi 
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Kedutaan Besar Jepang, 2016). Menurut 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Inayah 
Hidayati, Peneliti senior LIPI, (2013:10) 
menemukan bahwa migrasi transnasional 
terjadi karena adanya wage gapes, dorongan 
kebutuhan untuk kesejahteraan, dan pekerja 
migran pada umumnya melakukan pekerjaan 
3Ds (dirty, dangerous, and difficult).

 Pengiriman, penempatan, dan 
pemulangan pekerja entertainer dalam 
kerangka hubungan bilateral Indonesia 
sampai saat ini dikonsepsikan bukan 
dalam kerangka hubungan government to 

government melainkan bersifat privat to 
privat yaitu antar perusahaan impresariat. 
Keadaan ini mempunyai dampak lanjutan 
berupa : pertama, lemahnya pemantauan 
dan pengawasan terhadap pengiriman, 
penempatan dan pemulangan kembali 
pekerja entertainer, karena perjanjian yang 
dibuat oleh perusahaan pengirim pekerja 
entertainer dengan perusahaan penerima 
dan penempatan pekerja entertainer 
tidak memperoleh pengesahan dari 
pemerintah masing-masing, kedua, keluar 
dan masuknya pekerja entertainer tidak 
termonitor karena tidak ada kewajiban bagi 

Ilustrasi : https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com
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perusahaan pengirim maupun penerima 
untuk melaporkan adanya pengiriman, 
penempatan dan pemulangan pekerja 
entertainer ke Kantor Perwakilan Republik 
Indonesia di Jepang, ketiga, rawan 
terhadap penyalah-gunaan dokumen dan 
penyimpangan dari isi kontrak.

Perlu diinformasikan bahwa pengiriman 
tenaga kerja Indonesia ke Jepang yang 
dimulai awal tahun 1990-an terdiri dari 
tenaga kerja magang (yang bekerja di bidang 
industri, pertanian dan teknik lainnya), dan 
tenaga kerja perawat dan pelayan kesehatan 
(nurse and help care) yang bidang tugasnya 
sebagai perawat bayi, anak-anak dan orang-
tua, serta pekerja entertainer yang bekerja 
di night club, pub, karaoke, massage dan 
restoran (Mashud, 2008).  Saat ini untuk 
pengiriman tenaga kerja Indonesia ke 
Jepang diatur berdasarkan  Indonesia-Japan 
Economic Partnership Agreement (IJEPA) 
yang ditanda-tangani oleh kedua Kepala 
Pemerintahan  pada tanggal 21 Agustus 2007  
di Jakarta. Khusus untuk pekerja magang 
dan nurse and help care ketentuan dalam 
IJEPA tersebut, kemudian ditindak-lanjuti 
melalui Nota Kesepakatan (MOU) Kerjasama  
antara Badan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
(BNP2TKI) dengan Japan International 
Corporation for Welfare Services (JICWELS) 
yang ditanda-tangani tanggal 19 Mei 2008. 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 
diatur dalam nota kesepakatan tersebut, bagi 
pekerja magang dan nurse and helpcarae, 
keikut-sertaan pemerintah kedua negara 
(Indonesia-Jepang) sejak perekrutan, 
pelatihan, sertifikasi, kontrak kerja, ijin kerja, 
pengiriman, penerimaan, penempatan 
kerja, pengawasan dan pemulangannya, 
sangat kuat sehingga perlindungan yang 
diperoleh sangat maksimal. Adapun bagi 
pekerja entertainer yang sama-sama 
mulai pengirimannya sejak tahun 1990-
an sebagai tenaga kerja Indonesia yang 
bekerja di Jepang hingga saat ini belum 
ada pengaturan lebih lanjut. Sehingga 
proses perekrutan, pelatihan, sertifikasi, 
kontrak kerja, pengiriman, penempatan 
kerja, pengawasan dan pemulangan pekerja 

entertainer, masih  sepenuhnya diatur 
berdasarkan kontrak kerja dari perusahaan 
impresariat yang mengirim dan menerima. 
Dengan belum adanya tindak lanjut, maka 
peran pemerintah kedua negara dalam 
mengatur pengiriman dan penerimaan 
pekerja entertainer sangat minim (bahasa 
lugasnya: tidak ada), kondisi ini berdampak 
pada belum maksimalnya perlindungan bagi 
mereka, sehingga muncullah berbagai kasus 
trafficking.

Merujuk pada United Nations Protocol 
to Prevent, Suppress and Punish Trafficking 
in Persons, Esspecialy Woman and Children 
(2000), definisi trafficking :

Trafficking in persons shall mean 
the recruitment, transportation, transfer, 
harbouring or receipt of person, by means 
of the threat or use of force or other forms of 
coercion, of abduction, of fraud, of deception, 
of the abuse of poweror of a position of 
vulnerability or of the giving or recieving of 
payments or benefits to achieve the consent 
of a person having control over another 
person, for the purpose of exploitation.  
Exploitation shall include, at a minimum, 
the exploitation of the prostitution of others 
or other forms of sexual exploitation, forced 
labour or services, slavery or practices 
similar to slavery, servitude or the removeal 
of organs.

Permasalahan human trafficking ini telah 
menjadi perhatian dari berbagai kalangan, 
baik dari lembaga-lembaga internasional 
dan pemerintahan di berbagai negara 
maupun dari para ahli peneliti internasional 
ataupun nasional.  Ratnawati Suryandari 
dalam artikel yang berjudul “Harga Sebuah 
Kebebasan:Isu Perdagangan Perempuan”  
(2004) menyatakan bahwa berbagai modus 
untuk menjerat pekerja migran antara lain 
memberi pinjaman kepada orangtua/suami, 
penipuan dengan dijanjikan bekerja di 
pabrik atau sebagai pelayan, dijerat dengan 
hutang dan dibuat menjadi ketergantungan. 
Adapun faktor yang mendorong perempuan 
terjerat dalam human trafficking antara lain 
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kemiskinan, keinginan untuk memperbaiki 
nasib dan ekonomi keluarga, rendahnya 
pendidikan dan terbatasnya akses 
informasi terhadap resiko pekerja migran. 
Mustain Mashud dalam tulisannya berjudul 
“Perspektif Fenomenologi tentang Trafficking 
TKW” (2008: 146-154) menyatakan bahwa 
arus migrasi internasional mulai meningkat 
sejak tahun 1990, yang didorong oleh faktor 
ekonomi dan paksaan  (melalui tipu-daya 
dan ancaman), dan seiring dengan itu 
problematika yang dihadapi juga semakin 
meningkat, antara lain berupa trafficking 
dengan bentuk perdagangan seks komersial, 
kerja paksa di pabrik, perkebunan, 
rumah tangga, dan menjadi kurir dalam 
perdagangan nafza. 

Untuk melindungi pekerja migran 
(pekerja entertainer) agar tidak terjerat 
dalam human trafficking, diharapkan agar 
dilakukan kesepakatan bilateral antar negara 
(Indonesia-Jepang) untuk menjerat para 
pelaku yang terlibat dalam human trafficking 
dengan hukum pidana dan pelanggaran 
HAM berat.

Multitrack Diplomacy 

Dalam rangka memberikan 
perlindungan terhadap pekerja entertainer 
Indonesia yang bekerja di Jepang, perlu 
dilakukan kesepakatan bilateral diantara 
kedua negara (Indonesia-Jepang), sehingga 
dengan demikian peran diplomasi menjadi 
sangat penting. Diplomasi (Syahmin, 
2008:2) adalah kegiatan hubungan antar 
negara dimana para wakil negara yang 
disebut diplomat mempunyai tugas untuk 
menjaga hubungan baik diantara pimpinan 
negara dan melindungi kepentingan negara 
dan warganya, baik melalui tindakan resmi 
maupun melalui kelicikan. Pasal 3 konvensi 
Wina menegaskan bahwa tugas perwakilan 
diplomatik meliputi mewakili negara pengirim 
di negara penerima, melindungi kepentingan 
negara pengirim dan kepentingan 
warganegaranya dalam batas-batas yang 
diperkenankan oleh hukum internasional, 
melakukan perundingan dengan negara 

penerima, mengumpulkan data dengan cara 
yang sah dan melaporkan kepada negara 
pengirim, dan meningkatkan hubungan 
persahabatan antar negara. Sir Ernest Satow 
(1922:1) mendefinisikan diplomasi sebagai 
aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan 
hubungan resmi antar pemerintahan yang 
berdaulat. Sejalan dengan pengertian 
tersebut, RP Barston (1989:1) memberikan  
perluasan definisinya bukan hanya hubungan 
antar negara yang berdaulat, melainkan juga 
meliputi hubungan antar negara dengan 
aktor-aktor hubungan internasional lainnya, 
dimana negara melalui wakil resminya 
menyampaikan, mengkoordinasikan dan 
mengamankan kepentingan nasionalnya 
dengan cara korespondensi, pembicaraan 
resmi dan tidak resmi, negosiasi, lobi, saling 
berkunjung dan kegiatan lain yang terkait. 

Diplomasi modern (Berridge, 2002:18-
24) merupakan aktivitas politik yang 
didasari kemampuan dan keahlian untuk 
memanfaatkan kekuatan (power) tawar 
dari suatu negara untuk mempengaruhi 
atau bahkan  merubah kebijakan, tindakan, 
tujuan dan sikap pemerintahan negara lain, 
dimana para diplomat  maupun perorangan 
dibawah kendalinya yang membawa 
missi kepentingan negaranya  melakukan 
komunikasi, pendekatan persuasi, negosiasi 
dan pertukaran kepentingan masing-
masing negara, bahkan melalui tekanan dan 
ancaman. Sejalan dengan hal ini, Sir Victor 
Wellesley (1998:87) menyatakan bahwa 
diplomasi bukan sebagai suatu kebijakan, 
melainkan upaya untuk mempengaruhi 
terhadap kebijakan dan pandangan negara 
lain, melalui strategi, upaya dan taktik. Oleh 
karena itu sebagaimana disampaikan oleh 
Barry Fulton (1998:56) diplomasi adalah 
ditujukan untuk mengejar kepentingan 
nasional dengan cara saling bertukar 
informasi secara terus menerus agar dapat 
merubah sikap dan tingkah laku lawannya. 
Oleh karena itu, menurut  Watson, Berridge, 
Wellesley dan Fulton bahwa kepentingan 
nasional suatu negara harus diperjuangkan 
dan dikomunikasikan dengan pemerintahan 
dari negara lain secara terus menerus dan 
berkesinambungan supaya pemerintahan 
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negara lain  mau dan dapat menerima 
kepentingan nasional kita di maksud. 
Dengan demikian bila  berbagai kepentingan 
nasional Indonesia ingin bisa diterima oleh 
negara-negara lain, termasuk kepentingan 
nasional untuk memberikan perlindungan 
bagi warga-negaranya, maka kepentingan 
nasional tersebut wajib dikomunikasikan 
dan diperjuangkan secara berkelanjutan 
dalam rangka hubungan bilateral maupun 
multilateral.

Lalu siapakah aktor diplomasi yang 
harus memperjuangkan kepentingan 
nasional untuk perlindungan bagi pekerja 
entertainer? Pada awal berkembangnya 
diplomasi sampai pada pertengahan abad 20, 
peran aktor-aktor yang secara resmi mewakili 
negara (state actor) menjadi sangat penting 
dan sentral, namun dengan berkembangnya 
waktu dan teknologi komunikasi maka peran 
dan fungsi diplomat semakin berkurang 
(Nicolson, 1974:29). Bahkan mantan Menteri 
Luar Negeri AS George Shulzt (1997) 
menegaskan bahwa perlu perubahan 
yang mendasar tentang bagaimana 
mengumpulkan, menilai, mengolah dan 
memanfaatkan informasi untuk kepentingan 
diplomasi serta bagaimana menjalankannya. 
Menurut Barry Fulton (Fulton, 2003:8) 
bahwa dengan berkembangnya teknologi 
informasi maka yang dulu antar negara 
terhubung melalui Departemen Luar Negeri 
masing-masing negara, peran itu kini tidak 
lagi menjadi monopolinya sebab sekarang 
ini terhubung melalui berjuta-juta individu 
dengan memakai serat optik, satelit, telpon 
kabel dan nir-kabel yang melewati batas 
kedaulatan antar negara yang sangat 
kompleks tanpa pengawasan terpusat, 
dimana waktu dan tempat bukan menjadi 
issu yang relevan. Peran diplomasi yang 
dulunya menjadi monopoli Departemen Luar 
Negeri, harus dilakukan pembaharuan dan 
reorientasi dengan memperhatikan peran 
diplomasi publik yang aktor-aktornya terdiri 
dari komponen bangsa di luar pemerintahan, 
seperti yang terjadi dalam hubungan finansial 
dunia, perdagangan dunia, kerjasama 
keamanan internasional (Barston, 1989:158-
188). 

Dengan mempertimbangkan, semakin 
berkurangnya peran aktor negara dalam 
berdiplomasi (first track diplomacy) dan 
semakin berkembangnya peran diplomasi 
publik (second track diplomacy atau 
multitrack diplomacy), maka jalur-jalur 
multitrack diplomacy agar dapat dilibatkan 
ketika memperjuangkan  kepentingan 
nasional khususnya kepentingan untuk 
memberikan perlindungan bagi pekerja 
intertainer dalam rangka hubungan 
kerjasama bilateral Indonesia-Jepang. 
Adapun jalur-jalur yang penting yaitu: track 
one: government yang direpresentasikan 
oleh BNP2TKI, KBRI di Jepang, dan 
Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, track 
six: activism yang direpresentasikan oleh 
Komnas Perempuan dan Migrant Care; track 
two: bussinness yang direpresentasikan 
oleh perusahaan impresariat; dan track 
nine: media massa yang direpresentasikan 
oleh media cetak seperti Harian Kompas dan 
media lainnya. Keempat track inilah sebagai 
jalur yang selama ini mempunyai perhatian 
dan peranan yang strategis terhadap 
pentingnya pemberian perlindungan bagi 
pekerja entertainmentt Indonesia yang 
bekerja di Jepang. 

Oleh karena itu, untuk dapat 
memberikan perlindungan kepada para 
pekerja entertainer, persoalan ini harus 
dijadikan/dibangun menjadi bagian 
kepentingan nasional yang dijabarkan dalam 
kebijakan luar negeri Indonesia dalam 
rangka hubungan bilateral Indonesia-Jepang. 
Melalui perjuangan diplomasi berdasarkan 
prinsip multitrack diplomacy yang melibatkan 
aktor negara yaitu Kementerian Luar Negeri 
cq Direktorat PWNI dan BHI serta KBRI 
di Jepang, serta BNP2TKI,  dan aktor 
non-negara yaitu perusahaan impresariat 
(bussinness), migrantcare dan komnas 
perempuan (activism), dan surat kabar 
kompas (media),  diharapkan pengaturan 
mengenai pengiriman, penerimaan, 
penempatan, dan pemulangan pekerja 
entertainer selain diatur dalam hubungan 
yang bersifat private to private, tetapi perlu 
juga diperkuat dan diatur melalui kebijakan 
yang bersifat goverment to government 
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yang dituangkan dalam  suatu Memorandum 
of Understanding (MoU) diantara kedua 
negara.  

Di dalam MoU tersebut diatur mengenai 
: pertama, tata-cara perekrutan, pengiriman, 
penerimaan, penempatan dan pemulangan 
pekerja entertainer; kedua, adanya institusi 
privat atau asosiasi perusahaan dari 
kedua negara yang ditunjuk dan diberi 
kewenangan untuk menjalankan proses 
pengiriman, penerimaan, penempatan dan 
pemulangan bagi pekerja entertainer dan 
kepadanya diwajibkan untuk menyampaikan 
laporan atas masuk dan keluarnya pekerja 
entertainer ke dan dari Jepang kepada 
Kantor Perwakilan RI; ketiga, adanya institusi 
pemerintah (misal: Sakhai Hoken Roumushi) 
yang ditunjuk dalam rangka pemantauan dan 
pengawasan, dan keempat, diberikannya  
jaminan akses yang luas kepada media, 
lembaga advokasi dan pengawasan sosial 
untuk berperan-serta dalam pengawasan 
atas pelaksanaan pengiriman, penerimaan 
dan pemulangan kembali pekerja entertainer. 

Agar perjuangan diplomasi dalam 
rangka perlindungan bagi pekerja entertainer 
sebagai salah satu kepentingan nasional 
memperoleh hasil capaian yang maksimum, 
kebijakan untuk pemberian perlindungan 
ini harus menjadi kebijakan yang urgen 
dan mendesak, dan aktor negara yang 
direpresentasikan oleh Direktorat PWNI dan 
BHI  serta KBRI di Jepang serta BNP2TKI 
diharapkan mempunyai kemampuan untuk 
mengelola dan mendorong aktor negara 
dan non-negara untuk dapat mendukung 
dalam mengkomunikasikan kepentingan 
nasional tersebut sesuai dengan peran 
masing-masing. Selain itu aktor negara 
ini juga diharapkan mampu membangun 
dan mengefektifkan akses dalam rangka 
melakukan pembicaraan dan lobi-lobi 
diplomatik dengan masing-masing mitranya. 
Hal ini sesuai dengan teori klasik diplomasi 
bahwa diplomasi sebagai kegiatan para 
diplomat untuk melakukan lobi, komunikasi, 
korespondensi, perundingan, kebijakan 
melalui taktik dan strategi untuk meng-goal-
kan suatu kepentingan nasionalnya).  

