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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-
Nya,Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi ke-37 ini dapat terbit pada akhir 
trimester pertama tahun ini.

Pembaca sekalian, seperti yang telah kita ketahui bersama, tahun 
2019 ini merupakan tahun politik. Perhelatan akbar demokrasi Indo-
nesia akan digelar pada April mendatang, tetapi hiruk pikuknya sudah 
terasa sejak tahun kemarin. Tidak dapat dipungkiri, pemilihan umum 
(pemilu) tahun ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya karena 
diselenggarakannya pemilihan anggota legislatif dari tingkat kabupa-
ten hingga tingkat pusat dengan bersamaan dengan pemilihan presi-
den Indonesia. Artikel pertama pada jurnal ini pun membahas tentang 
pesta demokrasi ini dari perspektif yang berbeda, yaitu keterlibatan 
warga negara Indonesia yang melakukan diaspora ke seluruh penjuru 
dunia dibahas dengan apik denga perspektif wawasan nusantara.

Artikel berikutnya, yaitu artikel kedua dan ketiga, membahas 
tentang isu-isu internasional yang cukup hangat yaitu dinamika kerja 
sama perdagangan Indonesia-China dan juga maksimalisasi peran In-
donesia yang telah terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Kea-
manan PBB (DK PBB) untuk perdamaian dunia. 

Selanjutnya, artikel yang disajikan berkaitan dengan permasalah-
an nasional diantaranya tentang pemanfaatan geopolitik dalam reali-
tas negara bangsa kini, pembangunan lembaga pemasyarakatan ditin-
jau dari aspek geographic information system (GIS), dan masalah di 
Papua yang akhir-akhir kembali memanas dengan serangkaian penem-
bakan yang dilakukan oleh gerakan kelompok bersenjata di Papua. 

Kami menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang besar 
bagi para kontributor yang telah mengirimkan tulisannya kepada re-
daksi. Semoga buah pemikiran para kontributor memberi manfaat dan 
memperkaya wawasan pembaca sekalian, sekaligus menyentil alam 
bawah sadar kita untuk berpikir kritis dalam penyelesaian berbagai 
permasalahan ketahanan nasional yang dihadapi oleh Indonesia seka-
rang ini.

Selamat membaca. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
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Meningkatkan Pemahaman Diaspora 
tentang Wawasan Nusantara sebagai 

Upaya untuk Menyukseskan Pemilihan Umum 
2019

Arundati Shinta
Alumni Program Pendidikan Angkatan (PPRA) LVIII Lemhannas RI,

Lektor Kepala Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Abstrak

Tujuan kajian ini adalah membahas tentang keengganan diaspora Indonesia 
untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Pada Pemilu 2014, hanya sekitar 30% diaspora 
yang aktif dalam Pemilu. Padahal diaspora itu adalah orang Indonesia yang masih 
memegang paspor Indonesia secara sah. Mereka juga mempunyai kontribusi nyata 

dalam pembangunan Indonesia baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Mereka 
juga cenderung terlibat dalam politik identitas, karena diaspora Indonesia cenderung 
terbentuk berdasarkan suku, agama, dan profesi. Keengganan berpartisipasi dalam 

Pemilu tersebut menunjukkan bahwa pemahaman tentang konsep Wawasan Nusantara 
masih rendah. Kajian ini membahas tentang hambatan dari diaspora untuk berpartisipasi 

dalam Pemilu serta saran-saran untuk mengatasinya.

Kata-kata kunci: Diaspora, Pemilu, Wawasan Nusantara. 
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PENDAHULUAN
Pemilihan umum (Pemilu) Indonesia 

2019 adalah peristiwa penting, karena pada 
saat itu seluruh bangsa Indonesia yang 
peduli dengan keberadaan Indonesia akan 
memilih presidennya. Selain presiden dan 
wakil presiden, pada pemilu 2019 tersebut, 
masyarakat Indonesia juga akan memilih wakil-
wakil rakyat yaitu anggota DPR, DPD, DPRD 
propinsi, dan DPRD kabupaten. Keberadaan 
Pemilu yang berkualitas menunjukkan bahwa 
suatu negara telah dikelola secara modern 
dan demokratis, karena pemimpin tertinggi 
negara tersebut dan juga para wakil rakyatnya 
telah dipilih langsung oleh seluruh rakyatnya. 

 Permasalahan yang relevan dengan Pemilu 
adalah rendahnya partisipasi masyarakat 
Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya, 
khususnya masyarakat Indonesia yang berada 
di luar negeri (diaspora). Mereka menjadi 
golput (golongan putih, tidak bergabung/
tidak memilih partai apa pun). Partisipasi 
mereka dalam pemilu sebelumnya hanya 30% 
(Suara Merdeka News, 2017). Kemenlu sudah 
berusaha untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, namun belum tuntas. Permasalahan 
selanjutnya, para diaspora enggan mengikuti 
pemilu karena adanya politik identitas. Hal 
ini terjadi karena di rantau, mereka hidup 
berkelompok berdasarkan faktor kesamaan 
nasib, dan identitas lainnya. Faktor kesamaan 
tersebut berpengaruh terhadap kesamaan 
pemilihan pemimpin (Felfe & Schyns, 2010). 
Artinya, calon pemimpin yang identitasnya 
tidak sama dengan para diaspora itu tidak 
akan dipilih. 

Tulisan ini berfokus pada diaspora 
khususnya diaspora Indonesia, karena 
mereka adalah penduduk marginal yang 
sering terlupakan/tidak dianggap oleh calon 
pemimpin peserta Pemilu di Indonesia. 
Mereka terlupakan karena jumlahnya sedikit 
dan lokasinya tersebar di seluruh dunia, 
sehingga sulit dijangkau. Pembahasan ini 
berpihak pada diaspora, berdasarkan alasan 
pemenuhan hak untuk memilih (prinsip 
keadilan sosial), bukan untuk memenangkan 
seorang calon pemimpin. Partisipasi diaspora 
ini dalam Pemilu 2019 akan menyukseskan 
Pemilu dan tentu saja akan memperkuat 
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keberadaan Indonesia. 
Tujuan penulisan ini adalah membahas 

tentang keengganan diaspora Indonesia untuk 
berpartisipasi dalam Pemilu. Manfaat kajian 
ini adalah untuk memberi masukan KPU dan 
KBRI dalam mendorong para diaspora agar 
aktif dan nyata dalam membangun Indonesia 
dengan banyak cara, dan salah satunya yaitu 
tidak menjadi golput dalam Pemilu serta 
tidak terlibat dalam politik identitas.  

PEMBAHASAN
Sisi Positif Diaspora 

Siapa dispora itu? Diaspora berasal dari 
bahasa Yunani kuno yang berarti penyebaran 
atau penaburan (Kemendag, 2017). 
Penyebaran tersebut berhubungan dengan 
penduduk, sehingga diaspora berhubungan 
dengan perantauan penduduk. Istilah dispora 
Indonesia sering dipersepsikan sebagai orang 
Indonesia yang lama tinggal di luar negeri. 
Diaspora adalah tercerai-berainya suatu 
bangsa sehingga mereka tersebar di seluruh 
dunia, dan bangsa tersebut tidak memiliki 
negara. Contohnya adalah bangsa Yahudi 
sebelum berdirinya negara Israel pada tahun 
1948 (Setiawan, 2012-2018; Wahlbeck, 2002). 
Selanjutnya beberapa kajian (Romdiati, 2015) 
menyebutkan bahwa diaspora adalah emigran 
dan keturunannya yang tinggal di luar negara 
tempat leluhurnya namun mereka masih 
mempertahankan hubungan emosi dengan 
negara asalnya tersebut. Hubungan emosi 
tersebut misalnya tercermin dari kebiasaan 
makan dan bersosialisasi. Pengertian tersebut 
tentu saja mengakibatkan jumlah diaspora 
Indonesia menjadi sangat banyak. 

Pengertian diaspora Indonesia 
selanjutnya adalah orang-orang Indonesia 
yang berada di luar negeri dan mereka 
dikelompokkan menjadi empat kategori 
(Jazuli, 2017; Kemendag, 2017). Kategori 
pertama adalah WNI yang tinggal di luar 

negeri dan masih memegang paspor 
Indonesia secara sah. Kategori kedua, 
orang Indonesia yang sudah menjadi warga 
negara asing karena proses naturalisasi dan 
sudah tidak memegang paspor Indonesia 
lagi. Kategori ketiga adalah warga negara 
asing yang memiliki leluhur dari Indonesia. 
Kategori keempat adalah warga negara 
asing yang tidak mempunyai leluhur dari 
Indonesia, namun mempunyai perhatian luar 
biasa terhadap Indonesia. Diaspora keempat 
ini sering mempublikasikan pendapatnya 
tentang permasalahan di Indonesia di media 
massa, dan kemudian ikut berkontribusi 
dalam pemecahannya. 

Dalam kajian ini, pengertian diaspora 
adalah orang Indonesia yang berada di luar 
negeri secara suka rela dan masih memegang 
paspor Indonesia secara sah. Artinya, mereka 
mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam 
Pemilu. Mereka lama berada di luar negeri, 
namun masih tetap berhubungan secara 
emosional dengan masyarakat di Indonesia. 
Apalagi dengan kemajuan teknologi serta 
semakin masifnya migrasi internasional, 
maka hubungan diaspora dengan negara 
asal menjadi sangat mudah daripada masa 
lampau (Wahlbeck, 2002). Hal yang menarik 
adalah justru keengganan mereka untuk 
berpartisipasi dalam politik atau Pemilu 
Indonesia. Situasi tersebut bertentangan 
dengan berbagai penelitian antropologi 
(dalam Wahlbeck, 2002) tentang diaspora 
dari Karibia dan Filipina yang tinggal di 
Amerika Serikat. Para diaspora tersebut 
sangat terlibat dalam persoalan-perosalan 
sosial, ekonomi, politik dan budaya baik di 
negara asalnya maupun di Amerika Serikat. 

Bila para diaspora itu tetap menjalin 
hubungan emosi dengan orang-orang 
di Indonesia, mengapa mereka tidak 
aktif dalam Pemilu Indonesia? Ada lima 
kemungkinan yang menyebabkan para 
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diaspora enggan memberikan suara pada 
saat Pemilu. Alasan pertama, para diaspora 
kurang mengetahui rekam jejak calon-
calon pemimpin yang terpilih (Primandari, 
2014). Kalau pun mereka mengetahui rekam 
jejak calon pemimpin bangsa, maka yang 
mereka lihat pertama kali adalah identitas 
agama, suku, ras dan golongannya bukan 
prestasinya. Mereka cenderung terkena 
politik identitas (Felfe & Schyns, 2010). Hal 
ini karena diaspora Indonesia cenderung 
terbentuk berdasarkan suku, agama, dan 
profesi (Romdiati, 2015). 

Alasan kedua, para diaspora mungkin 
saja tinggal jauh dari TPS (Tempat 
Pemungutan Suara) yang biasanya berada di 
KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) 
yaitu di ibu kota negara. Transportasi 
dari rumah menuju KBRI mungkin tidak 
tersedia. Ketiga, prosedur pemungutan suara 
dipersepsikan rumit, sehingga para diaspora 
enggan memberikan suaranya. Mereka harus 
mendaftar terlebih dahulu, mengurus surat 
pemanggilan, baru kemudian datang di TPS 
untuk memberikan suaranya. Keempat, 
faktor pekerjaan membuat para diaspora 
ini enggan memberikan suaranya. Kegiatan 
mendatangi TPS dianggap telah merugikan 
pekerjaannya. Apalagi bila hari pemungutan 
suara dilakukan pada hari kerja. Perusahaan 
tempatnya bekerja tidak akan memberi 
ijin untuk keperluan pergi ke TPS. Hal ini 
juga terjadi pada 80% TKI di Timur Tengah 
yang bekerja sebagai penata laksana rumah 
tangga. Mereka tidak mendapatkan ijin dari 
majikannya untuk pergi ke TPS. Mereka 
juga tidak bisa mengirimkan surat, karena 
alamatnya adalah PO BOX (Primandari, 
2014).  

Alasan kelima, para diaspora mungkin 
saja merasa tidak perlu untuk memberikan 
suara dalam Pemilu, karena hidupnya berada 
di luar Indonesia sehingga semua kebijakan 

pemerintah yang terpilih tidak akan 
berpengaruh langsung terhadap kehidupannya 
sehari-hari. Hal ini menunjukkan pemahaman 
diaspora tentang konsep Wawasan Nusantara 
termasuk rendah, karena dalam konsep 
tersebut terkandung kewajiban seorang WNI. 

Keengganan diaspora untuk berpartispasi 
dalam Pemilu, juga bisa dijelaskan melalui 
teori push and pull factors yang banyak 
digunakan dalam membahas fenomena 
migrasi. Teori tersebut dikemukakan oleh 
Everet S. Lee (1966). Berdasarkan teori 
tersebut, seseorang memutuskan untuk 
pergi dari suatu daerah/negara ke tempat 
lain karena empat faktor yaitu daerah 
asal, daerah tujuan, rintangan antara, dan 
faktor personal. Pada daerah asal seseorang 
memandang banyak hal negatif (tidak 
menguntungkan) dan ia memandang daerah 
lain dapat mengatasi persoalannya karena 
mempunyai lebih banyak banyak hal positif 
(menguntungkan). Ia juga melihat hal-hal 
negatif (merugikan)  (lihat Gambar 1) di 
daerah asal adalah lebih banyak daripada 
daerah tujuan. Kelancaran ia berpindah 
tempat juga dipengaruhi variabel antara, 
misalnya jarak, kemudahan memperoleh 
visa serta paspor, keamanan transportasi, 
kerumitan perjalanan bila individu disertai 
keluarga, dan sebagainya. Semakin banyak 
nilai negatif di daerah asal, semakin banyak 
nilai positif di daerah tujuan dan semakin 
mudah variabel antara diatasi, maka semakin 
tinggi arus migrasi menuju negara tujuan. 

Selain itu, para diaspora itu cenderung  
pergi dari Indonesia berdasarkan motivasi 
ingin menambah ilmu (pelajar, mahasiswa), 
ingin memperbaiki kesejahteraan (pekerja, 
TKI, atau mengikuti pasangan yang menjadi 
warga negara tujuan diaspora), dan mungkin 
alasan politik (diaspora yang terpaksa 
pergi dari Indonesia). Motivasi tersebut 
menunjukkan bahwa Indonesia sebagai 



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 37 | MARET 2019 9

negara asal, dipersepsikan sebagai negara 
yang kurang mampu memenuhi keinginannya 
(mempunyai banyak nilai negatif). Negara 
tujuan, sebaliknya, dipersepsikan lebih 
maju daripada Indonesia (lebih banyak nilai 
positifnya). Di samping itu, para diaspora 
TKI tersebut pada umumnya adalah pekerja 
kasar, bernasib buruk baik ketika akan 
meninggalkan Indonesia, ketika berada di 
negara tujuan dan ketika kembali lagi ke 
Indonesia (Faturochman, 2002). Situasi 
seperti ini cenderung mendorong mereka 
berpikir ulang untuk memberikan suaranya 
pada calon pemimpin bangsa. 

Selanjutnya faktor personal juga 
berpengaruh dalam mendorong/menghambat 
seseorang untuk berpindah. Faktor personal 
itu misalnya pengetahuan tentang orang-
orang yang diharapkan bisa menolong di 
daerah tujuan. Faktor personal ini penting 
karena perhitungan orang-orang tentang 
situasi di daerah tujuan sering kurang tepat 
bila dibandingkan dengan penilaiannya 
pada daerah asal. Bahkan Lee (1966) juga 
menjelaskan bahwa alasan migrasi orang-
orang itu sering kurang rasional. Situasi ini 
menjelaskan bahwa diaspora mungkin saja 
terkena politik identitas. Situasi ini terjadi 
yang mana banyak orang desa pindah ke 
kota, penduduk negara berkembang pindah 
ke negara yang maju. 

Gambar 1. Diagram Lee (1966). 

Tidak bersemangatnya masyarakat 
Indonesia di luar negeri untuk berpartisipasi 
dalam Pemilu Indonesia juga disebabkan 
oleh pertimbangan cost-benefit dari pihak 
wakil rakyat. Para wakil rakyat cenderung 
berpikir bahwa para diaspora itu jumlahnya 
sedikit dan tersebar di seluruh dunia. Bila 
keberadaan diaspora itu dikunjungi maka 
biaya yang dibutuhkan akan sangat banyak. 
Akan lebih menghemat waktu dan uang 
bagi para calon wakil rakyat itu bila hanya 
masyarakat domestik saja yang diperhatikan. 
Situasi ini terjadi pada para calon wakil rakyat 
DPR dengan daerah pemilihan Jakarta, pada 
Pemilu 2014 yang lalu (Indoconnect, 2014). 

Keengganan para calon pemimpin 
bangsa untuk berkampanye secara langsung 
di luar negeri karena alasan cost-benefit, 
telah memunculkan ide untuk kampanye 
melalui media sosial. Jenis kampanye melalui 
media sosial ini dianggap jauh lebih murah 
dan efektif menjangkau calon pemilih. Hal 
yang merisaukan adalah adanya hoax atau 
propaganda bohong yang terus-menerus 
disiarkan sehingga orang menjadi percaya. 
Para diaspora mungkin saja menjadi percaya 
dengan isi dari berita bohong di media 
sosial, sehingga mereka terpapar dengan 
politik identitas. Situasi politik secara makro 
seolah menjadi persoalan pribadi, sehingga 
mereka menginginkan identitas yang sama 
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seperti yang ada di media sosial tersebut. 
Inilah yang disebut dengan personalized 
politics (Bennet, 2012). Kegaduhan yang 
berasal dari dunia maya akan berdampak 
pada kehidupan di dunia nyata (Juliswara, 
2017), karena orang-orang mungkin saja 
akan melakukan self-validated atau mencari 
sendiri pembenarannya (Bennet, 2012). 

Apa keuntungannya membahas peran 
diaspora dalam Pemilu? Ini adalah pertanyaan 
kritis, karena jumlah diaspora adalah sangat 
sedikit daripada jumlah penduduk Indonesia 
secara keseluruhan, sehingga diaspora 
itu sering tidak dianggap. Selain itu, data 
tentang diaspora juga masih simpang siur, 
sehingga sulit dilacak. Berdasarkan data dari 
Department of Economic and Social Affair 
United Nations tahun 2015, jumlah migran 
Indonesia yang berada di luar negeri mencapai 
sekitar 3,9 juta jiwa. Sekitar 33,4% diaspora 
tinggal di Saudi Arabia dan 27,6% di Malaysia. 
Sebagian besar mereka berstatus sebagai TKI 
(Tenaga Kerja Indonesia) (Kemendag, 2017). 

Sementara itu literatur yang lain 
(Muliawan, 2016) menyebutkan bahwa jumlah 
diaspora Indonesia adalah sekitar 8 juta atau 
3% dari seluruh WNI yang berhak memilih. 
Angka tersebut tentu akan bertambah 
seiring dengan kemajuan dan kemudahan 
transportasi. Jumlah diaspora sedikit karena 
jarang penduduk Indonesia yang mampu 
bepergian ke luar Indonesia dalam jangka 
waktu lama. Para diaspora itu berada di 120 
negara (Wibisono, Legionosuko & Yuninda, 
2017). 