Adapun peran aktor activism yang 
dilakukan oleh Migrant Care dan Komnas 
Perempuan (dibantu Direktorat PWNI dan 
BHI) yang selama ini telah  melakukan 
pemberian bantuan dan pendampingan 
hukum terhadap para pekerja entertainer 
yang bekerja di Jepang yang menghadapi 
permasalahan hukum, mampu membangun 
lobi dengan aktivis yang sejenis di Jepang 
sehingga dapat mempengaruhi atas 
kebijakan pemerintah Jepang dalam 
hal pengaturan tentang pengiriman, 
penerimaan, penempatan, dan pemulangan 
pekerja entertainer. Hal ini mengacu pada 
teori posisi tawar (bargaining theory) dalam 
diplomasi  yang mana NGO Migrant Care 
mempunyai akses yang sangat luas dengan 
berbagai NGO Internasional sehingga dapat 
memperkuat posisi tawar.

 Aktor media (media cetak seperti 
Harian Kompas dan media elektronik/internet 
lainnya) diharapkan mampu melakukan 
jurnalistik investigasi terhadap kondisi 
dan perlakuan serta perlindungan yang 
diberikan kepada para pekerja entertainer 
secara riil dan menyebar-luaskan atau 
mempublikasikan hasil investigasinya guna 
membangun opini publik tentang pentingnya 
perlindungan terhadap pekerja entertainer 
yang rawan dengan women trafficking. Hal 
ini sejalan dengan pendekatan melalui teori 
diplomasi adalah intelijen, taktik dan strategi 
untuk mencapai tujuan nasional.

Aktor pengusaha yang 
direpresentasikan oleh perusahaan-
perusahaan impresariat yang merekrut 
dan mengirimkan para pekerja entertainer, 
diharapkan mampu melakukan kolaborasi 
dengan mitra usahanya masing-masing 
yang berada di Jepang mampu melakukan 
lobi-lobi dengan pemerintah masing-
masing untuk mendesak agar pengiriman, 
penerimaan, penempatan dan pengembalian 
pekerja entertainer ke dan dari Jepang diatur 
dalam suatu nota kesepahaman (MoU) 
antar pemerintah dan melakukan berbagai 
pembenahan tentang sistem dan tatacara 
pengiriman, penerimaan,  penempatan dan 
pemulangan pekerja entertainer ke dan dari 
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Jepang.  

PENUTUP

Perlindungan bagi pekerja entertainer 
Indonesia (seluruhnya adalah wanita 
dengan usia antara 18-25 tahun) yang 
bekerja di tempat-tempat hiburan di 
Jepang, merupakan kepentingan nasional 
yang bersifat mendesak dan urgent, demi 
menjaga martabat dan harga diri sebagai 
bangsa. Sehubungan dengan hal itu langkah 
yang perlu dilakukan adalah :

1. Pemerintah mengambil langkah 
untuk mengimplementasikan national 
interest sebagaimana diamanatkan oleh 
alenia IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 
yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, 
dengan merumuskan dan menetapkan 
kebijakan luar negeri (foreign policy) tentang 
perlindungan bagi pekerja entertainer.

2. Pemerintah mempersiapkan dan 
mengkordinasikan langkah diplomasi untuk 
mengimplementasikan kebijakan luar negeri 
untuk melindungi pekerja entertainer dengan 
melibatkan aktor-aktor multitrack diplomacy, 
baik aktor negara maupun aktor non-negara.

3. Kebijakan untuk memberikan 
perlindungan kepada pekerja entertainer ini 
harus menjadi suatu political will pemerintah 
yang bersifat mendesak dan urgen demi 
menjaga martabat dan harga-diri sebagai 
bangsa.
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Abstrak

Diplomasi secara praktis dan teoritis merupakan aktivitas politik yang dimainkan oleh suatu 
negara dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Terlepas dari kontestasi pemikiran 

dalam studi hubungan internasional antara kaum realis dengan liberalis, serta positivis 
dengan pasca positivis, diplomasi sendiri memainkan peran vital sebagai pengejawantahan 
politik luar negeri suatu negara. Republik Indonesia, sejak memproklamasikan kemerdekaan 
pada tahun 1945 hingga saat ini, mengalami pergantian rezim dari masa ke masa. Masing-

masing rezim memiliki corak sendiri dalam memainkan diplomasi sebangun dengan 
tantangan serta lingkungan strategik yang dihadapi. Kerapkali pelaksanaan diplomasi 

mampu menyokong pencapaian kepentingan nasional, namun tidak mempertimbangkan 
aspek ketahanan nasional. Tapi tak sedikit yang mampu menyelaraskan keduanya.Tulisan 
ini dibuat dengan maksud untuk mencapai beberapa objektif, yakni penelaahan ke masa 

lampau mengenai pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh sebuah rezim, membaca 
pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh rezim yang sedang berkuasa, serta ekspektasi 
diplomasi yang seharusnya dijalankan pada masa yang akan datang dengan penekanan 
pada keselarasan antara pencapaian kepentingan nasional dengan kukuhnya ketahanan 
nasional. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan analitik dengan 

merujuk pada pendekatan historis dan futuristis.

Kata Kunci: Diplomasi, Kepentingan Nasional, Ketahanan Nasional
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PENDAHULUAN

Diplomasi sejatinya bukan merupakan 
terminologi baru dalam studi hubungan 
internasional ataupun praksis politik 
luar negeri. Ia merupakan wujud konkret 
dan teknis bagaimana suatu negara 
hendak merealisasikan apa yang menjadi 
kepentingan nasionalnya. Sebagian 
kalangan menganggap bahwa diplomasi 
bisa dikategorisasikan sebagai sebuah 
studi tersendiri yang tersusun atas aspek 
ontologis1, epistemologis2, serta aksiologis3 
seperti yang digariskan dalam filsafat ilmu. 
Kalangan lainnya menempatkan diplomasi 
sebagai sebuah seni merujuk ketiadaan 
rigiditas dalam implementasinya. Sebagai 
seni, pokok persoalan diplomasi adalah 
bagaimana mencapai tujuan, improvisasi 
merupakan suatu hal yang jamak dalam 
pelaksanaannya.

Sir Ernest Satow pada tahun 1922 
mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi 
intelijen dan taktik untuk menjalankan 
hubungan resmi antara pemerintahan yang 
berdaulat, yang kadang kala diperluas 
dengan hubungan dengan negara-negara 
jajahannya.4 Sejalan dengan definisi Satow, 
R.P. Barston mendefinisikan diplomasi 
sebagai manajemen hubungan antarnegara 
dengan aktor-aktor hubungan internasional 
lainnya. Negara, melalui perwakilan 
resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk 
menyampaikan, mengkoordinasikan dan 
mengamankan kepentingan nasional 
khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan 
melalui korespondensi, pembicaraan tidak 
resmi, saling menyampaikan cara pandang, 
lobi, kunjungan-kunjungan, serta aktivitas-
aktivitas lainnya yang terkait.5

Ditelaah dari sudut pandang 

Ilustrasi : Tyograph
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kesejarahan (historis), praktik-praktik 
diplomasi dapat ditelusuri dari sejarah 
peradaban India dan Tiongkok kuno. 
Dalam kitab Arthasastra karangan Kautilya, 
dijelaskan bahwa hubungan dengan negara-
negara luar serta negosiasi dapat dijalankan 
oleh Duta, Duta Besar atau Envoy. Secara 
mendalam, Arthasastra mengklasifikasikan 
3 (tiga) macam jenis duta. Pertama, 
Nisrstrarta, yaitu Duta Besar Berkuasa 
Penuh. Kedua, Parimitarta, yang memiliki 
kekuasaan terbatas dalam melakukan 
perundingan. Ketiga, Sasanahara, yang 
kedudukannya sedikit lebih tinggi daripada 
pembawa pesan.6

 Selain di India, diplomasi juga sudah 
dikenal di zaman Tiongkok kuno. Diplomasi 
diperkenalkan oleh Confusius (lahir 2500 
tahun yang lalu di Tiongkok) kepada 
murid-muridnya. Dasar ajarannya adalah 
penolakan untuk mempercayai bahwa 
perang merupakan suatu kondisi yang 
alami dalam masyarakat. Ia menjelaskan 
bahwa adalah suatu hal yang wajar jika 
seseorang bekerjasama, untuk bekerja 
keras, bukan untuk saling memanfaatkan, 
tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan 
bersama. Confusius juga mengajarkan 
prinsip-prinsip dan teknik-teknik protokol 
dalam praktik diplomasi, sejarah, puisi, dan 
menyelenggarakan upacara-upacara.7 

Diplomasi memiliki kaitan yang erat 
dengan politik luar negeri karena diplomasi 
merupakan implementasi dari kebijakan luar 
negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat 
resmi yang terlatih. Di banyak negara, 
kebijakan luar negeri diformulasikan oleh 
Menteri Luar Negeri beserta jajarannya. 
Implementasi diplomasi, baik secara 
unilateral, maupun bilateral serta kegiatan 
sehari-hari dapat dilaksanakan oleh para 
diplomat dan perwakilan-perwakilan yang 
ditempatkan di luar negeri dan di dalam 
organisasi-organisasi internasional.8

Globalisasi yang dicirikan oleh 
kemajuan pesat di bidang teknologi 

transportasi, informasi serta komunikasi 
telah menghasilkan sedikit pergeseran 
pada makna diplomasi. Jika kaum 
konservatif berpandangan bahwa fungsi-
fungsi diplomasi hanya dapat dilakukan 
oleh pejabat resmi yang ditunjuk, kalangan 
reformis mengemukakan sebuah antitesis 
bahwasanya diplomasi saat ini tidak lagi 
menjadi monopoli pejabat formal. Siapapun 
dapat memainkan peran diplomasi 
sesuai dengan kapasitas masing-masing. 
Mahasiswa dan para pelajar di luar negeri, 
misalnya, dapat melakukan diplomasi melalui 
forum-forum diskusi akademik di kampus. 
Para pebisnis dan pedagang internasional, 
dapat memainkan peran diplomasi dengan 
menjalankan fungsi-fungsi perdagangan 
yang mendukung perekonomian nasional. 
Singkat kata, globalisasi telah mencairkan 
definisi rigid tentang diplomasi.

Dalam pelaksanaannya, diplomasi 
tidak bisa terlepas dari siapa yang memimpin 
atau berkuasa di suatu negara. Warna dan 
corak diplomasi akan sangat ditentukan 
oleh faktor-faktor idiosinkratik yang melekat 
pada rezim tersebut. Secara terperinci, faktor 
idiosinkratik tersebut meliputi, platform atau 
ideologi yang dianut oleh pemimpin serta 
partai politik yang berkuasa, latar belakang 
pendidikan serta sosial budaya pejabat formal 
yang ditunjuk, kapasitas, dan kapabilitas 
organisasi yang memainkan peran-peran 
diplomasi, termasuk kemampuan menjalin 
komunikasi antar organisasi, baik internal, 
maupun eksternal. Tidak ketinggalan juga 
relasi antara rezim penguasa dengan 
masyarakat madani, menjadi faktor penting 
dalam proses diplomasi.

Meskipun idiosinkratik rezim 
memainkan peran vital yang menentukan 
quo vadis diplomasi suatu negara, apa 
yang menjadi rujukan atau pedoman 
praktik diplomasi tetaplah menjadi hal 
yang pertama dan utama. Improvisasi 
pada tataran pelaksanaanya dimungkinkan 
karena seturut dan menyesuaikan dengan 
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tantangan yang dihadapi serta pergerakan 
lingkungan strategik yang tentu saja bersifat 
sangat dinamis.

Indonesia sebagai sebuah negara-
bangsa yang berdaulat penuh tak 
ketinggalan melakukan praktik-praktik 
diplomasi untuk mendukung pencapaian 
kepentingan nasionalnya. Secara garis 
besar, yang menjadi kepentingan nasional 
Indonesia tercantum pada Pembukaan UUD 
1945 Alinea ke-4 yakni, melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
serta ikut serta memelihara ketertiban dunia, 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial.

Rujukan Indonesia dalam praksis 
diplomasi adalah prinsip politik luar negeri 
bebas dan aktif. Bebas artinya Indonesia 
tidak terikat pada blok atau kekuatan 
manapun. Indonesia selalu berada pada 
posisi independen. Sedangkan aktif 
bermakna bahwa Indonesia selalu siap 
untuk berpartisipasi dalam memelihara dan 
mewujudkan tata dunia yang adil, damai, 
makmur, serta sejahtera.

Dengan merujuk pada dua hal di 
atas (tujuan nasional serta prinsip politik 
luar negeri bebas aktif), para pemimpin 
Indonesia, mulai dari Presiden Soekarno 
hingga Presiden Joko Widodo, beserta 
segenap jajarannya dalam kabinet, 
menjalankan praktik diplomasi guna 
mencapai kepentingan nasional. Apapun 
warna, seni, ataupun corak yang mereka 
mainkan, kiblat, dan orientasi diplomasi 
berada pada titik yang sama.

Dalam tulisan ini akan dijelaskan 
mengenai pola-pola diplomasi yang 
dimainkan oleh pemimpin Indonesia dari 
masa ke masa dengan mengambil sampel 
Soekarno, Soeharto, serta Joko Widodo. 
Pola-pola diplomasi yang ditempuh 
akan dilihat lebih lanjut kesesuaiannya 
dengan pedoman diplomasi, efektivitas, 

dan efisiensinya dalam rangka mencapai 
kepentingan nasional, serta implikasinya 
terhadap ketahanan nasional. Lesson 
learned dari para pemimpin tersebut lebih 
lanjut akan digunakan untuk merumuskan 
praksis diplomasi yang paling relevan untuk 
diterapkan oleh Indonesia pada masa yang 
akan datang.

PEMBAHASAN

Rezim dan Muatan Diplomasi

Jika negara adalah sebuah entitas 
politik, bangsa merupakan entitas sosial 
budaya, maka pemerintah adalah aparatus 
atau pelaksana fungsi-fungsi kedua entitas 
tersebut. Jika diplomasi adalah sebuah 
konsepsi teroritis sekaligus praksis yang 
merupakan kepanjangan tangan kebijakan 
atau politik luar negeri suatu negara, maka 
rezim diplomasi adalah aparatus atau 
pelaksana fungsi-fungsi dalam diplomasi 
tersebut.

Berbicara tentang rezim diplomasi 
akan menempatkan kita pada diskursus 
yang cukup luas, termasuk ragam kontestasi 
dalam diksursus tersebut. Rezim diplomasi 
jamaknya terdiri atas presiden sebagai 
kepala negara beserta birokrasinya yang 
menjalankan fungsi-fungsi diplomasi, 
khususnya para diplomat formal yang 
tergabung dan mewadah dalam kementerian 
luar negeri. 

Jika diskursus sedikit digeser 
pada ranah kontestasi, akan kita dapati 
bahwasanya rezim diplomasi akan menyeret 
masuk aktor-aktor non-formal seperti 
mereka yang tergabung dalam masyarakat 
madani. Mereka yang tergabung dalam 
lembaga swadaya masyarakat, kalangan 
pers, pebisnis, pengusaha, seniman, pelajar, 
dan mahasiswa, serta siapapun yang 
berstatus warga negara suatu negara, dapat 
memainkan fungsi diplomasi. Dalam bahasa 
intelektual, kondisi ini dinamakan sebagai 
diplomasi multi jalur.
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Kembali kepada rezim diplomasi klasik 
yang dibahas sebelumnya. Dalam sebuah 
rezim diplomasi, ada muatan yang diusung. 
Muatan di sini bermakna tidak sekedar 
pada tataran apa yang menjadi kepentingan 
nasional saja (kepentingan nasional multi 
faset - ideologi, politik, ekonomi, sosial 
budaya, serta pertahanan dan keamanan), 
tapi juga mengandung jiwa zaman (zeitgeist) 
yang menjelaskan apa tantangan serta 
lingkungan strategik yang dihadapi pada 
masa tersebut. Muatan diplomasi inilah yang 
akan menjelaskan mengapa sebuah rezim 
memilih corak, warna, serta pola diplomasi 
tertentu, meskipun pada hakikatnya 
diferensiasi tersebut tetaplah bermuara pada 
kiblat yang sama.

Kontraksi Kepentingan Nasional dan 

Ketahanan Nasional

 Setiap negara-bangsa yang 
berdaulat, dalam melakukan hubungan 
atau interaksi dengan negara lainnya, 
selalu diderivasi oleh motif untuk mencapai 
kepentingan nasional. Lebih lanjut, 
kepentingan nasional ini merupakan 
refleksi dari target yang lebih besar, yakni 
tujuan nasional. Kepentingan nasional 
dapat bersumber dari aspirasi domestik 
suatu negara, juga produk dari kondisi dan 
eksistensi sistem internasional- tempat di 
mana suatu negara menjadi bagiannya.

Kepentingan nasional dan ketahanan 
nasional merupakan dua terminologi yang 
memiliki makna yang berbeda. Ketahanan 
nasional merujuk kepada situasi dan kondisi 
di mana suatu negara-bangsa memiliki daya 
tahan atau kemampuan untuk tetap tangguh 
dalam menghadapi segala macam ancaman, 
gangguan, hambatan, serta tantangan 
(AGHT), baik yang berasal dari dalam, 
maupun dari luar. Kepentingan nasional 
dan ketahanan nasional , dalam konteks 
implementasi diplomasi suatu negara, selalu 
menempati dua kemungkinan. Mereka dapat 
selaras satu sama lain, tapi juga memiliki 

posibilitas untuk saling tolak-menolak.

Untuk menjelaskan kondisi di atas, 
kita dapat melihat daya tahan Jerman dan 
Prancis dalam perang melawan terorisme. 
Atribut sebagai anggota Pakta Pertahanan 
Atlantik Utara (NATO) menempatkan 
mereka, mau tidak mau, suka tidak suka, 
untuk mendukung Amerika Serikat yang 
melancarkan Global War on Terrorism 
(GWOT) pasca serangan teroris pada tanggal 
11 September 2001. Pilihan mereka untuk 
terlibat di front depan bersama Amerika 
Serikat dalam memerangi teroris, khususnya 
di Irak dan Afghanistan, merupakan sebuah 
bentuk diplomasi pertahanan- serang dan 
terjang musuh terlebih dahulu. 