Meskipun jumlah diaspora sedikit, namun 
mereka masih memegang paspor Indonesia 
sehingga masih berhak menjadi peserta 
pemilu. Berdasarkan konsepsi Wawasan 
Nusantara, Indonesia sangat menghargai 
hak-hak warga negara Indonesia. Konsepsi 
Wawasan Nusantara tersebut mengandung 
tiga unsur kebangsaan Indonesia yaitu 

rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan 
semangat kebangsaan (Tim Pokja Geopolitik 
dan Wawasan Nusantara (2018). Selain itu 
fenomena diaspora akan semakin banyak 
jumlahnya, karena informasi ke seluruh 
dunia semakin terbuka dan juga transportasi 
akan semakin terjangkau harganya. Ini 
adalah penanda bagi fenomena globalisasi 
migran (Romdiati, 2015). Jadi, diaspora 
yang meskipun sedikit jumlahnya harus 
tetap dirawat keberadaannya. Wujud dari 
perawatan itu adalah mengakomodasikan hak 
memilihnya dalam Pemilu. 

 Selain karena prinsip keadilan sosial 
dan globalisasi, keberadaan diaspora penting 
untuk diperhatikan terutama dalam hal 
memfasilitasi hak memilih dalam Pemilu. Hal 
ini karena sejatinya diaspora itu mempunyai 
keunggulan yang berguna bagi pembangunan 
bangsa Indonesia (Romdiati, 2015). Ada lima 
sisi positif diaspora Indonesia. Pertama, 
mereka mampu mengirimkan remitansi 
(transfer ekonomi) yang sangat berguna untuk 
memperkaya devisa negara. Pada umumnya 
mereka adalah pekerja migran. Berkaca pada 
Tiongkok, peran diaspora sangat signifikan 

Keengganan para 
calon pemimpin bangsa untuk 
berkampanye secara langsung 

di luar negeri karena alasan cost-
benefit, telah memunculkan

 ide untuk kampanye melalui media 
sosial. Jenis kampanye 

melalui media sosial ini dianggap 
jauh lebih murah dan efektif 
menjangkau calon pemilih.

(Bennet, 2012)
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untuk pembangunan nasional. Diaspora 
menyumbang 50% investasi (Jazuli, 2017).

Sisi positif kedua dari diaspora adalah 
mereka mampu menjadi duta bangsa 
Indonesia. Mereka mampu mempromosikan 
budaya bangsa Indonesia ke seluruh dunia, 
sehingga banyak wisatawan manca negara 
yang tertarik berkunjung ke Indonesia. Sisi 
positif ketiga, mereka mampu memperkaya 
bangsa Indonesia melalui transfer ketrampilan 
dan teknologi dari negara yang ditempatinya 
kepada teman-teman dan keluarganya di 
Indonesia. Hal ini karena negara yang dituju 
para migran itu biasanya jauh lebih maju 
peradapannya daripada Indonesia. 

Sisi positif keempat, diaspora Indonesia 
bisa menjadi duta investasi (Eman, 2017). 
Duta investasi itu adalah orang-orang 
Indonesia yang berada di luar negeri dan 
mereka akan mengajak investor luar negeri 
untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 
Para diaspora Indonesia ini juga akan 
menjadi duta promosi produk Indonesia, 
yaitu untuk meningkatkan ekspor produk 
Indonesia. Produk Indonesia itu bisa saja 
berasal dari perusahaan besar, menengah 
maupun kecil. Sisi positif kelima, diaspora 
Indonesia dapat membantu dengan memberi 
perlindungan bagi sesama diaspora yang 
rentan mendapatkan kekerasan. Contohnya 
adalah TKI yang bekerja sebagai penata 
laksana rumah tangga. 

Keberadaan diaspora yang sedikit dan 
tersebar di seluruh penjuru dunia ini meskipun 
menguntungkan bila diperhatikan, namun 
sayangnya mereka sering terpapar oleh politik 
identitas. Mereka cenderung lebih memilih 
pemimpin yang sama identitasnya daripada 
rekam jejak prestasinya (Felfe & Schyns, 2010). 
Fenomena khusus diaspora Indonesia yang 
terpapar politik identitas itu harus diperhatikan, 
karena sangat besar kemungkinannya mereka 
memperburuk nama Indonesia di mata 

internasional. Oleh karena itu, keberadaan 
diaspora tersebut harus diperhatikan. 

Di mana diaspora ini bisa dijumpai? Seperti 
telah disebutkan di atas, diaspora tersebar di 
sekitar 120 negara. Mereka sering membentuk 
berbagai perkumpulan. Perkumpulan itu 
antara lain: PPI (Persatuan Pelajar Indonesia), 
berbagai organisasi seperti Indonesia Integrated 
di Belgia (Wibisono et al., 2017), berbagai 
pertemuan rutin yang digelar oleh KBRI atau 
masyarakat diaspora Indonesia, dan Indonesian 
Diaspora Network yang digagas oleh Dino Pati 
Djalal di Los Angeles pada Juli 2012, pada saat 
berlangsungnya Kongres Diaspora Indonesia 
pertama (Eman, 2017-2019). Kemudahan 
menemukan para diaspora Indonesia ini akan 
juga akan memudahkan proses Pemilu Indonesia 
pada 2019. 

Usaha-usaha untuk memperkuat Wawasan 
Nusantara pada diaspora 

Keberadaan diaspora ini sangat erat 
hubungannya dengan konsep wawasan 
nusantara Indonesia. Wawasan nusantara 
adalah cara pandang dan sikap bangsa 
Indonesia mengenai diri dan lingkungannya 
yang serba beragam dan bernilai strategis. Cara 

Berdasarkan konsepsi 
Wawasan Nusantara, Indonesia 

sangat menghargai hak-
hak warga negara Indonesia. 
Konsepsi Wawasan Nusantara 

tersebut mengandung tiga unsur 
kebangsaan Indonesia yaitu rasa 
kebangsaan, paham kebangsaan, 

dan semangat kebangsaan 

(Tim Pokja Geopolitik 
dan Wawasan Nusantara (2018)
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pandang tersebut hendaknya mengutamakan 
persatuan dan kesatuan bangsa serta 
kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara untuk mencapai tujuan nasional. 
Wawasan nusantara ini mempunyai enam 
fungsi. Pertama, menumbuhkan kesadaran 
berbangsa. Kedua, menumbuhkan kesadaran 
berbangsa Indonesia. Ketiga,  menanamkan 
cinta tanah air sehingga bersedia berkorban 
untuk tanah air. Keempat, menumbuhkan 
rasa tanggung jawab, hak, dan kewajiban 
terhadap negara Indonesia. Kelima, 
mengembangkan kehidupan yang plural. 
Keenam, mengembangkan masyarakat 
madani untuk pengembangan kekuasaan 
Pemerintah Indonesia (Tim Pokja Geopolitik 
dan Wawasan Nusantara, 2018). 

Berdasarkan konsep wawasan nusantara 
tersebut, para diaspora diharapkan masih 
peduli dengan keberadaan Indonesia. Hal 
ini karena mereka masih mempertahankan 
hubungan emosi dengan leluhurnya di 
Indonesia. Selain itu, mereka masih 
memegang paspor Indonesia. Kepedulian 
itu salah satu perwujudannya adalah aktif 
berpartisipasi dalam Pemilu. Kemudahan 
berpartisipasi dalam pemilu bagi diaspora 
juga menjadi program unggulan dari KBRI. 
Hal ini sudah dilakukan oleh para diaspora 
Belgia (Wibisono et al., 2017). 
PENUTUP
Kesimpulan

Rendahnya partisipasi diaspora Indonesia 
dalam pemilu adalah sebuah fenomena yang 
harus dihadapi dengan kritis. Apalagi, mereka 
juga terkena politik identitas, yang telah 
membuatnya semakin harus diwaspadai. 
Keberadaan diaspora yang terkena politik 
identitas itu akan menjadi citra buruk 
Indonesia di mata internasional. Meskipun 
demikian, keberadaan diaspora tetap harus 
diakomodasi, karena diaspora memiliki nilai-

nilai yang sangat menguntungkan Indonesia. 
Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh KBRI 
dan Kementerian Luar Negeri selama ini 
dalam mengelola para diaspora diharapkan 
akan membuat mereka menjadi duta 
Indonesia yang baik. Hal ini karena secara 
sosiologis dan antropologis, masyarakat 
diaspora akan mengalami pola perubahan 
sebagai akibat interaksi dan adaptasi 
dengan masyarakat lokal. Mereka akan 
mengalami banyak perubahan antara lain 
dalam hal kemajemukan agama, identitas, 
kemasyarakatan, dan praktek-praktek ritual. 

Saran
Untuk menyukseskan Pemilu 2019, maka 

peran diaspora harus dioptimalkan. Untuk itu, 
politik identitas yang menghinggapi baik para 
diaspora maupun calon pemimpin nasional 
perlu dikikis. Oleh karena itu, saran pertama 
yang dapat dikemukakan yaitu 
1. Mengundang calon pemimpin yang 

menjadi peserta pemilu, terutama yang 
tidak terindikasi dengan politik identitas. 
Untuk itu, kerja sama antara KPU, KBRI, 
dan Kemenlu perlu dibentuk. Calon 
pemimpin itu diminta untuk memaparkan 
visi-misinya kepada masyarakat diaspora 
Indonesia. 

2. KBRI dan Kemenlu meminta KPU 
tentang paparan visi, misi, slogan, dan 
program kerja calon pemimpin untuk 
dipublikasikan di media sosial. Publikasi 
itu hendaknya bebas dari politik 
identitas. Untuk mengatasi berita-berita 
bohong (hoax) dari calon pemimpin 
nasional tersebut, maka media sosial 
resmi dari calon pemimpin tersebut 
harus didaftarkan. Bila media sosial itu 
mengandung berita bohong, maka KPU 
akan memberi penalti.

3. KPU bisa menambah TPS (Tempat 
Pemungutan Suara), sehingga TPS tidak 
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hanya berada di KBRI saja yang biasanya 
ada di ibu kota negara. 

4. Kemenlu dan KBRI harus selalu 
memutakhirkan data masyarakat 
Indonesia yang berhak untuk memilih dan 
menjadi diaspora. Data ini penting untuk 
KPU. Data yang terkumpul itu juga bisa 
digunakan oleh KBRI untuk berinteraksi 
dengan diaspora untuk mendata 
informasi kependudukan lainnya, serta 
untuk mengabarkan tentang kemajuan-
kemajuan yang telah dicapai Indonesia. 

5. KBRI hendaknya aktif mengadakan 
pertemuan formal dan informal sebagai 
ajang untuk saling mengingatkan rasa 
kebangsaan Indonesia. Konsep yang bisa 
ditiru adalah adanya pasar Tong-Tong di 
Denhaag Belanda. Pasar Tong-tong adalah 
festival tahunan terbesar di Eropa untuk 
mempromosikan budaya dan produk 
Indonesia. KBRI juga bisa mengundang 
mahasiswa Indonesia yang menuntut 
ilmu di negara asing untuk mengadakan 
seminar. Dalam forum resmi tersebut 
bisa diundang figur-figur yang toleran, 
untuk mengikis politik identitas. 

6. KBRI bekerja sama dengan IDN (Indonesia 
Diaspora Network). Hal ini karena 
IDN mempunyai banyak mitra kerja 
seperti: ADI (Asosiasi Dosen Indonesia), 
IKUBI (Ikatan UKM Bisnis Indonesia), 
Kemeterian Luar Negeri Indonesia, 
dan JAPFA (perusahaan agri-food yang 
bermarkas di Singapura). Banyaknya 
mitra kerja itu tentu akan memotivasi 
para diaspora untuk berpartisipasi aktif 
dalam Pemilu. 

7. Hendaknya KPU menyiapkan internet 
voting system yang bisa diakses melalui 
smartphone. Berdasarkan cara tersebut 
maka diaspora bisa memindai wajah 
mereka sendiri kemudian dicocokkkan 
dengan database yang bersumber 

pada database e-paspor (Muliawan, 
2016). Metode ini diharapkan dapat 
meningkatkan partisipasi para diaspora 
dalam Pemilu 2019. 
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Abstrak 

Hubungan kerja sama Indonesia dan Cina semakin menunjukkan intensitasnya selama 
pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terlebih dalam lawatan Presiden Joko Widodo 

ke Cina yang disambut oleh Presiden Xi Jinping. Kedua negara juga memperkuat kerja 
sama di beberapa sektor strategis seperti sektor perdagangan, keuangan, infrastruktur, 
perindustrian, pariwisata, hingga politik dan keamanan. Di era pemerintahan Presiden 

Joko Widodo, kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Cina juga sangat dinamis di 
berbagai bidang. Kunjungan Presiden Joko Widodo menghasilkan kerja sama yang 

komprehensif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Cina. Selanjutnya, kedua 
belah pihak menandatangani delapan dokumen kerja sama, yang meliputi MoU Kerja 
sama Ekonomi antara Menko Perekonomian RI dengan Komisi Nasional Pembangunan 
dan Reformasi Cina, MoU Kerja sama Pembangunan Industri dan Infrastruktur antara 

BUMN Indonesia dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi Cina, MoU proyek 
pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung atau dikenal dengan Kereta Cepat 

Indonesia Cina (KCIC), proyek jalur sutra atau One Belt One Road, dan lain sebagainya. 
Beragam kemitraan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Cina 

merepresentasikan hubungan diplomatik yang saling melengkapi.

Kata kunci:  kerja sama, Cina, Indonesia, ekonomi, belt and road initiative
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foto: www.matamatapolitik.com

PENDAHULUAN 
Hubungan bilateral Indonesia dan 

Cina mengalami kemajuan pesat dengan 
peningkatan kerja sama menjadi Kemitraan 
Strategis Komprehensif pada tahun 2013. 
Peningkatan perekonomian kedua negara 
pada kenyataannya menjadi daya tarik yang 
kuat, baik untuk kepentingan perdagangan, 
investasi, pariwisata, pendidikan maupun 
budaya. Dengan semakin meningkatnya 
arus lalu lintas manusia dari kedua negara, 
diperlukan pengelolaan dan kerja sama yang 
baik antara kedua negara. Sementara itu, 
hubungan ekonomi Indonesia dengan Cina 
sebagai mitra dagang utama dan sumber 
investasi potensial diwarnai dengan upaya 
Pemerintah Indonesia mendorong investasi 
Cina pada proyek Masterplan Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 
(MP3EI) dan upaya kedua negara memajukan 
liberalisasi ekonomi untuk akses bagi produk-
produk Indonesia ke Cina dan begitu juga 
sebaliknya.

Kemudian semasa pemerintahan Presiden 
Joko Widodo, kerja sama ekonomi antara 

Indonesia dan Cina juga sangat dinamis di 
berbagai bidang. Kunjungan Presiden Joko 
Widodo menghasilkan statement Bersama 
Kemitraan Strategis Komprehensif antara 
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah 
Cina. Selanjutnya, kedua belah pihak 
menandatangani delapan dokumen kerja 
sama, yang meliputi:
a. MoU Kerja Sama Ekonomi antara Menko 

Perekonomian RI dengan Komisi Nasional 
Pembangunan dan Reformasi Cina.

b. MoU Kerja Sama Pembangunan Industri 
dan Infrastruktur antara Komisi Nasional 
Pembangunan dan Reformasi Cina dengan 
Menteri BUMN.

c. MoU antara Menteri BUMN dengan Komisi 
Nasional Pembangunan dan Reformasi 
Cina untuk Proyek Pembangunan Kereta 
Cepat Jakarta – Bandung.

d. MoU antara Badan SAR Nasional 
(BASARNAS) RI dengan Menteri 
Transportasi Cina.

e. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah 
RI dan Cina untuk pencegahan pajak 
berganda.
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f. MoU antara Lembaga Pengembangan 
Antariksa Nasional (LAPAN) dengan Badan 
Antariksa Nasional Cina.

Kemudian, sejalan dengan kebijakan luar 
negeri Presiden Joko Widodo, Pemerintah 
Indonesia dan Cina menyepakati kerja 
sama bilateral demi mensinergikan gagasan 
Poros Maritim Dunia dan inisiatif Jalan 
Sutera Maritim Abad 21 atau yang dikenal 
dengan 21st Century Maritime Silk Road. 
Gagasan poros maritim dunia disepakati 
guna merealisasikan konektivitas maritim di 
kawasan melalui pembangunan infrastruktur. 
Preferential buyer’s credit dari Cina yang 
telah digunakan sebesar USD 1,8 miliar dan 
komitmen tambahan pinjaman sebesar USD 4 
miliar. BUMN Indonesia dan Cina meresmikan 
rencana besar pembangunan kereta cepat 
(High Speed Railway/HSR) Jakarta-Bandung. 
HSR mulai dibangun awal 2016 dan selesai 
pada triwulan I-2019. BUMN kedua negara 
membentuk anak usaha patungan bernama PT 
Kereta Cepat Indonesia Cina. Kerja sama ini 
dilakukan melalui anak usaha BUMN, PT Pilar 
Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan Cina Railway 
International Co. Ltd. PSBI adalah perusahaan 
patungan konsorsium BUMN Indonesia yang 
terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Kereta Api 
Indonesia, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan 
Nusantara VIII. Pekerjaan konstruksi, rel 
hingga persinyalan akan dilakukan oleh 
Indonesia sedangkan pengadaan rolling stock 
atau kereta dipasok dari Cina. 75% dari total 
investasi sebesar USD 5,5 miliar dibiayai oleh 
Cina Development Bank (CDB) dan sisanya 
disokong modal sendiri dari konsorsium 
BUMN Cina-Indonesia yakni PT Kereta Cepat 
Indonesia Cina (KCIC). 

Selain itu, aktivitas perdagangan juga 
menjadi sorotan dari kedua belah pihak. Cina 
telah menjadi mitra dagang utama Indonesia. 
Nilai perdagangan terus meningkat dalam 
lima tahun terakhir dengan kenaikan rata-

rata 19,58% (2011: USD 49 miliar, 2012: USD 
51 miliar; 2013: USD 52 miliar). Hubungan 
diplomatik Indonesia dan Cina dari sisi 
ekonomi, politik, dan keamanan selanjutnya 
akan dikaji lebih komprehensif pada bagian 
pembahasan.