Dalam konteks ini, mereka yang 
menjadi sekutu Amerika Serikat dalam 
NATO, termasuk Jerman dan Prancis telah 
mencapai apa yang menjadi kepentingan 
nasionalnya, yakni partisipasi dan eksistensi 
dalam perang melawan terorisme. Namun 
demikian, mereka melakukan sedikit 
pengabaian pada kapasitas mereka untuk 
melenting ketika menerima konsekuensi dari 
keterlibatan tersebut. Pada level domestik, 
baik Jerman, maupun Prancis, menerima 
tekanan dari masyarakat dalam negerinya 
yang tidak menyetujui keterlibatan mereka 
dalam perang yang diinisiasi oleh Amerika 
Serikat. Konsekuensi yang lebih fatal yang 
mereka terima adalah dijadikannya Jerman 
dan Prancis sebagai sasaran terorisme itu 
sendiri. Kondisi ini menimbulkan instabilitas 
politik dan keamanan di kedua negara. 
Secara singkat, kondisi ini merupakan 
benturan antara upaya mencapai 
kepentingan nasional, serta konsekuensi 
logis terhadap ketahanan nasional.

Contoh kasus lainnya adalah ketika 
Donald Trump mengeluarkan kebijakan 
Buy America yang notabene mengingkari 
kodrat Amerika Serikat sebagai pengusung 
liberalisme dan kapitalisme akut. Kebijakan 
Trump ini bisa disebut sebagai diplomasi 
ekonomi yang mampu menyesuaikan 
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antara kepentingan nasional jangka pendek 
Amerika Serikat di bidang ekonomi, dengan 
upaya untuk menjaga daya tahan Amerika 
Serikat sebagai sebuah negara-bangsa 
yang sedang berada pada kondisi krisis 
dan pasca krisis. Tujuan Trump hanya 
satu, menyelamatkan Amerika Serikat 
sebagai sebuah negara-bangsa yang 
besar, meskipun tanpa sungkan melakukan 
hipokrisi.

Diplomasi Indonesia Era Soekarno

Indonesia pada era Soekarno adalah 
Indonesia yang sedang bergerak (the 
moving Indonesia). Istilah bergerak di sini 
mengacu pada upaya Indonesia untuk 
membangun secara terus-menerus dan 
berkesinambungan, baik dalam hal negara 
(state building), maupun bangsa (nation 
building).

Sebagai sebuah negara-bangsa yang 
baru merdeka, terlebih lagi Indonesia juga 
menghadapi tekanan dari segala arah 

(pemberontakan di level domestik serta 
upaya penjajahan kembali oleh Belanda), 
Indonesia mau tidak mau harus menempuh 
diplomasi dengan tujuan utama, yakni 
menegaskan eksistensi Indonesia sebagai 
sebuah bangsa dan negara yang berdaulat 
serta menentang segala macam bentuk 
penjajahan dan penindasan suatu negara-
bangsa terhadap negara-bangsa lainnya.

Produk-produk diplomasi Indonesia 
pada era Soekarno dapat disimak dari 
berbagai perhelatan yang digelar serta 
ragam kerja sama yang ditelurkan. Beberapa 
diantaranya yakni, pertama, Konferensi 
Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung, 
Jawa Barat. Secara umum, konferensi ini 
bertujuan untuk mempromosikan kerja sama 
ekonomi serta sosial budaya antara negara-
negara Asia dan Afrika yang baru saja 
memperoleh kemerdekaan dalam rangka 
menentang praktik-praktik kolonialisme dan 
imperialisme yang dilakukan oleh negara-
negara besar, seperti Amerika Serikat dan 
sekutu-sekutunya. 
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Kedua, Indonesia berpartisipasi dalam 
Gerakan Non-Blok, yakni kelompok negara-
negara yang menolak untuk mengutub pada 
Blok Amerika Serikat dan Blok Uni Soviet. 
Gerakan ini merupakan wujud ekspresi dari 
negara-negara yang konsisten untuk menjadi 
independen dan tetap teguh berjuang dalam 
mewujudkan tata dunia yang adil dan damai. 
Secara historis, gerakan ini merupakan 
produk unggulan yang muncul dari sebuah 
dunia yang dibelenggu oleh Perang Dingin 
yang kerapkali, karena superioritas Amerika 
Serikat dan Uni Soviet pada masa itu, 
mampu menyeret negara-negara lainnya 
yang lebih kecil untuk menjadi penyokong 
kedua negara besar tersebut.

Produk diplomasi lainnya dari era 
Soekarno adalah munculnya istilah yang 
sangat fenomenal di jagad diplomasi antar 
negara pada masa itu, yakni “go to hell 
with your aid” serta dikotomi antara Old 
Established Countries (OLDEFOS) dengan 
New Emerging Forces (NEFOS). Kedua 
hal tersebut menunjukkan antipati serta 
resistensi Indonesia pada masa itu terhadap 
segala bentuk penjajahan di muka bumi, 
baik kolonialisme dan imperialisme yang 
dilakukan secara klasik, maupun modern.

Penolakan Indonesia pada era Soekarno 
terhadap segala bentuk penjajahan juga 
dapat dibaca dari sikap agresif Indonesia 
terhadap Malaysia pada tahun 1962 
hingga tahun 1966. Pada September 1963, 
Indonesia memutuskan hubungan diplomatik 
dengan Malaysia, menyusul pembentukan 
Federasi Malaysia yang mencakup daerah-
daerah bekas jajahan Inggris di Kalimantan 
Utara. Soekarno pada masa itu menyerukan 
konfrontasi fisik dengan Malaysia yang 
dikenal dengan istilah “Ganyang Malaysia”. 
Istilah ini merupakan wujud ekspresi lugas 
rezim Soekarno yang menolak eksistensi 
Inggris yang menjadikan Malaysia sebagai 
boneka untuk mencapai kepentingannya.

Ditelaah dari sisi metode yang 
digunakan, diplomasi era Soekarno 

adalah diplomasi yang sesuai dengan 
jiwa zamannya. Status Indonesia sebagai 
sebuah negara yang baru merdeka menuntut 
untuk diperlukannya penekanan serta 
pengakuan atas kedaulatan Indonesia dari 
negara-negara lain. Lebih lanjut, diplomasi 
era Soekarno menyiratkan pesan bahwa 
meskipun Indonesia adalah negara yang 
baru merdeka, namun mampu menunjukkan 
gaungnya sebagai kekuatan baru yang patut 
diperhitungkan karena mampu menggalang 
massa (negara lain yang belum merdeka 
dan baru merdeka di kawasan Asia dan 
Afrika) untuk bergerak bersama menentang 
penjajahan di seluruh muka bumi. 

Diplomasi Indonesia era Soekarno 
adalah diplomasi yang mampu mencapai 
kepentingan nasional serta mengukuhkan 
ketahanan nasional. Indonesia mampu 
mendapatkan dukungan, pengakuan, serta 
simpati dari negara-negara lain, khususnya 
kawasan Asia dan Afrika. Indonesia 
berkontribusi dalam rekonstruksi tata dunia 
yang jauh lebih adil. Indonesia juga mampu 
mewujudkan stabilitas di segala lini sebagai 
buah dari ketahanan nasional yang mampu 
dijaga dengan baik.

Diplomasi Era Soeharto

Situasi politik internasional pada era 
Soekarno dan Soeharto sejatinya tidak terlalu 
berbeda. Keduanya sama-sama menghadapi 
kondisi di mana terjadi perebutan pengaruh 
dan pertarungan kekuasaan antara Blok 
Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan 
Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. 
Keduanya juga sama-sama menghadapi 
situasi dan kondisi politik domestik yang bisa 
dikatakan belum stabil. Perbedaannya, jika 
Soekarno berada pada titik permulaannya, 
maka Soeharto berada pada fase di mana 
kedua kondisi tersebut berada pada titik 
yang semakin kompleks.

Meskipun sama-sama menghadapi 
situasi dan kondisi yang tidak terlalu berbeda, 
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baik Soekarno, maupun Soeharto memiliki 
cara pandang dan strategi yang berbeda 
dalam pelaksanaan praktik diplomasi. Hal ini 
setidaknya bisa dilihat dari beberapa kasus. 
Pertama, terkait hubungan antara Indonesia 
dan Malaysia. Jika Soekarno menjadi 
inisiator kebijakan “Ganyang Malaysia”, 
maka Soeharto mengambil kebijakan pada 
masanya untuk memperbaiki hubungan 
kedua negara. 

R.E. Elson dalam tulisannya di 
Biografi Politik Soeharto yang ditulis pada 
tahun 2001 menilai langkah normalisasi 
hubungan dengan Malaysia merupakan 
bagian dari penyelesaian masalah 
dalam negeri pasca tragedi Gerakan 30 
September 1965. Dipaparkan oleh R.E. 
Nelson, bahwa Soeharto memandang 
kebijakan konfontasi dengan Malaysia 
merupakan taktik Partai Komunis Indonesia 
(PKI) untuk menceburkan Indonesia pada 
sebanyak mungkin konfrontasi agar PKI 
bisa menghimpun sebanyak mungkin 
kekuatan untuk melakukan pemberontakan 
dan memegang kekuasaan. Dari sudut 
pandang yang lebih jauh, kebijakan 
Soeharto melakukan normalisasi hubungan 
dengan Malaysia merupakan strategi untuk 
mempermudah hubungan dengan negara-
negara Barat dalam rangka mendapatkan 
bantuan finansial.9

Setelah melakukan normalisasi 
hubungan dengan Malaysia, Soeharto 
kemudian menempuh kebijakan dengan 
mengumumkan bergabungnya kembali 
Indonesia ke dalam Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) pada tanggal 28 September 
1966 setelah sebelumnya pada tanggal 31 
Desember 1964, Soekarno menyatakan 
bahwa Indonesia keluar dari PBB. Langkah 
besar lainnya yang ditempuh oleh Soeharto 
adalah menetapkan kebijakan politik luar 
negeri bebas dan aktif sebagai landasan 
kebijakan luar negeri Indonesia. O.G. 
Roeder dalam tulisannya “The Smiling 
General”  yang dikeluarkan pada tahun 1969 

mengatakan bahwa Soeharto memandang 
pentingnya memperbaiki kondisi di dalam 
negeri dibandingkan mengumandangkan 
semangat penyelamatan umat manusia 
dalam lingkup internasional, meskipun 
juga disadari bahwa kebijakan luar negeri 
Indonesia di berbagai level juga harus 
diperbaiki.

Bentuk diplomasi era Soeharto lainnya 
yang menjadi legasi bersejarah dalam 
tata hubungan Indonesia dengan negara-
negara lainnya adalah peran Indonesia yang 
membidani lahirnya Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara (Perbara) atau yang 
lebih dikenal dengan nama  ASEAN. Peran 
ASEAN pada masa tersebut sangatlah vital 
mengingat konstelasi politik pada masa 
Perang Dingin begitu bipolar. Pilihan pada 
masa itu seolah-olah hanyalah dua, menjadi 
sekutu Amerika Serikat atau menjadi 
penyokong Uni Soviet. Indonesia pada era 
Soeharto, bersama Malaysia, Singapura, 
Thailand, dan Filipina menegaskan 
standing position yang berbeda. Indonesia 
dan negara-negara ASEAN lainnya tidak 
memihak siapapun. Negara-negara ASEAN 
menegaskan bahwa komitmen mereka 
adalah mewujudkan tata dunia yang adil dan 
damai. Dalam konteks kawasan, negara-
negara tersebut memandang bahwa soliditas 
kawasan dalam mewujudkan stabilitas 
politik, ekonomi, serta sosial budaya di 
dalam negeri masing-masing serta kawasan 
secara keseluruhan merupakan proritas dan 
jauh lebih penting ketimbang berkonfrontasi 
satu sama lain.

Dari beberapa produk diplomasi di 
atas, kita bisa mengamati dan menarik 
kesimpulan mengenai pilihan pola, corak, 
dan warna diplomasi yang dimainkan pada 
rezim Soeharto. Jika objektif nasional yang 
hendak dicapai oleh Soekarno beserta 
birokrasinya adalah penegasan eksistensi 
sebagai negara yang baru merdeka, serta 
pengakuan kedaulatan dari negara lain, 
maka jiwa zaman pada era Soeharto 
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mendorong Soeharto beserta birokrasinya 
untuk menjalankan diplomasi pada tataran 
yang bersifat lebih lanjut, diplomasi 
seutuhnya demi mengukuhkan legitimasi 
Indonesia di panggung internasional. 
Dalam persepsi Soeharto dan birokrasinya, 
kebijakan konfrontatif ala Soekarno tidak lagi 
relevan diterapkan pada saat jiwa zaman 
menuntut untuk dilakukan pembangunan 
yang bersifat nasional dan internasional. 
Sistem internasional pada masa itu lebih 
menuntut sebuah negara untuk berkontribusi 
dan bekerja sama sebanyak-banyaknya 
dengan negara lain.

Melalui normalisasi hubungan dengan 
Malaysia serta bergabungnya kembali 
Indonesia ke dalam PBB, Soeharto seolah 
hendak mengirimkan pesan kepada dunia 
internasional bahwasanya Indonesia adalah 
negara yang cinta damai, negara yang jauh 
lebih matang dibandingkan saat-saat awal 
kemerdekaan. Soeharto juga menegaskan 
bahwa Indonesia adalah negara yang 
berpikiran solutif dan mampu membaca 
konstelasi politik kawasan dengan menjadi 
inisiator berdirinya ASEAN.

Ditinjau dari sisi pencapaian 
kepentingan nasional, diplomasi pada era 
Soeharto benar-benar mampu memenuhi 
kepentingan nasional Indonesia pada masa 
itu. Aspirasi domestik bisa dipenuhi melalui 
pembangunan nasional di segala lini, 
sedangkan kebutuhan di dunia internasional 
bisa dicapai melalui keterlibatan dan 
kontribusi Indonesia di berbagai forum, baik 
yang sifatnya regional, maupun global. 

Namun demikian, pencapaian diplomasi 
pada era Soeharto memiliki beberapa 
kekurangan. Sumber kekurangan tersebut 
terdapat pada level domestik Indonesia. 
Tidak bisa dimungkiri bahwasanya pilihan 
diplomasi yang begitu berbeda dengan corak 
yang ditempuh oleh Soekarno pada masa 
lampau merupakan produk konflik politik di 
dalam negeri. Soeharto begitu membenci 
komunisme sehingga memilih penumpasan 

komunis dan para pengikutnya sampai 
ke akar-akarnya. Beberapa kebijakan luar 
negeri era Soekarno pun dianggap sebagai 
bentuk daya upaya pihak komunis di dalam 
negeri untuk menggalang kekuatan. Fakta 
ini bukanlah kondisi yang bisa ditutup-tutupi. 
Pihak internasional, khususnya Amerika 
Serikat bisa membaca situasi ini. Amerika 
Serikat beserta negara-negara sekutunya 
seakan mendapatkan “angin” untuk 
memasukkan kepentingannya di dalam 
negeri. Jika Soekarno lebih cenderung kekiri-
kirian dan menjalin hubungan yang mesra 
dengan Tiongkok dan Rusia, maka Amerika 
Serikat dan negara-negara Barat adalah 
pilihan yang tepat bagi Soeharto yang begitu 
membenci rezim Soekarno.

Pada awalnya, strategi diplomasi 
Indonesia pada era Soeharto bisa memenuhi 
dua aspek utama yang dibutuhkan oleh 
Indonesia, yakni pencapaian kepentingan 
nasional serta upaya memperkukuh 
ketahanan nasional. Namun dalam 
implementasi selanjutnya, begitu 
tergantungnya Soeharto pada kekuatan Barat 
menempatkan Indonesia pada posisi yang 
rapuh. Pembangunan nasional dibangun 
atas dasar penindasan terhadap kelompok 
kritis di dalam negeri serta hutang-hutang 
yang terakumulasi dari berbagai donator 
Barat menempatkan Indonesia pada posisi 
yang sulit. Kondisi inilah yang menyebabkan 
ambruknya rezim Soeharto di penghujung 
abad ke-20. Krisis moneter dan pergantian 
kekuasaan pada tahun 1998 merupakan 
katastrofi terbesar kedua setelah tragedi 
30 September 1965 yang menempatkan 
posisi diplomasi Indonesia begitu rapuh di 
panggung internasional.

Joko Widodo dan Diplomasi Era Kini

Jika sebelumnya analisis dilakukan 
pada dua pembabakan besar dalam sejarah 
Indonesia, yakni rezim orde lama (Soekarno) 
dan rezim orde baru (Soeharto), dengan 
tidak menegasikan eksistensi dan kontribusi 
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dari Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman 
Wahid, Megawati Soekarnoputri, serta 
Susilo Bambang Yudhoyono, kali ini akan 
diangkat satu dua kebijakan luar negeri dan 
pola diplomasi rezim yang berkuasa saat ini, 
yakni rezim Presiden Joko Widodo.

Sistem internasional pada masa Joko 
Widodo menjabat saat ini adalah sistem 
internasional yang begitu cair. Jika sistem 
internasional pada masa Soekarno dan 
Soeharto bersifat bipolar, maka pada era 
Joko Widodo, sistem internasional begitu 
multipolar. Definisi multipolar di sini merujuk 
pada kondisi bahwa tidak ada lagi blok 
yang menjadi patron bagi negara-negara 
lain seperti halnya pada masa Perang 
Dingin. Negara-negara di dunia memiliki 
independensi serta otoritas penuh dalam 
melakukan interaksi dengan negara lain 
dalam rangka pencapaian kepentingan 
nasionalnya.