PEMBAHASAN 
Hubungan diplomatik antara Indonesia 

dan Cina dapat dianalisis melalui teori kerja 
sama. Hal ini didasari oleh kemitraan bilateral 
kedua negara yang sudah terjalin sejak 
lama. Kerja sama merupakan serangkaian 
hubungan yang didasari dan disahkan secara 
hukum, seperti pada organisasi atau institusi 
internasional. Kerja sama terjadi karena 
adanya penyesuaian perilaku oleh para 
aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap 
pilihan-pilihan yang diimplementasikan oleh 
aktor lain. Kerja sama dapat dijalankan dalam 
suatu proses perundingan. Kerja sama dapat 
pula timbul dari adanya komitmen individu 
terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai 
usaha memenuhi kebutuhan pribadi. Kunci 
penting dari perilaku bekerja sama yaitu pada 
sejauh mana setiap pribadi mempercayai 
bahwa pihak yang lainnya akan menjadi 
mitra kerja sama yang menguntungkan. 
Jadi, isu utama dari teori kerja sama adalah 
pemenuhan kepentingan pribadi, di mana 
hasil yang menguntungkan kedua belah pihak 
akan diperoleh melalui kerja sama, daripada 
berusaha memenuhi kepentingan sendiri 
dengan cara berusaha sendiri atau dengan 
berkompetisi.

Saat ini kerja sama internasional 
telah menjadi hal umum dalam hubungan 
internasional. Kerja sama internasional 
menjadi sebuah jalan bagi para aktor untuk 
melakukan hubungan pemenuhan kepentingan 
yang diinginkan oleh aktor tersebut. Salah 
satunya adalah negara sebagai aktor utama 
dalam hubungan internasional. Negara 
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melaksanakan kerja sama internasional 
untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. 
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, kerja 
sama internasional memiliki peranan yang 
sangat penting. Hubungan dan kerja sama 
antarnegara timbul karena adanya kekayaan 
alam dan kemajuan industri yang tidak 
berimbang, sehingga memaksa negara untuk 
membentuk sebuah kerja sama yang bersifat 
internasional di berbagai sektor. 

Terdapat tiga pendekatan utama 
mengenai kerja sama internasional. 
Pendekatan pertama adalah pendekatan 
neoliberalisme. Pendekatan ini memandang 
bahwa kerja sama internasional harus fokus 
pada peran rezim internasional. Dengan 
bersandar pada rezim internasional, negara 
bisa memahami common interest. Bagi kaum 
neoliberalis, kerja sama internasional (dalam 
bentuk perusahaan) bagi negara adalah sebuah 
investasi yang menguntungkan. Melalui kerja 
sama internasional, negara mampu meraup 
keuntungan lebih untuk menjamin eksistensi 
mereka di ranah internasional. Hal ini sangat 
sesuai dengan keberadaan kaum neoliberalis 
sebagai pembentuk negara-negara oportunis 
yang mengejar absol Mochtar Kusumaatmadja 
ute gains.

Proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC)
Kebutuhan perkeretaapian nasional 

hingga tahun 2030 tertuang dalam Ripnas yang 
memuat beberapa hal, seperti arah kebijakan 
dan peranan perkeretaapian nasional dalam 
keseluruhan moda transportasi, perkiraan 
perpindahan orang dan barang, rencana 
kebutuhan sarana dan prasarana, serta rencana 
kebutuhan SDM. Pada tahun 2030 diperkirakan 
perjalanan orang mencapai 929,5 juta orang 
per tahun meliputi perjalanan antarprovinsi 
dan internal provinsi. Jumlah perjalanan 
orang terbesar terjadi di Pulau Jawa hingga 
Bali yaitu sebesar 858,5 juta orang per tahun 

(92%) dan sisanya tersebar di provinsi lain. 
Maka dari itu, layanan kereta api cepat 
Jakarta-Bandung yang bekerja sama dengan 
Pemerintah Cina, menjadi suatu kebutuhan 
bagi Indonesia. Perkeretaapian Indonesia 
saat ini masih banyak menggunakan teknologi 
yang disesuaikan dengan teknologi lama 
yang sudah terpasang, yaitu teknologi pada 
zaman Belanda. Dalam penyelenggaraannya, 
teknologi lama ini sangat mahal dan 
inefisiensi, sehingga Pemerintah Indonesia 
perlu melakukan modernisasi secara 
menyeluruh terhadap sarana dan prasarana 
yang harmonis dengan perkembangan 
teknologi perkeretaapian dunia.

Beberapa kebijakan Pemerintah 

Indonesia dalam merealisasikan kegiatan 
alih teknologi dan pengembangan industri 
perkeretaapian nasional, yaitu 
a. Pengembangan roadmap teknologi dan 

industri perkeretaapian; 
b. Penguasaan teknologi prasarana 

khususnya teknologi persinyalan, sistem 

Kerja sama internasional 
memiliki peranan yang sangat 
penting. Hubungan dan kerja 

sama antarnegara timbul 
karena adanya kekayaan alam 
dan kemajuan industri yang 
tidak berimbang, sehingga 

memaksa negara untuk 
membentuk sebuah kerja sama 
yang bersifat internasional di 

berbagai sektor.
(Mochtar Kusumaatmadja)
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kontrol, dan alat perawatan; 
c. Penguasaan teknologi kereta api yang 

berkecepatan tinggi (kereta api cepat); 
d. Penguasaan teknologi yang berstandar 

internasional; 
e. Standarisasi produk industri 

perkeretaapian dalam rangka 
melindungi industri dalam negeri; dan 

f. Dukungan regulasi untuk pemasaran.
Kondisi perekeretaapian Indonesia di atas 

mendorong Pemerintah Indonesia untuk bekerja 
sama dengan Pemerintah Cina. Cina menjanjikan 
alih teknologi atau transfer teknologi 100% 
secara terbuka. Jalannya melalui pembangunan 
pabrik rolling stock yang rencananya dibangun 
di Purwakarta, Jawa Barat. Menteri BUMN Rini 
Soemarno menegaskan, dengan alih teknologi 
secara terbuka, bisa meningkatkan kemandirian 
Indonesia dalam pembangunan transportasi 
modern berbasis kereta. Pembangunan kereta 
cepat setidaknya akan menyerap 87 ribu orang, 
yakni pada masa konstruksi selama tiga tahun 
sebanyak 39 ribu tenaga kerja, pada periode 
konstruksi Transit Oriented Development (TOD) 
mencapai 20 ribu tenaga kerja selama 15 tahun 
dan pada periode operasionalisasi TOD atau 
pengembangan kawasan baru akan melibatkan 
28 ribu tenaga kerja. Besarnya serapan tenaga 
kerja terjadi karena sekitar 60% pengerjaannya 
dilakukan di Indonesia.

Proyek KCIC dikerjakan oleh dua konsorsium 
yaitu dari Cina dan Indonesia, dengan biaya 
75% pinjaman dari China Development Bank 
dengan jangka waktu pengembalian 40 tahun. 
Sementara 15% biaya akan ditanggung oleh 
konsorsium Indonesia dan sisanya konsorsium 
Cina, sehingga murni biaya proyek tidak 
berasal dari APBN. Direktur Utama PT. KCIC, 
Hanggoro Budi Wiryawan menambahkan, 
proyek tersebut juga akan memberikan 
manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional 
dengan terbentuknya kawasan dan pusat 
pertumbuhan ekonomi baru yang diantaranya 

akan menciptakan lapangan kerja baru di 
wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya. 
Selain itu, kehadiran infrastruktur transportasi 
berbasis kereta cepat ini akan menjadi sarana 
pengembangan sentra ekonomi baru di koridor 
Jakarta dan Bandung serta menjadi salah satu 
moda transportasi andalan dan kebanggaan 
Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi 
Asean (MEA).

Kebijakan One Belt One Road (OBOR)
Selain proyek KCIC, kerjasama Indonesia 

dan Cina juga dimanifestasikan dalam proyek 
Belt Road Initiative atau lebih dikenal dengan 
BRI. Realitanya, upaya membuka jalur perda-
gangan antarbenua yang dikenal sebagai jalur 
sutra telah dilakukan sejak ribuan tahun yang 
lalu. Jalur sutra kuno ini merupakan jalur 
perdagangan yang menghubungkan Cina den-
gan negara-negara di Eropa, Asia, dan Afrika 
melalui semangat perdamaian, kerjasama, ke-
terbukaan dan inklusivitas, saling belajar dan 
saling menguntungkan dengan komoditas uta-
ma yaitu sutra. Dengan semangat yang sama, 
Presiden Xi Jinping menghidupkan kembali 
konsep jalur sutra modern dengan Program 
BRI dalam kunjungannya ke Khazakhstan pada 
tahun 2013. Awalnya, inisiasi BRI dipahami 
oleh Kementerian Perdagangan Cina semata 
sebagai solusi ekspor bagi sektor manufaktur 
baja ke wilayah barat Cina, namun kemudian 
berhasil menjadi kebijakan luar negeri Cina 
untuk menciptakan suatu koridor ekonomi 
dengan memadukan kekuatan geopolitik dan 
geoekonomi negara-negara middle power di 
Eropa, Asia, dan Afrika, dengan Cina sebagai 
pusatnya. Untuk mendukung infrastruktur jal-
ur tersebut, Cina menyediakan dana sebesar 
USD 124 miliar (±Rp1.649 triliun), antara lain 
untuk pembangunan kereta api cepat pada 
jalur darat dan pengembangan pelabuhan 
laut pada jalur laut.

Jalur sutra BRI Cina memiliki dua jalur, 
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yaitu jalur perdagangan darat (Silk Road Eco-
nomic Belt) dan jalur perdagangan laut (Mar-
itime Silk Road atau MSR) yang membentang 
dari Eropa ke Asia Tengah dan Timur. Lima 
poin utama untuk membangun jalur ini adalah 
dengan memperkuat: 
a. komunikasi kebijakan yang mendukung 

kerjasama ekonomi; 
b. koneksi jalan/infrastruktur dengan 

koridor transportasi yang besar; 
c. fasilitas perdagangan yang menekankan 

pada penghapusan hambatan 
perdagangan (trade barriers) dan 
pengurangan biaya perdagangan dan 
investasi; 

d. kerjasama keuangan yang berfokus 
pada penyelesaian mata uang untuk 
mengurangi biaya transaksi dan resiko 
finansial; serta 

e. konektivitas people-to-people.
Maritime Silk Road (MSR) berperan 

sebagai salah satu instrumen yang 
menghubungkan Cina dengan negara-negara 
Asia hingga Eropa. Titik jalur transregional 
MSR akan menghubungkan rute darat dan laut 

Gambar 1. Rute Belt Road Initiative

Sumber: Belt Road Initiative

dan mengembangkan jaringan infrastruktur 
di kawasan Eurasia. Perencanaan kerjasama 
strategis ini juga mencakup beberapa negara 
kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, Afrika, 
dan Eropa. Jakarta termasuk sebagai salah 
satu titik penting dalam menghubungkan 
perdagangan Cina di kawasan Asia Tenggara. 
Inisiasi MSR bersifat inklusif, yang berarti 
bahwa setiap pihak terlibat dapat membentuk 
MSR sehingga sesuai dengan kepentingan 
ekonomi mereka. Bagi Indonesia, MSR akan 
berpotensi besar untuk meningkatkan tren 
perdagangan dan sejalan dengan agenda 
Indonesia yaitu Poros Maritim Dunia yang 
digagas oleh Presiden Joko Widodo. Rute 
transportasi MSR didukung oleh infrastruktur 
jalur laut dengan pelabuhan yang memadai 
di setiap titiknya. Kualitas infrastruktur 
sangat berdampak pada biaya transportasi, 
sehingga Cina gencar merealisasikan 
pembangunan infrastruktur yang memadai. 
Singkatnya, kualitas infrastruktur yang baik 
akan memudahkan transportasi barang, 
menurunkan biaya transportasi, dan 
pereduksian biaya barang. 
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Dapat dilihat pada peta diatas bahwa 
proyek yang dicanangkan untuk masing-masing 
negara berbeda-beda. Indonesia termasuk 
dalam jalur MSR yang terbaru (21st Century 
Maritime Silk Road), sedangkan negara lainnya 
seperti Kazakhstan dan Uzbekistan termasuk 
dalam projek pembangunan jalur pipa yang 
menyalurkan minyak dan gas alam, yang 
merupakan jalur Sabuk Jalur Sutra Ekonomi. 
Hampir seluruh projek-projek tersebut 
sepenuhnya didanai oleh Asian Infrastructure 
Investment Bank  (AIIB) dan The Silk Road 
Fund, yang berinvestasi pada projek di setiap 
negara terkait. The Silk Road Fund telah 
menyiapkan USD 40 miliar khusus untuk 
mendanai proyek tersebut. Ketersediaan 
dana dan tekad Cina menjadi pendorong kuat 
dalam merealisasikan MSR.

Sebagian ekspertis menganggap 
proyek BRI berkontribusi positif terhadap 
perekonomian nasional Indonesia. Selama 
periode 2014-2016, nilai perdagangan ekspor-
impor Cina bersama negara lain pada jalur 
BRI mencapai USD 3 triliun. Pada tahun 
2016, nilai ekspor non-migas Indonesia ke 
Cina juga menunjukkan kenaikan sebesar 
13,97%, dari USD 13,3 miliar menjadi USD 
15,1 miliar. Namun demikian, sebagian 
ekspertis pesimis terhadap posisi Indonesia di 
jalur BRI. Sebagian besar negara yang masuk 
dalam jalur BRI merupakan negara tujuan 
ekspor yang memiliki kontribusi relatif kecil 
terhadap ekspor Indonesia, yaitu di bawah 5% 
pada tahun 2016. Hanya sebagian kecil yang 
memberikan kontribusi ekspor Indonesia lebih 
dari 5%, yaitu Cina (11,5%), India (7,55%), dan 
Singapura (6,64%). Untuk meningkatkan nilai 
ekspor, Indonesia harus mengambil bagian 
dalam menyediakan produk yang dapat dijual 
di sepanjang jalur BRI melalui komoditas 
unggulan dan potensial yang berdaya 
saing produk global. Menurut Kementerian 
Perdagangan, komoditas ekspor non-migas 

unggulan Indonesia antara lain udang, kopi, 
sawit, kakao, handicraft, ikan dan turunan 
produk ikan, medical herbs, dan produk kulit.

Di sepanjang jalur BRI, perdagangan 
komoditas kakao termasuk salah satu 
aktivitas perdagangan dengan intensitas 
tinggi. Berdasarkan data dari Kementerian 
Pertanian, sentra produksi kakao di Indonesia 
terdapat di enam provinsi, yaitu Sulawesi 
Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, 
Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Lampung, 
dan Sumatera Utara. Keenam provinsi tersebut 
memberikan kontribusi kumulatif sebesar 
80,19%. Sulawesi Tengah menempati urutan 
pertama dengan kontribusi sebesar 21,69%. 
Peringkat kedua ditempati oleh Sulawesi 
Selatan dengan kontribusi sebesar 16,59%, 
diikuti oleh Sulawesi Tenggara dan Sulawesi 
Barat dengan kontribusi masing-masing 
sebesar 16,45% dan 10,01%. Dari segi kualitas, 
kakao Indonesia tidak kalah dengan kakao 
dunia. Kakao Indonesia yang difermentasi 
dengan baik dapat mencapai cita rasa setara 
dengan kakao yang berasal dari Ghana. 
Kemudian, kakao Indonesia juga mempunyai 
keunggulan lain yaitu tidak mudah meleleh. 
Sejalan dengan keunggulan tersebut, peluang 
pasar kakao Indonesia cukup terbuka untuk 
ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam 
negeri. Dengan kata lain, potensi untuk 
menggunakan industri kakao sebagai salah 
satu pendorong pertumbuhan dan distribusi 
pendapatan cukup terbuka. Beberapa negara 
pengimpor biji kakao Indonesia yaitu Amerika 
Serikat, Malaysia, Singapura, Thailand, Cina, 
Jerman, Belanda, dan sebagainya. Cina 
merupakan importir keempat terbesar untuk 
komoditas kakao Indonesia. Tercatat pada 
tahun 2015, Cina mengimpor hingga USD 80,6 
juta kakao Indonesia. 

Selain komoditas kakao, komoditas 
migas juga masih mendominasi ekspor 
Indonesia. Cina menjadi negara dengan 
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peranan terbesar terhadap total ekspor non-
migas Indonesia sepanjang Januari hingga Juli 
2018. Negeri Tirai Bambu tersebut menguasai 
15,38% pasar ekspor Indonesia dengan nilai 
perdagangan hingga USD 14,48 miliar. Nilai 
tersebut mengalami peningkatan sebesar 
34,7% dibanding dengan periode Januari 
sampai Juli 2017 yang mencapai USD 10,75 
miliar. Kemudian, ekspor terbesar produk 
Indonesia ke Cina pada Januari 2018 antara 
lain bahan bakar mineral, minyak mineral, 
lemak dan minyak nabati/hewani, besi/baja, 
serta pulp dari kayu atau bahan selulosa. 
Selain itu, Indonesia juga mengekspor karet, 
bijih, abu logam, serta berbagai produk kimia 
lainnya.

PENUTUP
Kesimpulan

Kerja sama Indonesia dan Cina 
memberikan warna tersendiri dalam 
hubungan diplomatik kedua negara. Pasca 
normalisasi hubungan, Indonesia dan Cina 
menjalin berbagai kemitraan di berbagai 
sektor strategis, mulai dari ekonomi, politik, 
hingga keamanan. Kehadiran Indonesia 
sebagai mitra dagang krusial bagi Cina seperti 
pada komoditas kakao, karet, besi/baja, 
dan migas. Aktivitas ekonomi antara kedua 
negara juga tercermin dalam proyek One Belt 
One Road (OBOR) atau lazim dikenal dengan 
jalur sutra modern. Melalui proyek tersebut, 
Indonesia dapat memaksimalkan ekspor ke 
Cina dan melakukan ekspansi berbagai produk 
unggulan ke pasar Cina seperti migas, kakao, 
dan produk kimia. Tidak hanya itu, Indonesia 
juga memiliki kesempatan yang besar untuk 
bermitra dan mengoptimalkan aktivitas 
perdagangan dengan berbagai negara yang 
dilewati jalur sutra, mulai dari negara-negara 
ASEAN hingga Eropa Barat.

Saran 

Kedekatan Indonesia dan Cina memang 
sudah sangat terlihat di berbagai bidang. 
Namun demikian ada tiga saran yang dapat 
diungkapkan yaitu
1. Pemerintah Indonesia seyogyanya tetap 

memiliki independensi dalam membuat 
berbagai kebijakan, baik di dalam negeri 
maupun luar negeri. 

2. Hubungan bilateral yang dijalin juga 
sebaiknya tidak membuat Pemerintah 
Indonesia selalu berpihak pada Cina, 
terlebih lagi jika karena alasan politis 
semata. 