Meskipun sistem internasional 
bersifat begitu cair, namun tantangan dan 
hambatan yang harus dihadapi begitu 
kompleks. Pertama, metamorfosis ancaman 
yang mengalami pergeseran makna dari 
tradisional ke non-tradisional. Kedua, aktor 
hubungan internasional yang begitu eksis 
saat ini adalah aktor-aktor non-negara 
sebagai anak kandung globalisasi yang 
begitu masif. Ketiga, dunia dirundung 
berbagai permasalahan global yang begitu 
multi faset seperti konflik antarnegara, 
kerentanan kerja sama kawasan, perubahan 
iklim, kelangkaan pangan, efek korosif 
perusahaan transnasional dan multinasional 
di negara-negara berkembang, konflik 
peradaban yang semula dianggap mitos 
namun selalu menemui relevansinya, serta 
masih banyak lagi.

Menyikapi kondisi ini, Joko Widodo 
beserta birokrasinya menempuh langkah 
bijak. Pola, corak dan strategi diplomasi 
Indonesia ditempatkan pada posisi yang 
sesuai, yakni merujuk kepada atribut 
nasional Indonesia. Sebagai negara 

dengan penduduk muslim terbesar di dunia, 
Indonesia tentu tidak tinggal diam dalam 
menyikapi isu Palestina dan Israel. Indonesia 
tetap pada posisi mendukung upaya-upaya 
kemerdekaan Palestina. Salah satu langkah 
konkret yang ditempuh oleh Pemerintah 
Indonesia era Joko Widodo adalah dengan 
menjadi tuan rumah penyelenggaraan 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa 
ke-5 Organisasi Konferensi Islam (OKI) 
untuk penyelesaian isu Palestina dan kota 
suci Yerusalem. Pada pertemuan tersebut, 
Indonesia begitu persisten memperjuangkan 
Palestina yang merdeka dan berdaulat. KTT 
tersebut menghasilkan keputusan yakni 
penegasan kembali posisi negara-negara 
OKI yang selalu konsisten mendukung 
Palestina serta sikap terhadap kota suci 
Yerusalem.

Kebijakan berikutnya yang dirujukkan 
kepada atribut nasional yang melekat 
kepada Indonesia adalah visi untuk menjadi 
Poros Maritim Dunia. Tidak dimungkiri 
bahwa kebijakan politik pemerintah pra-
Joko Widodo seakan menegasikan dan 
tutup mata terhadap fakta bahwa Indonesia 
adalah negara bahari. Hampir 2/3 wilayah 
Indonesia adalah perairan. Belum lagi jika 
menilik betapa strategisnya posisi Indonesia 
dalam perdagangan internasional karena 
berada pada posisi silang dua benua dan 
dua samudera.

Secara singkat, kebijakan Poros Maritim 
Dunia era Joko Widodo adalah kebijakan 
yang hendak mengoptimalkan seluruh 
sumber daya maritim Indonesia dalam 
rangka mencapai kepentingan nasional. 
Berbicara mengenai sumber daya maritim 
artinya berbicara mengenai potensi-potensi 
perairan Indonesia (khususnya lautan), 
beserta segala kekayaan yang terkandung di 
dalamnya. Pengelolaan maritim juga bersifat 
multi aspek, artinya tidak terkonsentrasi pada 
aspek militer saja (Angkatan Laut Republik 
Indonesia), tapi juga aspek perdagangan 
(infrastruktur, sarana, dan prasarana).
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Indonesia adalah negara maritim 
dari sisi atribut nasional. Namun demikian, 
apakah Indonesia adalah sebuah negara 
yang berkekuatan maritim, itu menjadi 
pokok persoalannya. Poros Maritim Dunia 
yang digagas rezim Joko Widodo adalah 
upaya untuk menegaskan posisi Indonesia 
sebagai negara yang berkapasitas maritim. 
Kekayaan maritim Indonesia sifatnya tidak 
lagi potensial, tapi harus diberdayakan 
seoptimal mungkin demi Indonesia yang lebih 
makmur dan sejahtera. Cita-cita ini sedang 
dalam kondisi “menuju”. Terlepas dari hasil 
yang dicapai, visi Poros Maritim Dunia ini 
adalah sebuah langkah maju dan kesadaran 
Indonesia akan diri dan lingkungannya.

Diplomasi era Joko Widodo adalah 
diplomasi yang sangat peka terhadap 
lingkungan strategik. Asia Tenggara masih 
menjadi lingkungan strategik yang pertama 
dan utama bagi Indonesia. Indonesia begitu 
persisten dan konsisten dalam mendukung 
Visi ASEAN 2020, yakni mendukung 
terbentuknya komunitas ASEAN yang 
solid di segala lini. Indonesia juga selalu 
mendorong negara-negara ASEAN untuk 
selalu mengedepankan instrumen ASEAN 
dalam penyelesaian setiap permasalahan 
yang dapat berdampak pada kawasan.10

Stabilitas politik dan keamanan di 
Asia Tenggara saat ini bisa dikatakan tidak 
begitu kondusif. Eksistensi Islamic State (IS) 
telah merambah kawasan Asia Tenggara 
dan mengobarkan konflik di beberapa titik 
(Malaysia, Indonesia, dan Filipina). Asia 
Tenggara juga dirundung konflik dengan 
Tiongkok terkait sengketa di Laut Cina 
Selatan. Tercatat 4 (empat) negara anggota 
ASEAN yang menjadi claimant states, yakni 
Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei 
Darussalam.

Sengketa Laut Cina Selatan tentu 
saja menempatkan Indonesia pada posisi 
yang sulit. Tiongkok merupakan negara 
yang penting dalam aspek perdagangan 
Indonesia. Status Tiongkok sebagai kekuatan 

baru dunia dari sisi militer dan ekonomi juga 
menjadi pertimbangan tersendiri. Namun 
demikian, negara-negara ASEAN yang 
terlibat dalam konflik juga menempati posisi 
penting dalam diplomasi Indonesia, bahkan 
mereka bisa disebut sebagai saudara satu 
kawasan. Menyikapi kondisi ini, diplomasi 
era Joko Widodo dijalankan secara bijak 
dengan mengacu kembali kepada prinsip 
politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia 
menegaskan posisinya sebagai mediator 
yang adil. Indonesia tidak memihak siapapun 
dan berkomitmen agar semua negara yang 
terlibat konflik dapat menahan diri dan 
mencari solusi melalui mekanisme hukum 
yang damai.

Secara garis besar, setidaknya sampai 
saat ini, pilihan taktik, strategi, corak dan 
warna diplomasi era Joko Widodo cukup 
mampu mewadahi dua objektif utama yang 
hendak dicapai, yakni kepentingan nasional 
dan ketahanan nasional. Joko Widodo dan 
birokrasinya, jika dibandingkan dengan 
situasi internasional pada era Soekarno dan 
Soeharto, menghadapi kondisi yang tidak 
begitu ekstrem. Kapasitas domestik dalam 
berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, 
pertahanan dan keamanan juga berada pada 
level kondusif untuk mendukung kebijakan 
luar negeri dan diplomasi Indonesia di 
panggung internasional. Dukungan dari 
masyarakat madani juga mengalir deras 
demi menegaskan eksistensi Indonesia di 
panggung internasional.

Catatan Penutup: Quo Vadis Diplomasi 

Indonesia?

Diplomasi sebagai pengejawantahan 
kebijakan dan politik luar negeri suatu 
negara memainkan peran vital sebagai 
bentuk eksistensi dan kontribusi terhadap 
sistem internasional dan masyarakat global. 
Diplomasi yang bertujuan untuk mencapai 
kepentingan nasional yang seoptimal 
mungkin sudah selaiknya dilaksanakan 
dalam kerangka yang selaras dengan 
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regulasi domestik dan peraturan-peraturan 
internasional yang ditetapkan. Pelaksanaan 
diplomasi oleh suatu negara sudah 
semestinya tidak bersifat unilateral dengan 
mengabaikan eksistensi dan kepentingan 
negara-negara lain, juga kepentingan 
kawasan tempat negara tersebut berada.

Indonesia memiliki postur diplomasi 
yang kuat. Secara formal, Indonesia memiliki 
kapasitas institusional yang mumpuni dalam 
menyelenggarakan politik luar negeri. Hal 
ini tercermin dari kinerja Kementerian Luar 
Negeri RI dalam menjalankan tugas pokok 
dan fungsinya. Sumber daya manusia yang 
dimiliki Kementerian Luar Negeri RI pun bisa 
dikatakan mumpuni karena terus-menerus 
ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya.

Secara informal, diplomasi multi jalur 
yang dijalankan oleh warga negara Indonesia 
dengan beragam okupasi yang mereka miliki 
masih selaras dengan kepentingan nasional. 
Kemudahan dalam akses informasi dan 
komunikasi menjadi kuda pacu yang 
tangguh dalam mendukung diplomasi multi 
jalur tersebut. Kunci utamanya hanya satu, 
yakni fakta bahwa warga negara Indonesia 
memiliki nasionalisme yang begitu tinggi. 
Hal ini secara sederhana bisa dilihat dari 
betapa reaktifnya warga negara Indonesia di 
dunia maya ketika harga diri dan martabat 
Indonesia dicemarkan oleh kasus-kasus 
yang mungkin tidak terjadi by design dengan 
negara tetangga Malaysia.11

Beberapa catatan kritis sebagai bahan 
masukan dan mungkin panduan dalam 
pelaksanaan diplomasi Indonesia ke depan 
adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditegaskan kembali apa yang 
menjadi lingkaran konsentris dalam 
strategi diplomasi Indonesia. Hal ini 
bertujuan agar diplomasi Indonesia lebih 
bersifat terarah dan memiliki prioritas.

2. Asia Tenggara seyogianya selalu 
ditempatkan sebagai lingkaran 
konsentris yang pertama dan 

utama. Saat ini muncul gejala-gejala 
bahwasanya kawasan Asia Tenggara 
terlalu kecil dan kurang berpengaruh 
terhadap kiprah diplomasi Indonesia di 
panggung internasional.

3. Meskipun Asia Tenggara merupakan 
lingkaran konsentris yang pertama 
dan utama, perlu dilakukan penguatan 
pengaruh pada lingkaran konsentris 
lainnya. Lingkaran pertama yang bisa 
dikuatkan pengaruhnya adalah Pacific 
Islands Forum yang sangat penting 
artinya bagi identitas kebhinnekaan 
Indonesia. Struktur kedua adalah 
pembangunan dialog dengan negara-
negara kawasan Pasifik Barat Daya 
yang terdiri atas Indonesia, Timor Timur, 
Papua New Guinea, Filipina, Australia, 
serta Selandia Baru. Ketiga, perlu 
dilaksanakan konsultasi trilateral antara 
Indonesia, Timor Timur, dan Australia di 
mana dibutuhkan pengelolaan hubungan 
yang lebih intens diantara ketiga negara 
merujuk faktor kesejarahan diantara 
mereka. Objektif yang hendak dicapai 
dari konsultasi ini adalah sebuah relasi 
segitiga yang harmoni serta lepas dari 
dendam sejarah.12

4. Kebangkitan Asia Timur perlu direspon 
secara cermat dan bijak. Indonesia bisa 
menjadikan kisah sukses Tiongkok, 
Jepang, dan Korea Selatan sebagai 
pedoman dalam meningkatkan 
kapasitas dan kapabilitas domestik 
dan internasional. Untuk itu, hubungan 
yang erat dan sinergis perlu semakin 
ditingkatkan dengan ketiga negara 
tersebut.

5. Kritisisme dalam diplomasi bukanlah hal 
yang tabu atau perlu dihindari. Indonesia 
tidak perlu takut untuk bersuara lantang 
di panggung internasional terhadap isu-
isu yang begitu krusial untuk disikapi. 
Indonesia harus mampu bersikap kritis 
terhadap struktur Dewan Keamanan 
PBB (DK PBB) yang begitu kental 
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akan hegemoni negara-negara besar 
pemenang Perang Dunia ke-2. Upaya 
mendapatkan posisi pada keanggotaan 
tidak tetap DK PBB saja tidak cukup. 
Perlu upaya diplomasi luar biasa 
dan penggalangan dukungan secara 
masif dari negara-negara lain untuk 
mereformasi DK PBB. Indonesia juga 
harus meningkatkan derajat pengaruh 
dan tekanannya terhadap upaya 
menyukseskan mimpi Palestina yang 
merdeka, lepas dari belenggu dan 
kebiadaban Israel.

6. Perlu dijaga situasi dan kondisi 
perpolitikan domestik yang aman dan 
kondusif. Politik luar negeri dan diplomasi 
bukanlah suatu hal yang terpisah 
atau tercerabut dari kondisi domestik. 
Keduanya selalu bergerak dalam ranah 
inter-mestik, keterhubungan satu sama 
lain. Situasi dan kondisi domestik yang 
tidak stabil, tentu saja akan menjadi 
faktor pengendur upaya dan bobot 
diplomasi di kancah internasional.
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Abstrak

Tulisan ini membahas implikasi kerja sama Indonesia dan Korea Selatan di sektor maritim 
dalam kerangka AKFTA. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kontribusi 
kerangka AKFTA dalam memajukan sektor maritim Indonesia. Indonesia sebagai negara 

kepulauan perlu bercermin pada Korea Selatan dalam memanfaatkan sektor maritim sebagai 
motor penggerak ekonomi. Namun dalam pengembangan sektor maritim, Indonesia masih 

berhadapan dengan berbagai masalah mendasar, seperti infrastruktur termasuk Information, 
Communication, and Technology (ICT) dan sumber daya manusia (SDM). Hal ini menjadi 
perhatian khusus pemerintah Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo 

untuk bermitra dengan Korea Selatan dalam memajukan sektor maritim Indonesia. Dalam 
menganalisis implikasi kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan di AKFTA, tulisan ini 
menggunakan pendekatan geoekonomi dan geopolitik. Melalui kedua pendekatan tersebut, 
ditemukan bahwa kerja sama AKFTA berimplikasi pada pengembangan infrastruktur industri 

maritim dan pemerkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan dalam 
meningkatkan pertahanan dan keamanan maritim di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara.
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PENDAHULUAN

Kerja sama Indonesia dan Korea 
Selatan di sektor maritim semakin diperkuat 
melalui lawatan Presiden Joko Widodo ke 
Seoul pada 15 Mei 2016 lalu. Kunjungan 
kerja Presiden Joko Widodo dinilai sebagai 
bentuk komitmen Indonesia untuk terus 
meningkatkan hubungan bilateral dengan 
Korea Selatan. Hal tersebut juga disambut 
baik oleh Presiden Park Geun-hye melalui 
komitmen Korea Selatan untuk meningkatkan 
investasi di bidang infrastruktur, termasuk 
infrastruktur maritim.1 Terkait dengan 
komitmen Korea Selatan tersebut, 
Indonesia melihat celah untuk memperkuat 
kemitraan dengan Korea Selatan melalui 
pengembangan sektor maritim. Faktanya, 
kondisi infrastruktur maritim negara-negara 
ASEAN berbeda satu sama lain, karena 
tahap pembangunan yang juga berbeda 
antarnegara ASEAN. Selain itu, perbedaan 
kondisi infrastruktur maritim negara-negara 
ASEAN juga dikarenakan perbedaan 

komitmen liberalisasi sektor jasa di ASEAN 
dan perbedaan sektor prioritas di negara-
negara ASEAN.2

Beberapa negara ASEAN seperti 
Singapura, Malaysia, Thailand, dan 
Indonesia telah memiliki industri maritim 
yang masih lebih baik, jika dibandingkan 
dengan negara-negara CLMV.3 Hal tersebut 
dapat dilihat dari manajemen institusi 
yang baik, infrastruktur seperti Information, 
Communication, and Technology (ICT) yang 
mumpuni, dan kemampuan SDM yang 
sudah lebih ahli dan profesional. Sementara 
di sisi lain, beberapa negara ASEAN masih 
terkendala dengan infrastruktur yang tidak 
memadai, kurangnya tenaga ahli, minimnya 
pelatihan untuk tenaga kerja, dan rendahnya 
tingkat daya saing. Dengan kata lain, 
disparitas infrastruktur maritim di antara 
negara-negara ASEAN terbilang masih 
cukup tinggi.4 Berikut dijelaskan lebih detail 
dalam gambar di bawah ini.

Illustrasi : https://en.tempo.co
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Merujuk pada gambar 1 di atas, 
Singapura memiliki nilai indeks 7 pada 
kategori quality of port infrastructure, yang 
menandakan Singapura memiliki kualitas 
infrastruktur maritim terbaik di ASEAN. 
Sementara Malaysia berada di indeks 5 dan 
Indonesia berada pada indeks 4. Peringkat 
berdasarkan indeks menunjukkan, bahwa 
infrastruktur maritim Indonesia masih berada 
di kategori menengah.5 Sementara nilai 
indeks terendah yaitu 1 diduduki oleh Laos.  

Meskipun kondisi infrastruktur 
Indonesia berada di kategori menengah 
dalam cakupan ASEAN, Indonesia masih 
mengalami berbagai permasalahan di 
sektor maritim. Kondisi jasa kepelabuhanan 
Indonesia sampai saat ini masih memerlukan 
perbaikan. Dwelling time6 masih berkisar 7 
hari. Kemudian, kondisi sarana angkutan laut 
memiliki keterbatasan kapasitas pelabuhan, 
sehingga saat ini angkutan laut hanya dapat 
dilayani oleh kapal-kapal berukuran kecil. 
Oleh karenanya seringkali tidak memenuhi 

konsep skala ekonomi (economic of scale) 
dan dirasakan tidak efisien. Selain itu, untuk 
produksi dalam negeri, kapal buatan dalam 
negeri relatif lebih mahal antara 10%-30% 
dibandingkan kapal produk luar negeri 
(impor) dan waktu produksi relatif lebih 
lama, karena minimnya dukungan industri 
komponen dan penunjang lainnya. Modal 
pembangunan kapal di galangan domestik 
relatif sulit diperoleh dari lembaga keuangan 
dalam negeri dan suku bunga relatif 
tinggi dibandingkan dengan suku bunga 
perbankan/lembaga pembiayaan di luar 
negeri. Ditambah lagi, industri penunjang/
komponen belum bertumbuh, sehingga 60%-
70% komponen kapal masih harus diimpor.7 
Permasalahan sektor maritim Indonesia 
yang telah dipaparkan sebelumnya menjadi 
landasan bagi pemerintah Indonesia untuk 
bekerja sama dengan Korea Selatan yang 
sudah cukup lama dikenal sebagai negara 
dengan industri perkapalan kelas dunia. 