3. Indonesia sebaiknya memanfaatkan 
kemitraan dengan Cina untuk kemaslahatan 
masyarakat Indonesia, terutama untuk 
kesejahteraan masyarakat, pembukaan 
lapangan pekerjaan baru, dan berbagai 
perbaikan infrastruktur untuk menunjang 
pertumbuhan ekonomi nasional.
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Abstrak
Pada awalnya kemunculan beragam organisasi dan rezim internasional -yang diyakini 

sebagai resultansi sekaligus ejawantah pemikiran dan pemahaman kaum pendukung 
liberalisme hubungan internasional-, menjadi sebuah optimisme global akan terwujudnya 

tata dunia yang adil, damai, dan seimbang. Pada awalnya ide ini tak berjalan mulus 
dengan koyak-moyaknya kesepakatan perdamaian dalam kerangka Liga Bangsa-Bangsa 

(LBB) dengan meletusnya Perang Dunia Ke-II pada 1939-1945. Dalam perkembangannya, 
preseden buruk ini perlahan  bisa ditepis melalui kemunculan dan eksistensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga supranasional penerus LBB pasca Perang Dunia Ke-
II, setidaknya sampai hari ini. Namun demikian, tak dimungkiri bahwa anasir realisme 

klasik warisan perang dunia masih kental mewarnai sepak terjang lembaga supranasional 
ini, terlebih lagi apabila menilik Dewan Keamanan PBB (DK PBB), salah satu lembaga 

paling strategis dan prestisius yang dimiliki. Sangat sulit untuk berekspektasi bahwa DK 
PBB -dengan fokus dan spesialisasi penanganan isu-isu perdamaian dan keamanan global-, 
mampu mewujudkan cita-cita tata dunia yang adil, damai, dan seimbang, apabila merujuk 
pada struktur, keanggotaan, hingga produk-produk organisasionalnya. Terpilihnya Indonesia 

sebagai anggota tidak tetap DK PBB keempat kalinya untuk periode 2019-2020 menjadi 
sebuah “harapan baru” untuk mengikis sedikit demi sedikit anasir realisme klasik dan 

hegemoni global negara-negara pemenang Perang Dunia Ke-II yang didapuk sebagai anggota 
tetap badan PBB tersebut. Pemerintah Indonesia dengan segala perangkat kebijakan luar 
negerinya sudah seyogianya merumuskan cetak biru yang jelas agar kepentingan nasional 
dan cita-cita perdamaian dunia sebagaimana yang termaktub dalam Preambul UUD NRI 

1945 Alinea Ke-4 bisa diwujudkan secara konkret.

Kata Kunci: DK PBB, Liberalisme, Perdamaian      
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Setelah melalui serangkaian upaya 
diplomasi, Indonesia akhirnya resmi didapuk 
sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan 
PBB (DK PBB) keempat kalinya dengan masa 
jabatan selama dua tahun, terhitung sejak 
tanggal 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 
2020. Keanggotaan Indonesia secara resmi ini 
ditandai dengan dipancangkannya bendera 
Indonesia, Sang Saka Merah Putih, di Markas 
Besar PBB, pada 2 Januari 2019, seperti yang 
disampaikan oleh Duta Besar RI untuk PBB di 
New York, H.E. Dian Triansyah Djani melalui 
pernyataan pers Kementerian Luar Negeri 
Republik Indonesia (Kemenlu RI). 

Selain Indonesia, terdapat juga sembilan 
negara lainnya yang terpilih sebagai anggota 
tidak tetap DK PBB, yakni Kuwait, Afrika 
Selatan, Pantai Gading, Equatorial Guinea, 
Jerman, Belgia, Polandia, Peru, serta 
Republik Dominika. Ke depan, kesepuluh 
negara anggota tidak tetap ini akan bekerja 
sama dengan Amerika Serikat (AS), Inggris, 

Prancis, Rusia dan Tiongkok -sebagai anggota 
tetap DK PBB, dalam merumuskan kebijakan 
untuk menjaga perdamaian dan keamanan 
dunia, sesuai mandatnya seperti yang tertera 
pada Piagam PBB.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota 
tidak tetap DK PBB ini merupakan buah dari 
perjuangan panjang yang sudah dilakukan 
sejak 2016 melalui kampanye di berbagai forum 
internasional untuk menggalang dukungan. 
Dalam salah satu kesempatan di Istana 
Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Juni 
2018, Presiden Joko Widodo menyampaikan 
bahwa terpilihnya Indonesia sebagai anggota 
tidak tetap DK PBB merupakan  hasil kerja 
keras dalam jangka panjang yang dilakukan 
oleh para diplomat Indonesia. 

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo 
menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia 
selalu mengangkat isu pencalonan Indonesia 
di DK PBB dan meminta dukungan dari para 
kepala negara dan kepala pemerintahan 
negara-negara sahabat. Merujuk pada 
pernyataan Kemenlu RI, sebagai ujung 
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tombak resmi diplomasi Indonesia, bahwa 
ikhtiar untuk masuk pada keanggotaan DK 
PBB ini merupakan prioritas politik luar negeri 
Indonesia dalam rangka meningkatkan peran 
Indonesia di tingkat kawasan dan global.

Sejatinya terpilihnya Indonesia dalam 
kesempatan kali ini bisa dikatakan tidaklah 
terlalu istimewa apabila merujuk pada sepak 
terjang yang ditorehkan Indonesia pada 
periode keanggotaan sebelumnya. Indonesia 
bisa dikatakan sebagai negara yang sudah 
berpengalaman dan langganan menjadi 
anggota tidak tetap DK PBB. Indonesia 
pertama kali menjadi anggota untuk masa 
bakti 1973-1974. Hal ini berlanjut pada 
periode-periode setelahnya, masing-masing 
untuk masa bakti 1995-1996 dan 2007-2008. 

Selain rekam jejak secara historis dan label 
sebagai negara yang sudah berpengalaman 
sebagai anggota, keterpilihan Indonesia juga 
ditopang oleh faktor kontribusi yang selama 
ini sudah disumbangsihkan. Sebagai contoh, 
Indonesia memiliki keunggulan elektabilitas 
karena sudah bergabung dengan misi operasi 
perdamaian PBB sejak 1957. Pada 2018, 
sejumlah kurang lebih 2.700 personel pasukan 
perdamaian Indonesia sudah bergabung 
dengan sembilan misi operasi PBB, bahkan 
Indonesia menegaskan kembali komitmennya 
untuk menambah lagi personel sebanyak 
1.040 orang hingga tutup tahun 2019.

Pengalaman, rekam jejak, serta 
kontribusi yang sudah dilakukan tersebut 
kemudian diperkuat lagi dengan peneguhan 
komitmen yang disampaikan oleh pemerintah 
Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri 
RI, H.E. Retno Lestari P. Marsudi, dalam 
pidatonya pasca terpilih sebagai anggota. 
Menlu RI menyampaikan bahwa sedikitnya 
ada empat hal yang menjadi fokus Indonesia 
selama menjalankan tugas keanggotaannya. 
Pertama, upaya untuk memperkuat 
ekosistem perdamaian dan stabilitas global 

dengan meningkatkan kapasitas pasukan 
perdamaian PBB, termasuk kontribusi kaum 
perempuan. Kedua, Indonesia berupaya 
untuk meningkatkan sinergi antara DK PBB 
dan organisasi di kawasan (Asia Pasifik) 
dalam rangka mewujudkan perdamaian 
dunia.

Ketiga, Indonesia akan senantiasa 
mendorong kemitraan global agar tercapai 
sinergi penciptaan perdamaian dan kegiatan 
pembangunan berkelanjutan, khususnya 
agenda Sustainable Development Goals 
(SDGs) PBB 2030. Terakhir, Indonesia akan 
mendorong terbentuknya pendekatan 
komprehensif global untuk memerangi 
terorisme, radikalisme dan ekstrimisme. Selain 
itu, Indonesia juga kembali menekankan fokus 
dan atensi politik luar negerinya terhadap 
isu Palestina, seperti halnya yang menjadi 
fokus dan atensi pencalonan Indonesia pada 
periode-periode sebelumnya.

Terlepas dari euforia perjuangan dan 
keberhasilan yang dicapai oleh Indonesia 
tersebut, muncul beragam pertanyaan, 
baik dari kelompok kritis domestik (praktisi 
dan pengamat hubungan internasional), 
maupun dari negara-negara dari kawasan 
lain yang memiliki ekspektasi besar terhadap 
keanggotaan Indonesia di organisasi 
tersebut. Pertanyaan pertama yang muncul 
adalah apakah Indonesia akan menjadikan 
keanggotaannya kali ini sebagai “rutinitas 
diplomasi” di kancah internasional saja, 
atau menjadikannya sebagai panggung 
untuk mereformasi secara perlahan hingga 
merekonstruksi struktur “kolot” yang melekat 
pada DK PBB. Kedua, perspektif apa yang 
akan digunakan Indonesia dalam merumuskan 
kebijakan di DK PBB, apakah perspektif 
unilateralis dengan mengedepankan 
kepentingan nasional secara sepihak saja, 
atau turut menyuarakan aspirasi negara-
negara dunia ketiga. 
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Ketiga, apakah Indonesia sanggup 
berkontribusi secara konkret untuk 
mewujudkan tata dunia yang damai, adil 
dan seimbang melalui produksi kebijakan-
kebijakan yang tidak bias kepentingan negara-
negara anggota DK PBB saja, khususnya 
negara-negara anggota tetap, kampiun Perang 
Dunia Ke-II. Keempat, bagaimana Indonesia 
mampu memainkan fleksibilitas diplomasinya 
dalam membangun komunikasi dan koordinasi 
dengan sesama anggota DK PBB. Hal-hal inilah 
yang akan sangat menentukan impresi dan 
rekam jejak Indonesia selama dua tahun ke 
depan.

Pokok-Pokok Permasalahan
Berbicara mengenai PBB sebagai sebuah 

organisasi supranasional (termasuk di 
dalamnya DK PBB sebagai bagian strategis yang 
menjadi pokok pembahasan pada penulisan 
ilmiah ini) akan menarik kita pada diskursus 
klasik para sarjana hubungan internasional 
generasi awal mengenai konsepsi material 
hubungan internasional, yakni mengenai siapa 
aktor hubungan internasional, apa definsi 
struktur sistem internasional, hingga upaya-
upaya mewujudkan perdamaian dunia yang 
menjadi idealisme global setelah meletusnya 
perang dunia.