Gambar 1. Daya Saing Infrastruktur Maritim Negara-Negara Anggota ASEAN

Catatan: Indeks 1: extremely underdeveloped, hingga Indeks 7 : extensive and efficient.

Sumber: Tham Siew Yean & Sanchita Basu Das. “Logistics Integration in ASEAN Faces 
Serious Challenges”. Yusof Ishak Institute, pp. 8.
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PEMBAHASAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan 
geopolitik dan geoekonomi dalam 
menganalisis implikasi kerja sama Indonesia 
dan Korea selatan di sektor maritim. Kedua 
pendekatan tersebut dapat digunakan untuk 
melihat kerja sama antarnegara, baik di 
dalam kawasan, maupun di luar kawasan. 
Menurut Short, geopolitik adalah pendekatan 
yang digunakan untuk menganalisis 
perpolitikan suatu negara berdasarkan 
kondisi geografis negara tersebut. Short 
menegaskan, bahwa geopolitik dapat diukur 
melalui teritori, kapabilitas politik suatu 
negara, dan ketersediaan SDA.8 Selain 
Short, Luttwak juga menjelaskan, bahwa 
faktor penentu kekuatan geopolitik suatu 
negara, terdiri dari demografi, SDA, militer 
(termasuk di dalamnya kapal perang, senjata 
konvensional, dan senjata nuklir).9 Selain 
geopolitik, terminologi yang juga berkaitan 
dengan geopolitik adalah geoekonomi. 
Dari sudut pandang Sanjaya Baru, konsep 
geoekonomi adalah cikal bakal kemunculan 
ide perdagangan bebas atau laissez faire. Ia 
menegaskan, bahwa ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi kekuatan geoekonomi 
negara dan beberapa faktor tersebut bersifat 
long-term, seperti fiskal, ilmu pengetahuan, 
dan kemajuan sektor industri. Sanjaya Baru 
berpendapat, bahwa suatu negara akan 
memberdayakan kekuatan politik untuk 
mencapai kepentingan ekonomi dan begitu 
juga sebaliknya.10 Dari pemikiran beberapa 
ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 
geopolitik dan geoekonomi merupakan 
suatu pendekatan yang menempatkan letak 
dan kondisi geografi dalam menentukan 
pola interaksi antarnegara demi mencapai 
kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan. 

Implikasi Ekonomi Kerangka Kerja sama 

AKFTA terhadap Indonesia di Sektor 

Maritim 

ASEAN-Korea Free Trade Agreement 
atau AKFTA pada dasarnya merupakan 
upaya ASEAN menjalin hubungan diplomatik 
yang lebih erat dengan Korea Selatan dan 

suatu kebutuhan untuk mempercepat 
integrasi ekonomi regional antara Asia 
Tenggara dengan Asia Timur. Bagi ASEAN, 
Korea Selatan merupakan mitra dagang 
kelima terbesar dan dari sisi Korea Selatan, 
ASEAN merupakan mitra dagang terbesar 
kedua. Bahkan perdagangan multilateral 
antara ASEAN dan Korea Selatan meningkat 
tiga kali lipat selama periode 2001-2010, dari 
USD 32 miliar menjadi USD 98,1 miliar. Pada 
tahun 2013, aktivitas perdagangan dua arah 
(two-way trade) antara ASEAN dan Korea 
Selatan mencapai USD 135 miliar. Bahkan 
nilai perdagangan keduanya mencapai USD 
150 miliar pada tahun 2015. Sementara 
dalam hal investasi, FDI Korea Selatan ke 
ASEAN mencapai USD 3,5 miliar pada 
tahun 2013. Pada Pertemuan Tingkat Menteri 
ke-15 antara ASEAN dan Korea Selatan, 
ASEAN dan Korea Selatan berusaha untuk 
menerapkan langkah-langkah konkret 
untuk mengimplementasikan ASEAN-Korea 
Free Trade Agreement (AKFTA) secara 
utuh.11 Terlebih lagi, Korea Selatan memiliki 
pengaruh yang signifikan dalam konstelasi 
ekonomi-politik, baik dalam lingkup regional 
maupun global.12  

AKFTA sendiri merupakan FTA kedua 
yang ditandatangani ASEAN dengan mitra 
dialognya, setelah Tiongkok pada tahun 
2002. Pembentukan AKFTA menggabungkan 
pasar sebanyak 670 juta jiwa dari kedua 
belah pihak dengan total GDP sebesar USD 
2,9 triliun. AKFTA dibentuk atas tiga jenis 
perjanjian berikut, yaitu

a. ASEAN-Korea Trade in Goods 
Agreement, yang mulai dijalankan 
pada Juni 2007;

b. ASEAN-Korea Trade in Services 
Agreement yang mulai direalisasikan 
pada Mei 2009;

c. ASEAN-Korea Investment Agreement 
yang mulai direalisasikan pada Juni 
2009.

Pertemuan ke-6 ASEAN-Korea Free 
Trade Agreement Implementing Committee 
(AKFTA-IC) dilaksanakan pada tanggal 
27 Februari-2 Maret 2012 di Pakse City, 
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Laos, didahului dengan ASEAN Caucus 
untuk Pertemuan ke-15 ASEAN-Korea 
Sub-Committee on Tariff and Rules of 
Origin (AKSTROO). Pertemuan tersebut 
dihadiri oleh 9 negara anggota ASEAN 
(kecuali Myanmar), Korea Selatan, dan 
Sekretariat ASEAN. Implementasi Protokol 
ke-2 Perubahan Persetujuan Perdagangan 
Barang AKFTA mencatat bahwa Singapura, 
Malaysia, dan Vietnam telah siap untuk 
mengimplementasikan protokol tersebut. 
Kemudian, pertemuan mencatat bahwa 
semua ASEAN Member States (AMS) 
dan Korea Selatan telah menyampaikan 
jadwal penurunan tarif, termasuk dengan 
Indonesia.13 

Terkait dengan pengaturan tarif 
sebagai bagian dari kesepakatan perjanjian 
perdagangan barang dalam AKFTA, Menteri 
Keuangan telah menerbitkan serangkaian 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yaitu 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/
PMK.011/2007 tanggal 3 Juli 2007 tentang 
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka 
AKFTA yang berlaku efektif pada 1 Juli 2007, 
dengan rincian sebagai berikut.14

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
131/PMK.011/2007 tanggal 30 Oktober 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 75/PMK.011/2007 tentang 
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka 
AKFTA yang dan mempunyai daya laku 
surut sejak 1 Juli 2007.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
41/PMK.011/2008 tanggal 3 Maret 2008 
tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam 
rangka AKFTA dan mempunyai daya laku 
surut sejak 1 Januari 2008. 

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
236/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 
2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk 
dalam rangka AKFTA yang berlaku efektif 1 
Januari 2009. 

Pada perjanjian perdagangan barang 
AKFTA, negara-negara ASEAN dan Korea 
Selatan menyepakati upaya penghapusan 
ataupun pengurangan hambatan-hambatan 
tarif maupun non tarif. Pada skema 

penghapusan atau pengurangan tarif tersebut 
diatur secara rinci program penurunan atau 
penghapusan tarif secara progresif, yang 
dibagi atas kategori Normal Track, Sensitive 
List, dan Highly Sensitive List. Khusus 
untuk kategori Normal Track yang mencakup 
sebagian besar jenis produk, penurunan 
dilakukan secara bertahap sejak perjanjian 
perdagangan barang efektif berlaku hingga 
batas waktu seluruh pos tarif menjadi 0%, 
paling lambat 1 Januari 2010 untuk Korea 
Selatan dan 1 Januari 2012 untuk ASEAN 6. 
Negara-negara ASEAN lain di luar ASEAN 
6 atau yang biasa disebut CLMV, diberikan 
fleksibilitas berupa tambahan waktu yang 
sifatnya bervariasi.15 

Terkhusus untuk sektor maritim, 
pengembangan sektor maritim sejalan 
dengan visi Presiden Joko Widodo untuk 
menjadikan Indonesia sebagai Poros 
Maritim Dunia atau Global Maritime Fulcrum 
yang memiliki lima pilar utama, yaitu (1) 
Membangun budaya maritim; (2) Penjagaan 
dan pengelolaan sumber daya laut; (3) 
Membangun infrastruktur dan konektivitas 
maritim; (4) Kerja sama maritim melalui 
diplomasi, dan (5) Pembangunan kekuatan 
pertahanan maritim.16 Indonesia di bawah 
pemerintahan Presiden Joko Widodo 
menyadari kebutuhan mendesak untuk 
pembangunan infrastruktur di sektor maritim. 
Pemerintah Indonesia telah meningkatkan 
fokusnya untuk menstimulus anggaran 
belanja infrastruktur agar mengalami 
peningkatan dua kali lipat dalam lima tahun 
terakhir. Bahkan Indonesia mengalokasikan 
dana untuk infrastruktur maritim senilai Rp 
364.6 triliun di dalam draft RAPBN 2017, 
yang berarti mengalami eskalasi sebesar 
9.3% dari tahun 2016.17 

Di bidang ekonomi, kegiatan 
perdagangan di antara negara-negara 
ASEAN masih sangat didominasi oleh 
moda transportasi laut.18 Di tingkat 
regional, kesepakatan AKFTA memberikan 
implikasi dalam mempercepat efisiensi 
inter-state shipping service antarnegara 
ASEAN, mempercepat integrasi regional, 
dan menghubungkan ASEAN secara 
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fisik, institusional, dan people-to-people. 
Kemudian, kerangka kerja sama AKFTA 
juga berdampak positif pada perluasan 
ekspor antarkawasan. Melalui pereduksian 
hambatan tarif, kerja sama dagang dan 
investasi antara ASEAN dan Korea Selatan 
mencapai USD 150 miliar.19 Sejalan dengan 
hal di atas, ASEAN dan Korea Selatan 
memiliki kepentingan bersama dalam 
mewujudkan kawasan perdagangan bebas 
dengan menghilangkan atau mengurangi 
hambatan-hambatan perdagangan barang 
baik tarif ataupun non tarif, peningkatan 
akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan 
investasi, sekaligus peningkatan aspek 
kerja sama ekonomi untuk mendorong 
hubungan perekonomian para pihak AKFTA 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat ASEAN dan Korea Selatan.20 

Sementara di tingkat nasional, kerangka 
kerja sama AKFTA dapat menjadi peluang 
yang baik bagi Indonesia untuk bermitra 
dengan Korea Selatan, mengingat Korea 
Selatan merupakan negara Asia Timur yang 
sukses mendominasi 30% pasar dunia untuk 

industri perkapalan (shipbuilding industry) 
sejak tahun 2007. Industri perkapalan 
Korea Selatan didominasi oleh beberapa 
perusahaan besar, seperti Hyundai Heavy 
Industries, Daewoo Shipbuilding and Marine 
Engineering (DSME), Samsung Heavy 
Industries, dan Hanjin Heavy Industries 
Corporation. Sementara di satu sisi, 
industri perkapalan Indonesia menargetkan 
pembangunan kapal yang lebih besar, 
hingga 800.000 DWT21. Selain itu, Indonesia 
juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas 
dan kemampuan di 200 galangan kapal 
yang tercantum di dalam blue print industri 
terbaru.22 

Dengan kondisi di atas, Indonesia 
dan Korea Selatan memanfaatkan 
komplementaritas ekonomi di antara 
keduanya untuk menjalin kerja sama yang 
saling menguntungkan dalam marine 
equipment sector. Karakter geografis 
Indonesia sebagai negara kepulauan 
merupakan jalur laut yang paling sibuk di 
kawasan Asia Tenggara. Idealnya, kapasitas 
galangan kapal akan tumbuh seiring dengan 
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bisnis pelayaran, namun hal tersebut belum 
optimal di Indonesia. Hal ini mendasari 
Indonesia untuk bekerja sama dengan salah 
satu perusahaan galangan kapal terbesar 
Korea Selatan seperti Daewoo Shipbuilding 
& Marine Engineering (DSME). Kerja 
sama tersebut dilakukan Indonesia melalui 
beberapa perusahaan atau BUMN yang 
terlibat dalam proyek infrastruktur maritim, 
yaitu (1) PT Sarana Multi Infrastruktur 
(Persero), (2) PT Penjaminan Infrastruktur 
Indonesia (Persero), (3) PT. Pembangunan 
Perumahan (Persero) Tbk, (4) PT. Pelayaran 
Nasional Indonesia (Persero), (5) PT. 
Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan (6) 
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV.23 
Kerja sama tersebut berimplikasi pada upaya 
perbaikan infrastruktur maritim, pembuatan 
kapal selam Indonesia, dan transfer teknologi 
melalui pelatihan 206 teknisi dan para ahli 
bidang perkapalan Indonesia. Kemajuan 
industri galangan kapal Korea Selatan juga 
memperluas penyerapan tenaga kerja ahli 
dari Indonesia.24 

Untuk industri perkapalan, Indonesia 

sendiri memiliki industri perkapalan 
terbesar di Batam. Di bawah kepemimpinan 
Presiden Joko Widodo, Indonesia berusaha 
mempromosikan konektivitas antarpulau 
dengan memanfaatkan laut yang 
membentang dari barat hingga ke timur 
Indonesia. Terlebih lagi, Batam, Bintan, 
dan Karimun merupakan kawasan Free 
Trade Zone dengan aktivitas perdagangan 
internasional yang cukup tinggi dan 
sekaligus sedang dikembangkan sebagai 
kawasan shipbuilding centre. Dalam upaya 
mendukung infrastruktur maritim Indonesia, 
Korea Selatan memberikan investasi 
sebesar USD 4 miliar di sektor maritim.25 

Saat ini Indonesia memiliki 2154 
buah pelabuhan yang meliputi 111 buah 
pelabuhan komersial, 1129 buah pelabuhan 
non-komersial, dan 914 buah pelabuhan 
khusus, yaitu pelabuhan yang difungsikan 
sebagai terminal khusus. Pada tahun 2013, 
armada laut yang beroperasi di Indonesia 
berjumlah 17.838 kapal, terdiri dari 13.120 
kapal nasional, 354 kapal selam asing, 
dan 4.364 agen kapal asing. Kemudian, 
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tingkat pertumbuhan rata-rata penanganan 
kontainer yang ditangani oleh Pelindo I-IV 
sebesar 35% selama 5 tahun terakhir. Bahkan 
Presiden Joko Widodo telah menyatakan, 
bahwa target pelabuhan Tanjung Priok pada 
tahun 2017 adalah sekitar 15 juta TEUs26 
per tahun. Hingga di penghujung tahun 
2016, terdapat beberapa proyek infrastruktur 
di 45 lokasi berbeda di berbagai daerah 
Indonesia.27 

Indonesia memiliki beberapa pelabuhan 
utama terpadat untuk aktivitas perdagangan 
domestik dan internasional, yaitu Medan-
Sumatera Utara, Batam Kepulauan Riau, 
Jambi, Bangka Belitung, Tanggamus-
Lampung, Pontianak-Kalimantan Barat, 
Balikpapan-Kalimantan Timur, Samarinda-
Kalimantan Timur, Bitung-Sulawesi Utara, 
Makassar-Sulawesi Selatan, Ambon-Maluku, 
Sorong-Papua Barat, Jayapura-Papua, 
Jakarta, Tegal-Jawa Tengah, Semarang- 
Jawa Tengah, Surabaya-Jawa Timur, 
Lamongan-Jawa Timur. Panjang garis pantai 
Indonesia mencapai 95.181 km, dengan 
demikian rata-rata terdapat 1 pelabuhan 
setiap ±40 km garis pantai. Luasnya wilayah 
laut Indonesia yang mencapai lebih 70% dari 
seluruh wilayah Indonesia, atau 5,8 Juta km2 
dan banyaknya pulau yang mencapai 17.504 
buah, mengakibatkan sejumlah daerah 
dan pulau kecil menjadi terisolasi dan sulit 
dijangkau.28 

Indonesia dan Korea Selatan 
memanfaatkan kerja sama yang bersifat 
resiprokal dan saling mengisi. Indonesia 
unggul di SDA yang berlimpah, tenaga kerja 
yang terampil, serta pasar yang luas dan 
aktif. Sementara keunggulan Korea Selatan 
terletak pada modal dan teknologi yang 
mumpuni. Kemudian, dalam kerja sama 
dagang di sektor maritim, kesepakatan 
AKFTA berdampak pada elastisitas 
perdagangan yang positif di antara 
Indonesia dan Korea Selatan. Elastisitas 
perdagangan mendorong peningkatan 
volume ekspor. Elastisitas perdagangan 
tertinggi untuk impor Korea Selatan adalah 
dengan Singapura. Hal ini mengindikasikan, 
bahwa setiap kenaikan 1% pertumbuhan 

ekonomi Korea Selatan, maka akan disertai 
dengan peningkatan impor Korea Selatan 
sebesar 16% dari Singapura, bila diukur 
melalui satuan TEU.29 Kemudian diikuti oleh 
Indonesia 5.3% dan Malaysia 3.1%. Dengan 
kata lain, elastisitas perdagangan antara 
Indonesia dan Korea Selatan berkontribusi 
positif pada peningkatan nilai perdagangan 
sektor maritim di kedua belah pihak.30 

Implikasi Kerangka Kerja sama AKFTA 

terhadap Indonesia di Bidang Pertahanan 

dan Keamanan 

Implikasi kerja sama AKFTA bagi 
Indonesia khususnya dalam bidang 
pertahanan dan keamanan terbilang 
signifikan. Kerja sama di antara keduanya 
berdampak positif terhadap pemerkuat 
hubungan diplomatik di sektor maritim. Selain 
itu, AKFTA juga berperan sebagai instrumen 
diplomasi Korea Selatan untuk menunjukkan 
eksistensinya untuk turut terlibat aktif dalam 
percaturan politik di kawasan Asia Timur dan 
Asia Tenggara.

Dari pendekatan geopolitik dapat 
dicermati, bahwa melalui AKFTA, Korea 
Selatan berusaha mengimbangi dominasi 
Jepang dan Tiongkok di regional Asia 
Tenggara. Peningkatan derajat hubungan 
antara Indonesia dan Korea Selatan di 
dalam AKFTA memperkuat kerja sama 
ekonomi di antara keduanya.31 Terlebih lagi, 
tensi di Laut Cina Selatan yang tidak stabil 
menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan 
kawasan maritim Indonesia, karena 
lokasi yang diperebutkan berada di dekat 
perbatasan Indonesia. Selain itu, sengketa 
tersebut juga menjadi salah satu isu politik 
yang menjadi batu sandungan di ASEAN.32 
Geografi Indonesia dan posisi sentral 
Indonesia sebagai leader di ASEAN menjadi 
magnet bagi Korea Selatan untuk menjalin 
kemitraan yang erat dengan Indonesia 
melalui kerja sama di sektor maritim. 
Kemitraan tersebut dapat dibuktikan melalui 
berbagai aktivitas di bidang maritim, seperti 
alih teknologi, pengembangan tenaga kerja 
di industri perkapalan, dan kerja sama 
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untuk mengurangi kegiatan sabotase di laut. 
Indonesia menjadi jembatan penghubung 
bagi Korea Selatan untuk dapat melakukan 
pendekatan yang lebih intens dengan 
negara-negara ASEAN secara keseluruhan. 
Sementara di tingkat internasional, 
kedekatan Korea Selatan dengan Indonesia 
dapat meningkatkan bargaining position 
di antara keduanya dalam membangun 
interaksi antarnegara di kawasan dan di luar 
kawasan.33 

Hal tersebut di atas ditandai dengan 
adanya tindak lanjut penandatanganan 
kontrak kerja sama bilateral antara Indonesia 
dan Korea Selatan khususnya di bidang 
maritim. Dalam sejarahnya kerja sama 
bidang kemaritiman antara Indonesia dan 
Korea Selatan telah berlangsung sejak 1970-
an dengan pembangunan kapal-kapal patroli 
cepat TNI-AL Kelas KRI Keris, yang dibangun 
oleh galangan kapal Korea Selatan bersama 
Galangan PT-PAL Surabaya. Juga kerja 
sama riset geologi laut dalam antara Korean 
Ocean Research Development Institute 
(KORDI) dengan Badan Riset Kelautan dan 
Perikanan (BRKP) di lautan utara Papua 
di awal tahun 2000. Selanjutnya beberapa 
kerja sama kemaritiman RI-Korea yang juga 
tengah berlangsung, seperti pembangunan 
kapal perang Landing Platform Dock (LPD), 
pembangunan kapal selam untuk TNI-AL 
dan kerja sama antara Pukyong National 
University dengan Sekolah Tinggi Perikanan 
Jakarta dan kajian tentang kemitraan 
strategis bidang kemaritiman. Terlepas dari 
hal tersebut, pada tahun 2015 Indonesia dan 
Korea Selatan telah menyelenggarakan The 
2nd Joint Commission Meeting (JCM) ke-2 
antara Indonesia dengan Republik Korea 
(ROK). Dalam perjanjian tersebut, Indonesia 
menekankan agar pembangunan kapal 
selam ketiga dapat dilakukan di Indonesia 
dengan skema joint section plus. Indonesia 
juga menyampaikan harapannya agar Korea 
Selatan dapat membeli lebih banyak pesawat 
militer/sipil buatan Indonesia, CN 235 serta 
meng-upgrade 12 CN 235 yang dimiliki 
Republic of Korea Aircraft (ROKAF).34

Lebih jauh, dalam pertemuan terbentuk 

komitmen untuk memperkuat kerja sama di 
bidang maritim baik dalam kerangka kerja 
sama bilateral maupun regional. Komitmen 
tersebut tertuang dalam lima pilar kerja 
sama maritim sebagaimana dimandatkan 
pada EAS Summit di Kuala Lumpur. ROK 
berminat untuk mengembangkan kerja 
sama maritim dengan Indonesia khususnya 
untuk pembangunan galangan kapal, dan 
pembangunan Kesatuan Penjaga Pantai. 
Korea Selatan  (perusahaan DSME) 
sendiri tengah membangun tiga unit kapal 
selam untuk TNI AL yang disertai dengan 
proses transfer teknologi yang dilakukan 
oleh personil dari PT. PAL. Perkembangan 
proses pembangunan kapal selam design 
engineering mencapai 85.5%, pelaksanaan 
production untuk kapal selam pertama 
mencapai 79.3%, realisasi produksi kapal 
selam kedua mencapai 40.5% dan produksi 
untuk kapal selam ketiga mencapai 15.4%. 
Data tersebut dapat menjadi acuan betapa 
pentingnya peran Korea Selatan dalam 
upaya meningkatkan pertahanan dan 
keamanan wilayah maritim Indonesia. 
Hingga kini Indonesia memiliki dua kapal 
selam yang keduanya merupakan hasil 
dari kerja sama di bidang pertahanan dan 
keamanan maritim dengan Korea Selatan.35

PENUTUP

Kesimpulan

Kerja sama Indonesia dan Korea 
Selatan di dalam kerangka AKFTA 
merupakan sebuah bentuk kerja sama 
yang konstruktif, baik dari sisi ekonomi 
maupun politik. Dari sisi ekonomi, Indonesia 
memperoleh manfaat dari kerja sama 
tersebut dalam pengembangan industri 
maritim, mulai dari infrastruktur maritim, 
berbagai pelatihan untuk meningkatkan 
kompetensi SDM di sektor maritim, dan 
investasi di sektor tersebut. Bagi Indonesia, 
Korea Selatan memiliki peran yang krusial 
di tatanan regional dan internasional 
dalam memajukan sektor maritim. Dengan 
teknologi perkapalan yang mutakhir, 
Korea Selatan mampu melakukan transfer 
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teknologi untuk Indonesia. Sementara dari 
sisi politik, sentralitas Indonesia di ASEAN 
semakin diperhitungkan untuk memperkuat 
hubungan diplomatik secara bilateral 
maupun multilateral. 

Saran  

Kerja sama bilateral antara Indonesia 
dan Korea Selatan di dalam AKFTA sebai-
knya dimanfaatkan untuk keuntungan kedua 
belah pihak dan dapat diberdayakan secara 
optimal demi memajukan sektor maritim In-
donesia. Melalui skema kerja sama AKFTA, 
Pemerintah Indonesia seharusnya dapat 
menerapkan regulasi yang mengarah pada 
peningkatan daya saing produk maupun jasa 
di sektor maritim dalam upaya memperoleh 
keuntungan dari kerja sama tersebut. Ber-
bagai reduksi hambatan tarif dan non-tarif 
merupakan peluang bagi Indonesia untuk 
meningkatkan nilai perdagangan dengan Ko-
rea Selatan. Ditambah lagi, sinergisitas an-
tara pemerintah, BUMN, dan berbagai pihak 
swasta juga menjadi elemen krusial dalam 
memajukan sektor maritim Indonesia.
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Abstrak

Sepanjang sejarahnya, manusia telah melalui bebeberapa era, dimulai dari era agraris, 
berlanjut ke era industrialisasi, dan kita sedang menghadapi era teknologi. Setiap era 

mempunyai karakteristik yang berbeda-beda tergantung faktor apa yang menyebabkan 
terjadi perubahan era tersebut. Apabila pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat sudah 

berubah maka semua perangkat yang digunakan sebagai pedoman keberhasilan juga ikut 
berubah. Indonesia, sebagai negara yang besar dan majemuk perlu memperhatikan hal ini 
untuk mempertahankan keutuhannya. Jika scenario planning tidak disusun secara tepat, 
dapat terjadi beberapa kendala yang menghambat bergulirnya perubahan. Pada tulisan 
ini, dibahas tentang perlunya penyesuaian pembangunan kualitas sumber daya manusia 

Indonesia dari sudut pandang sosial budaya pada era teknologi sekarang ini. 

Kata kunci: sumber daya manusia, era teknologi, pendidikan, Pancasila. 
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PENDAHULUAN

Sejak berdirinya Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) yang 
diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 
1945 hari Jumat pkl.10.00 WIB di 
Pegangsaan Timur 56 Jakarta1, bangsa 
Indonesia memiliki ruang hidup yang sangat 
luas sehingga menjadikan bangsa yang 
mempunyai sumber kekayaan alam yang 
banyak. Luas wilayah sebesar  5.193.250  
km2 yang terdiri 1/3 darat-an 1.919.440 km2 
dan 2/3 lautan 3.273.810 km2 menjadikan 
Indonesia negara dengan luas terbesar 
setelah Rusia, Amerika Serikat, China, 
Brazil dan Australia. Sementara untuk 
negara kepulauan, Indonesia adalah negara 
kepulauan terluas di dunia dengan jumlah 
pulau 17.504 tersebar dari Sabang sampai 
Merauke2.

  Jumlah penduduk Indonesia pada 
saat merdeka tahun 1945 sebanyak 61 
juta jiwa dan terus bertambah pada tahun 
2004 men-capai 241.452.952 jiwa3, pada 
saat ini mencapai 254.900.000 jiwa dengan 
komposisi jumlah laki-laki 128,1 juta jiwa dan 
perempuan 126,3 juta jiwa. Jumlah penduduk 
yang banyak dan berkualitas akan sangat 

berpengaruh secara signifikan terhadap 
pencapaian tujuan nasional Indonesia 
yang dituangkan dalam pembukaan UUD 
NRI tahun 1945. Melindungi seluruh tanah 
tumpah darah Indonesia, mencerdasakan 
kehidupan bangsa, mensejahterakan 
rakyat dan ikut serta dalam menciptakan 
perdamaian dunia4.

Perkembangan teknologi yang sangat 
signifikan saat ini pada akhirnya mampu 
mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku 
masyarakat dunia. Pada era agraris 
masyarakat mengandalkan kehidupannya 
tergantung dari hasil pertanian, peternakan 
dan perikanan, pada era industrialisasi 
bergeser tanpa meninggalkan kehidupan di 
era agraris sepenuhnya. Bangsa Indonesia 
baru proses masuk dalam kehidupan 
industrialisasi tetapi belum sepenuhnya 
terjadi sudah harus menghadapi perubahan 
masuk di era teknologi. 

Pemanfaatan teknologi pada gilirannya 
dapat menggeser kebiasaan yang telah 
terbentuk dilingkungan masyarakat. 
Teknologi informasi, komunikasi, dan 
transportasi berkembang cepat sehingga 
memudahkan masyarakat untuk mencari 

Illustrasi : google.com
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jawaban terhadap apa yang diinginkan, 
kapan dan dimana pun mereka berada. 
Penggunaan telepon seluler lebih sering dan 
sudah terbentuk ketergantungan masing-
masing individu dengan sarana komunikasi 
yang semakin hari semakin lebih canggih.  

Peningkatan kualitas sumber daya 
manusia pada akhirnya tidak dapat dipisahkan 
dengan tuntutan yang berkembang dan 
sedang bergulir di era teknologi. Pola 
lama telah tergeser walaupun di lain sisi 
para generasi tua masih nyaman dengan 
polanya dan berusaha tetap memelihara 
serta mempertahankan. Perubahan perilaku 
generasi muda dinilai sebagai ancaman 
karena tidak sesuai dengan perilaku pada 
eranya. Kita seharusnya siap dan menggeser 
diri menuju era teknologi.

PEMBAHASAN

Ada satu hal yang tidak boleh berubah 
dan itu milik bangsa Indonesia yang 
sekaligus menjadi karakteristik bangsa 
Indonesia sekaligus membedakan dengan 
bangsa lain. Masyarakat Indonesia adalah 
masyarakat yang berasal dari kolektifitas 
sehingga kekerabatan, paguyuban, gotong 
royong dan kerjasama merupakan ciri khas 
yang melekat pada kehidupan bangsa 
Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. 

Pancasila sebagai doktrin memerlukan 
keyakinan oleh masyara-kat Indonesia 
sehingga dengan modal keyakinan tersebut 
bangsa Indonesia dapat hidup sejahtera, 
aman, adil dan makmur. Nilai-nilai yang ada 
dalam kelima silanya benar-benar sebagai 
landasan dalam kehidupan masyarakat 
Indonesia selama hidup didunia. Saat ini 
Indonesia tetap utuh walaupun mengalami 
badai yang dasyat dan menerpa Indonesai 
kenyataannya masih saja utuh. Bandingkan 
dengan Uni Soviet yang dikenal dengan 
negara rasaksa buktinya juga mengalami 
kehancuran pada saat perang dingin 
berakhir.   

Kondisi yang dicapai saat ini. Proses 
perubahan di Indonesia secara cepat terus 
bergulir. Masyarakat mempunyai kebiasaan 
sebagai konsumen dengan membeli produk 
luar negeri sebagai salah satu cara untuk 
meningkatkan status sosialnya. Namun 
disayangkan produk dalam negeri tidak 
mampu bersaing dengan produk luar dan 
bah-kan yang seharusnya dibuat oleh 
masyarakat Indonesia kenyataannya justru 
lebih memilih sebagai pembeli. 

Penyiapan sumber daya manusia dari 
aspek pendidikan lebih mengarah untuk 
memperoleh gelar dalam bidang sosial. 
Pelajaran matematika jarang diminati oleh 
masyarakat Indonesia karena terbentuk 
opini sulit dibandingkan dengan bidang-
bidang yang lain. 

Sebagai gambaran bahwa pemerintah 
mempunyai keterbatasan dalam hal 
pelayanan pendidikan dengan salah satu 
contoh jumlah pada tahun 2007/2008 SMA 
yang dimiliki negeri 4.493 sekolah dan 
swasta 5.746 sekolah total 10.239. Setelah 
lulus SMA mayoritas melaksanakan kuliah 
di fakultas hukum, ekonomi dan berbagai 
disiplin ilmu sosial. Pemanfaatan beasiswa 
yang diberikan oleh negara-negara maju 
kurang dapat dimanfaatkan karena kesulitan 
dalam hal bahasa.

Kehidupan di era teknologi, tenaga 
manusia lebih banyak digantikan oleh mesin 
dan robot sehingga memerlukan manusia 
yang siap untuk hidup sesuai dengan 
kondisi yang mereka hadapi. Keuntungan 
yang diperoleh dari pemanfaatan teknologi 
mampu mengubah kepemilikan menjadi 
pemanfaatan. Taksi online seperti Grab 
misalnya, mempunyai keuntungan yang 
sangat besar dengan cara memanfaatkan 
kendaraan orang lain, perusahaan tidak 
perlu memiliki mobil dan motor seperti 
perusahaan taksi Blue Bird. Bisnis online 
saat ini sudah mampu bersaing dan akan 
menggeser cara-cara lama dengan berjualan 
menunggu pembeli datang secara langsung 
ke toko. Penyiapan sumber daya manusia di 
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era industrialisasi sangat berbeda dengan 
era teknologi. 

Perlu pengendalian pertumbuhan 
penduduk sehingga ada keseimbangan 
dengan situasi dan kondisi yang berkembang 
di era teknologi. Jumlah penduduk yang 
banyak akan berdampak terhadap semakin 
terbatasnya lapangan kerja. Pada era 
agraris memang tenaga manusia sangat 
dibutuhkan untuk bidang pertanian dan 
pada era industrialisasi diperlukan banyak 
buruh. Tetapi di era teknologi sudah tidak 
seperti itu lagi, apalagi perkembangan 
teknologi semakin canggih computer dapat 
lebih akurat dalam melakukan pe-kerjaan 
dibandingkan dengan manusia. Dapat 
dibuktikan kecanggihan peralatan medis 
dalam diaknosa penyakit semakin akurat.

Kondisi masyarakat di era teknologi 
berbeda dengan era sebelumnya oleh karena 
itu cara-cara untuk mewujudkan masyarakat 
yang sejahtera tentu terjadi perbedaan juga. 
Tuntutan kebutuhan basic need sudah 
berubah karena di samping sandang, pangan 
dan papan kebutuhan informasi, komunikasi 
dan transportasi menjadi kebutuhan pokok 
dan mendasar bagi setiap manusia yang 

hidup di era teknologi.

Pada prinsipnya, untuk menyejahterakan 
masyarakat Indonesia diperlukan manusia 
yang mampu mengelola geografi, demografi 
dan sumber kekayaan alam yang dimiliki 
oleh bangsa Indonesia dengan pendekatan 
yang tepat di era teknologi. Demokrasi bukan 
merupa-kan alat untuk kesejahteraan sosial 
tetapi alat untuk perebutan kekuasaan. 
Kehebohan politik antar elite sudah mencapai 
taraf meng-ganggu arah perjalanan Bangsa 
Indonesia menuju masyarakat yang adil dan 
makmur (Budihardjo, 2014: 22).   

Kemerdekaan kita bukanlah pemberian 
dari bangsa lain, tetapi sesuatu yang 
direbut dari bangsa penjajah. Proklamasi 
kemerdekaan tahun 1945 telah menjadi 
tonggak yang maknanya memberikan 
semangat bagi para pejuang kita untuk 
merebut kemerdekaan dari kekuatan 
Kolonial Belanda yang ingin menguasai 
kembali Indonesia (Budihardjo, 2014; 28). 
Kemerdekaan yang kita peroleh harus 
kita syukuri karena secara syah Bangsa 
Indonesia memiliki wilayah yang luas dan 
di dalamnya terkandung sumber kekayaan 
alam yang sangat banyak.   

Illustrasi : http://sdmindonesia.com
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Kemampuan dan ketrampilan sumber 
daya manusia yang sesuai dengan 
tuntutan kebutuhan di era teknologi akan 
menjamin terwujudnya tingkat kesejahteraan 
masyarakat Indonesia secara cepat. 
Kesadaran masyarakat akan peran negara 
dalam memberi jaminan bahwa masyarakat 
hidup sejahtera sangat dibutuhkan. 
Peran peme-rintah semakin besar dalam 
mengendalikan kehidupan masyarakat, agar 
kesenjangan5 semakin berkurang sehingga 
masyarakat akan merasa nyaman, angka 
kriminalitas menurun, tidak terjadi konflik 
yang berkepanjangan, masing-masing 
bekerja secara profesional sehingga NKRI 
memperoleh jaminan tetap bertahan.  

Pembangunan sumber daya manusia 
di Indonesia saat ini lebih dominan ke 
intelektualnya saja sehingga masyarakat 
menjadi pandai tetapi kurang mempunyai 
etika seperti yang diharapkan sebagai 
manusia Pancasilais. Sebagai manusia 
ada 3 unsur pokok yang harus dilakukan 
pembinaan secara seimbang yaitu unsur 
fisik, mental dan intelektual. 

  Menurut Dimyait Hartono:   “Jadi 
pola dasar bidang pendidikan ditujukan 
tidak hanya menjadikan manusia yang 
memiliki kemampuan intelektual saja, tetapi 
juga memiliki kepribadian yang taqwa 
kepada Tuhan YME, berperikemanusiaan 
dan memiliki paham kebangsaan untuk 
menjaga persatuan bangsa dan negara 
juga mempunyai orientasi dan wawasan 
yang luas tentang NKRI sebagai negara 
kepulauan, negara nusantara menjadikan 
Indonesia negara mariti yang besar dan 
kuat (2004; 79). 

Perhatian pemerintah dan masyarakat 
terhadap pembinaan fisik sangat rendah. 
Hal ini terbukti bahwa prasarana dan 
sarana olahraga yang mudah diakses oleh 
masyarakat secara gratis atau sangat murah 
biayanya hampir tidak ada. 

Tidak heran kalau budaya olah raga 
masyarakat Indonesia belum terbentuk. 

Venue atau tempat latihan di tiap provinsi 
kondisi dari jumlah dan kualitasnya juga tidak 
sama. Kalaupun ada, hanya dimiliki oleh 
provinsi yang pernah menjadi tuan rumah 
PON (Pekan Olahraga Nasional) seperti 
Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jawa 
Barat, dll. Venues yang lokasinya terpusat 
dan jauh dari pemukiman masyarakat 
tidak mendorong banyak masyarakat untuk 
memanfaatkan. Di lain pihak pemerintah 
sudah mengeluarkan perintah agar tiap 
kabupaten/kota paling tidak mempunyai 
binaan satu cabang olahraga unggulan 
daerahnya6.

Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai 
satu-satunya bahasa nasional mempunyai 
nilai positif sebagai alat pemersatu 
bangsa tetapi juga merupakan hambatan 
masyarakat Indonesia berkomunikasi dan 
sosialisasi dengan negara-negara lain 
karena mereka menggunakan bahasa 
Inggris sebagai bahasa pengantar. Berapa 
banyak kesempatan yang diberikan oleh 
negara-negara maju7 tetapi tidak mampu 
bangsa Indonesia memanfaatkan secara 
optimal karena kendala Bahasa. Akan lebih 
cepat proses penguasaan Bahasa Inggris 
masyarakat Indonesia kalau setiap tulisan 
yang ada di fasilitas umum menggunakan 2 
bahasa, Indonesia dan Inggris.

Lapangan kerja di Indonesia sangat 
terbatas khususnya untuk individu yang 
mempunyai kemampuan khusus tetapi 
secara fisik posturnya tidak sesuai dengan 
persyaratan yang telah ditetapkan. Sebagai 
contoh di era teknologi sekarang ini sejak 
kecil anak-anak sudah bermain seluler, oleh 
karena itu kerusakan mata lebih banyak 
dialami sehingga pada saat remaja jarang 
sekali yang kondisi matanya masih normal. 
Konsekuensinya mereka sulit diterima di 
TNI dan POLRI, ataupun institusi yang 
mempersyaratkan penerimaan pegawai atau 
karyawan kondisi matanya harus normal. 

 Kualitas manusia yang disiapkan 
oleh pemerintah dan swasta saat ini 
belum menjamin perolehan lapangan kerja 
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yang sesuai dengan era teknologi. Kita 
lihat sebagai bahan banding mayoritas 
masyarakat kita di Malaysia, Saudi Arabia, 
Hongkong dan negara lain mendapat 
lapangan kerja di sektor dan level mana? 
Ini merupakan hasil penyiapan masyarakat 
Indonesia yang kurang tepat.

 Lokasi perkantoran yang luas dan 
berada di daerah elit pada era industrialisasi 
sangat dominan penting tetapi saat ini 
kantor berada dimana pun tidak menjadi 
permasalahan karena mereka bekerja 
dengan memanfaatkan jasa internet yang 
tidak mengenal batas waktu dan tempat. 
Untuk bertransaksi sekarang ini kita 
berada dimana pun juga dapat dilakukan. 
Lapangan kerja yang dibuka peluangnya 
adalah lapangan kerja yang masih sesuai 
dengan perkembangan situasi dan kondisi 
masyarakat yang ada didaerah.

Peradaban manusia berkembang 
sesuai dengan daya pikir, daya cipta dan 
karsa yang dimiliki oleh masyarakat itu 
sendiri. Pembinaan masyarakat Papua tidak 
dapat disamakan dengan pola pembinaan 
masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa 
karena memang lingkungan sangat berbeda 
jauh. Masyarakat Papua masih berada 
di era agraris sehingga perlu dilakukan 
pembangunan sumber daya manu-sianya 
mengarah ke semua jenis pekerjaan yang 
terkait di era agraris. Keanekaragaman 
situasi dan kondisi menjadi sesuatu 
hal yang saling melengkapi dan saling 
adanya ketergantungan. Hal inilah yang 
harus dipahami dan dilakukan dalam 
pembangunan di era teknologi.

  Menurut Koentjaraningrat: “Ia 
menggunakan data tersebar dari semua 
daerah di dunia, tidak untuk menguraikan 
adanya keseragaman dalam garis-garis 
evolusi dan masyarakat yang beraneka 
warna, tetapi justru untuk menunjukkan 
keanekaragaman dalam aspek-aspek sistem 
perkembangan orientasi kewibawaan pusat 
kekuasaan adat, hukum, pengawasan sosial, 
sanksi sosial, keabsahan, kepemimpinan 

dan organisasi politik serta pemerintahan” 
(2010: 198).

  Kondisi nyata yang terjadi di Indonesia 
saat ini sedang dalam proses peralihan 
generasi ke era teknologi yang secara 
langsung dialami oleh generasi tua dan muda, 
sementara scenario planning8  tidak disusun 
secara tepat sehingga terjadi beberapa 
kendala yang menghambat bergulirnya 
perubahan. Pemerintah telah berusaha, 
bekerja keras dan mencoba melakukan 
program yang direncanakan dengan sekuat 
tenaga serta cukup banyak yang berhasil. 
Walaupun diakui ada yang belum tercapai.
Tiap hari kita harus mendengar jeritan rakyat 
yang merasa kurang atau tidak diperhatikan 
kepentingannya oleh pemerintah (Soemarno 
Soedarsono, 2012; 211-212).

Kebijakan pembangunan yang dilandasi 
oleh paradigma pertumbuhan ekonomi 
semata adalah kebijakan pembangunan 
yang mengandung unsur kapitalisme sempit 
dan mengandung keserakahan (Fakih, 2002), 
dengan membuka dan ekploitasi sebesar-
besarnya potensi ekonomi dan SDA tanpa 
memperhatikan kelestarian lingkungan, 
kearifan lokal dan nilai-nilai budaya setempat 
maupun mengesampingkan kehidupan dan 
kepentingan sosial, budaya dan ekonomi 
masyarakat setempat (Triyono, 2004; 199-
200).

Beberapa konsekuensi dari globalisasi 
yang bergulir dengan ditentukan oleh 
kemajuan teknologi untuk menjamin 
keutuhan sebuah negara wajib mempunyai 
daya tahan. Di Indonesia kita kenal dengan 
ketahanan nasional, yaitu merupakan 
kondisi dimanik bangsa Indonesia yang 
meliputi segenap aspek kehidupan nasional 
dalam menghadapi dan mengatasi segala 
tantangan, ancaman, hambatan, dan 
gangguan yang datang dari luar maupun 
dalam serta yang langsung maupun tidak 
langsung untuk menjamin identitas bangsa 
dan negara, serta perjuangan mencapai 
tujuan nasional9. 
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Perumusan dan penentuan gatra 
dirumuskan di era agraris oleh karena itu 
perlu adanya pemikiran ataupun peninjauan 
terhadap  sumber daya manusia, teknologi 
dan hukum10 bergesar menjadi gatra 
dominan.  Setiap era mempunyai karakteristik 
yang sangat berbeda-beda tergantung faktor 
apa yang menyebabkan terjadi perubahan 
era tersebut. Apabila pola pikir, sikap dan 
perilaku masyarakat sudah berubah maka 
semua perangkat yang digunakan sebagai 
pedoman keberhasilan juga ikut berubah. 
Saat ini teknologi merupakan faktor dominan 
untuk kehidupan manusia, tentunya 
penguasaan tentang teknologi menjadi 
kriteria bagi kemajuan suatu bangsa.  

PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa penyiapan 
sumber daya manusia saat ini masih ada 
hal-hal yang perlu dilakukan perubahan 
disesuaikan dengan era teknologi sehingga 
mampu mengelola semua aset yang ada di 
Indonesia melalui percepatan. Perubahan 
mindset terjadi dan harus dilakukan dengan 
penerapan teknologi secara inovatif pada 
momen yang tepat. 

       Nilai-nilai Pancasila harus tetap 
diimplementasikan oleh seluruh bangsa 
Indonesia sebagai karakteristik bangsa 
dalam kehidupannya di sepanjang masa. 
Kualitas sumber daya manusia Pancasilais 
yang tepat sesuai tuntutan kebutuhan di Era 
Teknologi mampu untuk mempercepat dalam 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
sehingga NKRI memperoleh jaminan 
untuk tetap utuh dan menjadi negara yang 
berpengaruh dunia.

___________________________

1  UUD NRI tahun 1945, pembukaan.

2  Brainly.co.id

3  Sumber CIA World Factbook 2004.

4  Pembukaan UUD NRI tahun 1945.

5  Ketimpangan itu terjadi dalam ben-
tuk (1) Ketimpangan antar golongan eko-
nomi masya-rakat. (2) ketimpangan antar 
kelompok pengusaha besar dan kecil, (3) 
ketimpangan antar wilayah, (4) ketimpangan 
antar subwilayah di daerah yang pertum-
buhan ekonominya tinggi, (5) ketimpangan 
laju pertumbuhan ekonomi antar sektor, 
(6) ketimpangan antara ekonomi perkotaan 
dan pedesaan, dan yang paling jarang dili-
hat adalah (7) ketimpangan pembangunan 
diri ( Deprivasi relative Tedd Gurr) manusia-
manusia di Indonesia dilapisan masyarakat 
bawah terhadap ‘kue pembangunan’ dan 
kesempatan yang tersedia bagi mereka un-
tuk meraihnya (Andrianof A Chaniago, 2012; 
273). 

6  Undang-undang No 3 tahun 2005 
tentang Sistem Keolahragaan Nasional pas-
al 34  Ayat (2) Pemerintah kabupaten/kota 
wajib mengelola sekurang-kurangnya satu 
cabang olah-raga unggulan yang bertaraf 
nasional dan/atau internasional. 

7  Jumlah manasiswa yang belajar 
diluar negeri memanfaatkan bea siswa ber-
jumlah orang, sedangkan Malaysia berjum-
lah         orang.

8  Masa depan adalah wilayah yang 
mencakup tujuan dan mimpi-mimpi kita 
seperti halnya masa lalu yang merupakan 
wilayah yang mencakup rekaman ingatan-in-
gatan kita. Berbe-da dengan masa lalu yang 
yang merupakan masa yang telah pergi dan 
tak pernah akan kembali lagi. Masa depan 
adalah masa yang belum datang, dan oleh 
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karena itu ia masih mungkin dibentuk, ka-
lau kita mau sesuai dengan kehendak dan 
selera kita, kerjakan hal-hal untuk merubah 
dunia yang akan kita jalani esok hari (Deliar 
Noer, 1988; 6).   

9  Pengertian ketahanan nasional, 
Materi nilai-nilai kebangsaan yang bersum-
ber dari UUD NRI 1945, hal 5.

10  Indonesia adalah negara yang ber-
dasarkan hukum. Negara Indonesia ber-
dasarkan hu-kum (Rechsstaat) tidak ber-
dasarkan kekuasaan belaka (Machsstaat). 
Hal ini mengandung arti bahwa baik pemer-
intah maupun lembaga-lembaga negara 
lainnya dalam melaksana-kan tindakan apa-
pun harus dilandasi hukumnya. Persamaan 
kedudukan dalam hukum bagi semua warga 
negara harus tercermin didalamnya ( Para-
sian Simanungkalit, 2015; 77). 
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Abstrak

Memori kolektif dan “religiously inspired terrorism” merupakan dua fenomena sosial yang 
saat ini sedang bertumbuh secara berlawanan. Memori kolektif mengalami pelemahan, 

sementara fenomena “religiously inspired terrorism” memperlihatkan tren penguatan 
secara signifikan. Diperlukan strategi yang tepat bagi bangsa dan pemerintah Indonesia 
dalam menghadapi fenomena ini. Penulis mengupas kedua fenomena sosial ini dengan 

menggunakan perspektif teori psikologi perkembangan. Selain itu, dalam tulisan ini dibahas 
pula tentang metode non state actor dalam melakukan praktik serangan “religiously inspired 

terrorism” untuk mencari solusi kontra serangannya. 

Kata kunci: memori kolektif, religiously inspired terrorism, terorisme, Pancasila 
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PENDAHULUAN

Istilah memori kolektif atau ingatan 
bersama dalam tulisan ini adalah merujuk 
pada satu kesatuan antara konten dan 
konteks sejarah perjuangan bangsa yang 
harus dijaga dan dirawat serta diwariskan 
secara turun temurun sehingga membentuk 
satu ingatan bersama yang dapat 
menumbuhkan rasa satu identitas bersama. 
Sebagaimana pernah dinasihatkan oleh 
Bung Karno melalui ungkapan “Jasmerah” 
atau  “jangan sekali-kali melupakan sejarah” 
adalah suatu ungkapan “wasiat” untuk 
mengingatkan pentingnya penghargaan 
terhadap sejarah, utamanya sejarah 
perjuangan bangsa agar generasi berikutnya 
dapat memahami, meneladani jejak langkah 
pendahulu bangsa serta berguna untuk 
kepentingan dalam   menghadapi masa 
yang akan datang agar tidak terperosok 
dalam “lubang atau kisah kelam” yang 
sama. Ingatan bersama ini biasanya akan 
diturunkan secara turun temurun melalui 
cerita rakyat, ritual-ritual tertentu, misalnya 
perayaan yang melembaga, baik yang 
dilaksanakan secara mandiri oleh rakyat 

maupun oleh intervensi negara. Memori 
kolektif keindonesiaan adalah semua kisah 
di balik momentum yang telah ditetapkankan 
sebagai hari besar nasional yang berlatar 
sejarah perjuangan bangsa, dan nilai-nilai 
hidup yang berdasarkan Pancasila. 

Sementara istilah “religiously inspired 
terrorism”1 adalah istilah yang menunjuk pada 
suatu gerakan radikal yang menggerakkan 
pengikutnya melalui doktrin agama yang 
disalahtafsirkan. Sebagaimana pernah 
diperkenalkan oleh Tito Karnavian, dalam 
kapasitasnya sebagai ilmuan dan praktisi 
kepolisian dengan jabatan top management 
dalam kelembagaan Polri, yang  disampaikan 
secara terbuka dalam forum ilmiah di 
hadapan para calon-calon cendekiawan 
muda – yang kepadanya dititipkan asa 
kelak mampu menjadi “pencerah”. Pesan 
moral yang ingin disampaikan Kapolri, 
melalui paparan yang komprehensif tentang 
berbagai dinamika dalam percaturan politik 
global itu adalah mengingatkan pentingnya 
memahami sejarah dan peta politik global, 
pandai menganalisis situasi, tidak gegabah 
menyatakan pro atau kontra terhadap hal-
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hal baru, juga tidak mudah terprovokasi oleh 
informasi palsu atau tidak jelas sumbernya.

Penulis terdorong untuk mengangkat 
istilah memori kolektif dan “religiously 
inspired terrorism” sebagai judul tulisan ini 
karena hemat penulis, karena keduanya 
merupakan dua fenomena sosial yang saat 
ini sedang bertumbuh secara berlawanan. 
Memori kolektif mengalami pelemahan, 
sementara fenomena “religiously inspired 
terrorism” memperlihatkan tren penguatan 
secara signifikan, bahkan tengah 
“menyerang” Indonesia. Kata “menyerang” 
sengaja diungkapkan secara eksplisit 
dengan tujuan untuk memprovokasi2 
secara positif, agar seluruh pemilik identitas 
“Indonesia” berjaga-jaga dan waspada 
serta tidak lengah, mengembangkan intuisi 
kewaspadaan nasional dalam segala 
manifestasinya sesuai kapasitas dan 
kapabilitas masing-masing. Mengapa? 
Karena, fenomena “religiously inspired 
terrorism” yang kini melanda lingkungan 
sosial kita sedang membajak nama 
sebuah agama mayoritas mutlak penduduk 
Indonesia, yakni “Islam”. Nama “Islam” telah 
dibajak dan digunakan sebagai instrumen –– 
sebagai media –– sebagai kendaraan untuk 
menyampaikan pesan, yang ternyata sangat 
efektif untuk menginternalisasikan pesan 
ideologis yang sangat tidak islami, yang 
kali ini mewujud dalam bentuk radikalisme 
intoleransi dan terorisme.  Lalu, strategi 
apa yang perlu dilakukan oleh bangsa dan 
pemerintah Indonesia untuk mengendalikan 
laju fenomena “Islamically inspired terrorism”. 

Untuk menjawab pertanyaan inilah 
tulisan ini didedikasikan, yang mengajukan 
hipotesis atau jawaban sementara sebagai 
judul tulisan ini, sekaligus merupakan 
konkritisasi atau manisfestasi kewaspadaan 
nasional dalam bentuk konsepsi berpikir. 

PEMBAHASAN 

Dari perspektif berpikir teoritis 
menyebutkan bahwa mozaik nilai-nilai 
intrinsik pembentuk karakter/kepribadian 
merupakan resultante dari nilai-nilai 

pendidikan yang didapatkan oleh individu 
dan kelompok selama tahap perkembangan 
perjalanan kehidupanya, baik yang diperoleh 
secara informal melalui interaksi dalam 
keluarga dan lingkungan sosial serta 
pendidikan formal. Mozaik nilai-nilai intrinsik 
ini akan mengendap dalam alam di bawah 
sadar yang akan membentuk kesadaran 
diri individu sebagai fondasi pembentukan 
karakternya. Teori psikologi perkembangan 
menyatakan bahwa intensitas dan ketepatan 
metode internalisasi sesuai dengan minat 
anak akan sangat mempengaruhi sejauh 
mana nilai-nilai intrinsik itu mengendap 
dalam memori dan membentuk pola 
psikologi individu yang kemudian akan 
terpancar dalam perilaku nyata sehari-
hari. Dan hal ini akan dieskpresikan secara 
sosiologis ketika individu mengekspresikan 
peran dan statusnya. Nilai-nilai intrinsik ini 
bersifat relatif tetap atau abadi walau dia 
mengalami terpaan pembaharuan karena 
memang realitas kehidupan memang bersifat 
“mengada”. 

Mengacu pada persepektif berpikir 
teori tersebut maka pertanyaannya mengapa 
“religiously inspired terrorism” yang saat 
ini menggunakan nama “Islam” sebagai 
identitasnya dengan mudah membius dan 
mengkooptasi alam pikir sebagian anak 
bumi Pancasila?  Menurut Yudi Latief3, 
kenyataan demikian ini sesungguhnya 
menggambarkan bahwa penanaman atau 
indoktrinasasi nilai-nilai ideologi menegara 
dan juga ideologi agama dilaksanakan 
secara setengah-setengah, tidah utuh, 
tidak tuntas, hanya berhenti pada tataran 
verbalistik semata. Lebih lanjut ia 
mencotohkan bahwa pada era Orde Baru 
(Orba) misalnya, para pelajar sangat hafal 
dengan sila-sila Pancasila sampai dengan 36 
butir amalannya, tetapi kepada mereka tidak 
disertai panduan bagaimana mewujudkan 
butir-butir tersebut dalam amalan kehidupan 
nyata.  Demikian juga dalam amalan ideologi 
agama hanya terhenti pada bagaimana 
khatam Al Qur’an berkali-kali, namun juga 
tidak dituntun bagaimana berperilaku 
“Islami” dalam kehidupan nyata. Kondisi 
demikian berlangsung di tengah minimnya 
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keteladanan  dan ketokohan, sementara 
disisi lain mempertontonkan perilaku nyata 
bagaimana para penyelenggara negara 
yang sudah nyata-nyata menyandang status 
koruptor masih bisa tersenyum sumringah, 
sama sekali tidak mengsekpresikan rasa 
bersalah – artis terlibat narkoba, justru 
menjadi ikon,  tidak bisa mengucapkan 
sila Pancasila dengan benar, justru juga 
jadi Duta Pancasila. Akibatnya, ekspresi 
reformasi yang mengatasnamakan 
demokrasi, namun dengan perilaku yang 
sangat tidak demokratis bahkan kebablasan. 
Pancasila disalahtafsilkan sebagai antithesis 
demokrasi, dengan menghidupkan memori 
publik tentang pemerintahan Orba yang 
eksesif.  

Di tengah proses “terbunuhnya 
Pancasila” dalam memori kolektif bangsa 
sementara “Islamically inspired terrorism” 
terus menggempur dalam suasana 
euforia reformasi yang mengagungkan 
demokratisasi, lahir dan munculnya pentas 
pertarungan ideologi politik identitas baru.  
Dua aktor ideologi besar yang bertarung 

adalah “neo liberalisme yang menawarkan 
kebendaan dengan segala kenikmatannya 
yang sungguh nyata versus agama yang 
menawarkan surga, yang juga dengan 
aneka symbol kenikmatannya”. Non state 
actors secara cerdas tidak menghadapkan 
ideologi agama dengan Pancasila tapi 
dengan mengeksploitasi sentimen barat 
yang identik dengan ideologi liberal sebagai 
acuan propagandanya,  sehingga mereka 
tidak saja relatif mampu merekrut dan 
menggerakkan kelompok warga yang masih 
netral dan mempersatukan kelompok radikal, 
tetapi juga berhasil “menidurkan” kelompok 
agama tradisional yang Pancasilais. Inilah 
momentum ketika atmosfir sosial Indonesia 
menjadi lahan subur bagi bersemainya 
benih-benih ideologi radikal yang membajak 
nama agama. Institusi pendidikan yang 
merdeka dari kooptasi kekuatan negara 
atas nama mimbar kebebasan akademis, 
tempat-tempat ibadah yang “tidak bertuan,” 
menjadi wadah yang menyediakan ruang 
sekaligus sumber daya bagi berlangsung 
ideologi radikal atas nama agama. Non state 

Illustrasi : http://www.mediaindonesia.com
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actors berpentas dengan sambutan meriah, 
maka jadilah mereka bagai “role model 
baru” sebagai tokoh alternatif menggantikan 
“role model” agamawan dan negarawan 
yang dianggap  usang bahkan secara 
sengaja dibunuh dengan senjata “character 
assassination,” – mereka diidentikan dengan 
Orba – sebagai perpanjangan perjuangan 
status quo.  Akibatnya tokoh-tokoh 
agamawan berkelas negarawan terbunuh 
tanpa pembelaan negara, karena memang 
instrumen hukum negara pun telah lumpuh 
pasca dicabutnya UU subversi.   

Budaya bangsa yang sangat 
paternalistik – yang bertumpu pada “role 
model” ketokohan, telah dieksploitasi 
dengan sangat piawai oleh tokoh-tokoh 
radikalis baru yang mengusung  propaganda 
“ideologi kebenaran tunggal”.  Dan ternyata 
propaganda yang dimainkan oleh non 
state actors berhasil menghipnotis daya 
kritis kalangan muda dan cendekia, daya 
analisisnya sebagai cendekia muda 
dikooptasi sehingga serta merta tumpul dan 
tidak lagi berdaya untuk mempertanyakan 
kebenaran substantif di balik propaganda 
yang melegalkan vonis “kafir” bagi umat Tuhan 
yang berada di luar mereka.   Perilaku yang 
sangat tidak Islami tetapi dengan lantang 
menyebut Asma Allah dengan cara-cara 
yang tidak beradab, secara terang-terangan 
mendeklarasikan negara “khilafah” di bumi 
Pancasila. Mereka dengan leluasa pentas 
di aneka tempat tanpa ada kekuatan yang 
mampu membendung dan menghalanginya. 
Militansi mereka bertumbuh subur dengan 
pupuk propaganda berbalut janji surga. 

Hasil kajian Pusat Studi Pancasila UGM 
(PSP UGM) menengarai bahwa semakin 
melemahnya ideologi dan berubahnya pola 
pikir sebagian rakyat Indonesia saat ini, 
sumber reduksinya adalah UU nomor 20 
tahun 2003 tentang Sisdiknas.4  Akibat UU 
Sisdiknas dan kurikulum 2006 ini,  bahwa 
ada satu generasi yang kehilangan memori 
kolektif tentang sejarah perjuangan bangsa 
dan Pancasila,5 karena muatan Pancasila 
tidak lagi diajarkan secara eksplisit, sehingga 
mereka sama sekali asing dengan sebutan 

Pancasila. Bahkan PSP UGM  memberikan 
prediksi yang bersifat  antisipatif dengan 
mengandaikan ”bila dari satu generasi 
yang kurang lebih hasil pendidikan selama 
11 tahun pemberlakukan kurikulum 2006 
itu menggisi kepemimpinan nasional pada 
eranya, agar diwaspadai bahwa Indonesia 
akan dikuasai oleh kekuatan yang bukan 
Indonesia lagi.

Fenomena demikian sejatinya 
merupakan bentuk “peperangan” bentuk 
baru – yang sifatnya mendunia, namun 
seringkali tidak disadari. Propaganda 
manipulatif dan mengeskploitasi perasaan 
umat pemeluk agama tampak tengah 
menjadi ‘strategi’ yang dipilih oleh para 
“aktor” untuk meraih simpati, menanamkan 
pengaruh dan memobilisasi partisipasi publik 
simpatisannya guna memuluskan tujuan 
mereka menanamkan ideologi anonimnya. 
Mereka menginfiltrasikan ideologi mereka 
secara transnasional, menerabas batas 
teritori negara, menyerobot ikatan emosional 
kelompok, dan langsung menghujam ke 
sanubari individu per individu tanpa ada 
kekuatan lain yang mampu mengontrolnya.  
Memanfaatkan kekuatan aneka kemajuan 
teknologi komunikasi dan informasi, 
utamanya media sosial, mereka menyusup 
secara leluasa di wilayah privat dan langsung 
menjalin relasi personal nirfisik dalam 
kemayaan, sehingga ketika seseorang telah 
menjadi simpatisan dan bermetamorfosa 
menjadi penganut – pengikut ideologi anonim 
yang mencaplok nama agama itu, serta 
merta orang-orang terdekat, seperti istri, 
anak, orang tua, apa lagi tetangga, menjadi 
terkaget-kaget, seolah tidak percaya, karena 
memang sangat privacy-personal sifatnya.  
Ideologi – sesuai sifatnya yang sangat 
abstrak dan privacy tersebut, memiliki daya 
penetrasinya sungguh sulit ditemukenali 
sehingga sulit dicegah, kecuali oleh pribadi 
masing-masing individu itu sendiri.  Tingkat 
kematangan individu dengan dasar-dasar 
kekokohan nilai-nilai intrinsik konstruksi 
kepribadiannya lah yang mampu menjadi 
benteng pertama dan utama.  

  Memahami cara kerja non state 
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actors dan juga anonymous actor dalam 
perang model baru – perang nirmiliter 
– perang asimetris,6 penulis akan 
menggunakan analogi perang konvensional 
dalam menguasai suatu wilayah, dengan 
urutan serangan: bombardir – sterilisasi – 
pendudukan. Tahap pertama: “bombardir,” 
entah bombardir melalui pesawat tempur, 
atau pasukan artileri (udara) jarak jauh, dsb; 
tahap kedua: masuknya pasukan kavaleri 
berupa tank-tank, atau kendaraan lapis 
baja lain untuk tujuan sterilisasi area; dan 
tahap ketiga: pendudukan oleh infanteri. 
Padanannya dalam perang asimetris adalah 
pola ITS: Issue – Thema/Agenda – Skema. 

Dalam perang asimetris, wujud 
“bombardir” berupa isu-isu baik nyata benar 
atau hoax sebagai amunisi yang ditebarkan 
oleh sosok anonym - non state actors. Untuk 
memudahkan imajinasi, penulis mengambil 
contoh perang yang memicu fenomena Arab 
Spring di Jalur Sutera, yang bermula dari 
menguatnya  isu-isu tentang kemiskinan, 
korupsi, demokrasi, pemimpin tirani, dan 
lain-lain7, yang kemudian mewujud dalam 
bentuk polarisasi masa pendukung dengan 
segala bentuk aksinya sehingga mulai dapat 
memetakan kekuatan. Tahap berikutnya, 
disebut TEMA atau AGENDA dalam perang 
asimetris, merupakan analog padanan 
“masuknya kavaleri” dalam perang militer. 
Dalam Arab Spring, “tema”-nya adalah 
gerakan massa guna menurunkan rezim 
penguasa setelah sebelumnya dibombardir 
via isu-isu. Ben Ali di Tunisia pun jatuh, Ali 
Abdullah Saleh di Yaman terbirit-birit, Hosni 
Mubarak tumbang di Mesir. 

Tahap akhir perang asimetris 
adalah SKEMA. Setelah TEMA atau 
AGENDA sukses, maka akan diteruskan 
dengan SKEMA, misalnya bagaimana 
“mengendalikan sistem ekonomi dan kontrol 
SDA di negara target, lalu mengganti 
ideologi negara, sebagaimana doktrin yang 
ditebar oleh Henry Kissinger di panggung 
politik global: “Control oil and you control 
nations, control food and you control the 
people.” Maka SKEMA merupakan padanan 
“masuknya Infanteri” guna menduduki 

wilayah target dalam pola perang militer. 

Sekedar menganalisis, mari 
bandingkan dengan “Gerakan Mei 1998” 
– juga merupakan wujud peperangan 
nirmiliter di Indonesia via aksi massa. Itu 
bukanlah murni gerakan moral mahasiswa 
turun di jalanan, kenapa? Betapa aksi 
tersebut sudah ditumpangi oleh berbagai 
kepentingan baik internal maupun eksternal, 
terutama kepentingan (kolonialisme) 
asing guna menjatuhkan rezim Orde Baru. 
Bahkan Karen Brooks,8 penulis Amerika 
mengisyaratkan, sesungguhnya Arab Spring 
itu meniru aksi massa pada Mei 1998 di 
Jakarta yang bertajuk gerakan reformasi. 
Itulah jenis dan contoh pertama peperangan 
asimetris bermodus: “Aksi Massa Jalanan”.

Itulah latar legitimasi penulis untuk 
mengatakan bahwa Indonesia sebagai 
negara yang dilanda “perang asimetris”, 
karena taktik dan strategi (smart power) 
dalam hal ini adalah pengerahan massa, 
“dukungan publik,” terutama penciptaan 
(rekayasa) opini melalui berbagai media-
media, utamanya  media sosial karena 
cukup sulit diverifikasi, tetapi justru karena 
tidak percaya, disadari atau tidak malah 
terdorong untuk turut menviralkan dengan 
meneruskannya kepada pihak berikutnya. 

Dengan demikian, tidak selayaknya kita 
tinggal diam menjadi “silent majority”, kita 
semua semestinya harus turut mengangkat 
“senjata” – yang  juga berupa “smart 
power”, setidaknya dengan membangun 
dan memperkuat memori kolektif bangsa 
agar bangsa Indonesia tidak “terlelap 
dalam arus perang asimetris”,  memainkan 
sekaligus mengambil peran aktif untuk terus 
memperkuat persatuan dan ketahanan 
bangsa dan NKRI. Sudah saatnya kita 
menjadi kreator baru dalam memanfaatkan 
media sosial sebagai wahana untuk 
membangun dan menghidupkan memori 
kolektif, menebarkan berita dan cerita 
bermuatan nilai-nilai kebangsaan. 
Hervieu-Léger, seorang sosiolog Perancis 
terkemuka, mengemukakan bahwa fondasi 
atau basis paling mendasar dari eksistensi 
sebuah komunitas religius adalah memori 
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kolektifnya – suatu memori yang menjadi 
suatu otoritas yang melegitimasi keberadaan 
komunitas ini. Jika memori kolektif ini dengan 
kuat bertahan, suatu komunitas keagamaan 
memiliki suatu perangkat kognitif yang 
membuatnya mampu menghadapi berbagai 
krisis dalam kehidupannya dan dengan 
demikian menjadikannya dapat tetap religius 
dalam dinamika modernitas. 

PENUTUP

Melemahnya memori kolektif 
kebangsaan berkorelasi positif dengan 
menurunnya spirit nasionalisme yang 
menjadi penangkal infiltrasi nilai-nilai 
transnasional yang bertentangan dengan 
ideologi bernegara dan berbangsa.  Maka 
tantangan dari gerakan “religiously inspired 
terrorism” yang mendikotomikan ideologi 
agama dan ideologi kebangsaan Pancasila 
secara berhadapan-hadapan, yang 
dilanjutkan dengan universalisme ideologi 
agama, baik yang bersifat damai maupun 
yang radikal dalam bingkai politik agama, 
harus disikapi secara serius. Sikap yang 
dibutuhkan adalah kepedulian warga bangsa 
untuk berpartisipasi untuk menghidupkan 
dan membangun kembali memori kolektif 
keindonesiaan kita yang selama ini “tertidur 
lelap” melalui cara mengkreasikan berita dan 
cerita dengan memanfaatkan media sosial.  
Atau peran lain yang dapat dimainkan 
selaras dengan keterbukaan informasi demi 
memperkokoh konstruksi memori kolektif 
kebangsaan.  

Pada dimensi pendidikan formal, perlu 
mempertimbangkan rekomendasi PSP UGM 
yang mendesakkan perlunya melakukan 
reintroduksi pengajaran Pancasila. Selain 
itu, harus disadari bersama bahwa praktek 
berdemokrasi saat ini, telah mengamputasi 
kewenangan negara, negara diposisikan 
sekedar sebagai pemadam kebakaran, yang 
baru dapat bertindak apabila telah terjadi 
penyerangan pada dimensi fisik.  Maka 
diperlukan instrumen hukum memperkuat 
eksistensi negara – yang memberikan 

legitimasi dan legalitas negara untuk 
bertindak jauh di hulu – di ranah edukasi 
sosial, khususnya pada dimensi non fisik, 
guna dapat mencegah dini penyebaran 
ideologi yang secara nyata-nyata 
bertentangan ideologi Negara, Pancasila. 

____________________________
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