Tak dimungkiri bahwa terbentuknya PBB 
pasca kegagalan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) 
merupakan produk dan ejawantah pemikiran 
kaum liberalisme klasik bahwa sejatinya 
sifat manusia adalah altruis, yang mana 
manusia tidak dapat hidup sendiri, sehingga 
membutuhkan sosialisasi dengan manusia 
lainnya. Hal ini juga berlaku terhadap negara-
negara di dunia sebagai entitas politik dan 
bangsa sebagai entitas sosial. Agar terwujud 
perdamaian dunia, negara harus bekerja 
sama satu sama lain yang mana kerangka 
utamanya adalah melalui organisasi kerja 
sama internasional.

Namun demikian, eksistensi organisasi 
internasional, dalam konteks ini PBB, 
ternyata tidak serta-merta an sich sebagai 
kanal ide-ide kaum liberalisme saja yang 
mengklaim diri mereka sebagai penyokong 
utama perdamaian. Namun, lapisan historis 
dan dinamika yang dimainkan sepanjang 
berdirinya PBB sejak 1945 hingga kini bisa 
dikatakan “tercemar” oleh anasir-anasir 
kaum realisme klasik dan neo-realisme 
yang menempatkan dogma-dogma seputar 
kompetisi, konflik, pertentangan dan struktur 
hirarki internasional sebagai terma-terma 
utama berorganisasi.

Penetapan lima negara, yang didominasi 
oleh para pemenang Perang Dunia Ke-
II, sebagai anggota tetap DK PBB, adalah 
permasalahan akut yang menjadi kontestasi 
pemikiran dan adu argumentasi banyak 
kalangan hingga hari ini. Hal ini menciptakan 
semacam anekdot bahwa perdamaian dan 
keamanan global terletak di tangan “lima 
malaikat penjaga DK PBB”, masing-masing 
Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan 
Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini kontradiktif 
dengan mengemukanya sinisme dunia 
internasional mengacu pada sepak terjang 

Definisi 
keanggotaan tidak tetap 

juga meredupkan harapan 
para pecinta perdamaian 

akan kiprah negara-negara 
yang memang benar-benar 
ingin bekerja mewujudkan 

perdamaian dunia, 
bukan sekedar selebrasi 

diplomasi di panggung 
internasional saja.
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beberapa anggota tetap seperti Amerika 
Serikat, Rusia, dan Tiongkok yang tak segan-
segan mengobar perang di berbagai belahan 
dunia, bahkan bertikai satu sama lain untuk 
mengejar kepentingan nasionalnya secara 
unilateralis.

Dikotomi antara “anggota tetap” dan 
“anggota tidak tetap” juga menimbulkan 
pelemahan harapan publik akan terciptanya 
tata dunia baru yang jauh lebih baik 
dari hari ini. Keanggotaan tetap, secara 
langsung ataupun tidak, telah mematikan 
suara, harapan dan partisipasi global untuk 
bahu membahu dan bergandengan tangan 
dalam menyikapi masalah perdamaian dan 
keamanan global. Publik di dunia tentu 
berharap, penyelesaian permasalahan global 
tidak dipecahkan dari sudut pandang negara 
adidaya saja, tapi juga mereka yang berstatus 
“liyan” dalam struktur sistem internasional. 

Definisi keanggotaan tidak tetap 
juga meredupkan harapan para pecinta 
perdamaian akan kiprah negara-negara 
yang memang benar-benar ingin bekerja 
mewujudkan perdamaian dunia, bukan 
sekedar selebrasi diplomasi di panggung 
internasional saja. Atribut tetap dan tidak 
tetap, secara ontologis, tentu melahirkan 
derajat kedudukan dan wewenang yang 
berbeda. Yang paling fatal, masa keanggotaan 
yang hanya dua tahun seakan menjadi basa-
basi politik saja. Jauh berbeda dengan 
status anggota tetap, yang mungkin akan 
berlangsung seumur hidup (ada juga yang 
berpandangan bahwa struktur keanggotaan 
tetap di DK PBB bisa didekonstruksi apabila 
meletus Perang Dunia Ke-III).

Kondisi inilah yang akan dihadapi oleh 
Indonesia selama dua tahun keanggotaannya 
ke depan. Apa yang dimaklumatkan oleh 
Menlu RI, H.E. Retno Lestari Marsudi, melalui 4 
penekanan utama Indonesia, sejatinya adalah 
hal-hal yang sifatnya kontekstual dan teknis. 

Namun secara filosofis, belum memenuhi 
ekspektasi publik, bahkan publik domestik 
yang melek akan ketimpangan struktural dan 
kultural di DK PBB. Apabila pendekatan teknis 
ke filosofis yang dipakai, dan bukan sebaliknya, 
niscaya kinerja Indonesia ke depan hanyalah 
rutinitas dan seremonial belaka. 

Masih bisa dipahami bahwa dalam kerangka 
politik luar negeri bebas aktif, yang menjadi 
kiblat dan patron politik luar negeri Indonesia 
hingga saat ini, pencapaian kepentingan nasional 
adalah hal pertama dan utama dengan minimasi 
konflik sekecil mungkin. Menyuarakan reformasi 
DK PBB secara frontal tentu saja berpotensi 
menjadi “kartu mati” bagi langkah Indonesia ke 
depan. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan sebuah 
solusi jitu, dalam kerangka cetak biru diplomasi, 
agar esensi utama keanggotaan di DK PBB, yakni 
mewujudkan perdamaian dan keamanan global 
melalui keanggotaan yang jujur, non-partisan, 
serta mengedepankan pendekatan multilateral 
dan perspektif global dapat tercapai dengan 
mulus dan akurat.

Tinjauan Pustaka 
(Pendekatan dan Kerangka Konseptual)

Dalam mengupas pokok-pokok 
permasalahan yang diketengahkan dalam 
penulisan ini, akan digunakan beberapa 
literatur akademik sebagai rujukan dan pisau 
analisa. Literatur pertama yang digunakan 
adalah Buku  Introduction to International 
Relations: Theories and Approaches dari 
Robert Jackson dan Georg Sorensen terbitan 
tahun 1999. Buku ini menyuguhkan narasi 
dan deskripsi mengenai perdebatan pertama 
dalam studi hubungan internasional antara 
kaum liberalisme dan realisme. 

Menurut Jackson dan Sorensen, realisme 
berpandangan pesimis atas sifat manusia, 
keyakinan bahwa hubungan internasional pada 
dasarnya konfliktual dan konflik internasional 
pada akhirnya diselesaikan melalui perang, 
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menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan 
nasional dan kelangsungan hidup negara, 
skeptisisme dasar bahwa terdapat kemajuan 
dalam politik internasional seperti apa yang 
terjadi dalam kehidupan politik domestik.

Berbeda dengan realisme, liberalisme 
mengakui bahwa individu selain mementingkan 
diri sendiri dan bersaing terhadap suatu 
hal, tapi juga mempercayai bahwa individu 
memiliki banyak kepentingan sehingga 
dengan demikian dapat terlibat dalam aksi 
sosial yang kolaboratif dan kooperatif. Hal 
ini juga berlaku dengan negara yang tidak 
bisa memenuhi atau mencapai kepentingan 
nasionalnya sendiri, melainkan membutuhkan 
komunikasi dan kerja sama dengan negara 
lain.

Penggunaan buku Jackson dan Sorensen 
ini dimaksudkan untuk membedah dan 
menganalisis lebih jauh ontologi dan praksis 
pemikiran liberalisme sehingga melahirkan 
dan mempengaruhi dinamika DK PBB sebagai 
organisasi supranasional yang diakui dan 
menjadi tempat bernaung negara-negara 
di seluruh dunia dalam mencapai cita-
cita perdamaian dunia serta terwujudnya 
keamanan global.

Literatur kedua yang dijadikan rujukan 
adalah buku International Organization dari 
Clive Archer terbitan tahun 1984. Menurut 
Archer, organisasi internasional adalah sebuah 
struktur formal yang berkesinambungan, 
yang pembentukannya didasarkan kepada 
perjanjian antar anggotanya, yakni dari dua 
atau lebih negara berdaulat untuk mencapai 
tujuan bersama dari para anggotanya.

Lebih lanjut Archer menjelaskan bahwa 
peranan organisasi internasional dapat dibagi 
menjadi tiga kategori, yakni sebagai instrumen 
(alat), arena, serta aktor independen. Sebagai 
instrumen, organisasi internasional digunakan 
negara-negara anggotanya sebagai sarana 
untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan 

politik luar negeri. Sebagai arena, organisasi 
internasional digunakan sebagai tempat 
bertemu bagi anggota-anggotanya untuk 
membicarakan dan membahas masalah-
masalah yang dihadapi. Sedangkan sebagai 
aktor independen, organisasi internasional 
dapat membuat keputusan-keputusan sendiri 
tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau 
paksaan dari luar organisasi.

Penggunaan buku Clive Archer ini 
berfungsi untuk menjelaskan basis PBB 
dan DK PBB sebagai bentuk dari organisasi 
internasional (supranasional) yang mana 
hampir seluruh negara di dunia meletakkan 
kedaulatannya berada di bawah organisasi 
tersebut. Kajian ontologis dan aksiologis 
dari organisasi internasional ini diharapkan 
dapat menjadi pedoman akademik dalam 
merumuskan apa yang seharusnya dilakukan 
oleh DK PBB dalam mewujudkan fungsi 
utamanya, yakni terciptanya perdamaian dan 
keamanan global.

Literatur terakhir yang akan digunakan 
untuk menjawab pokok-pokok permasalahan 
dalam penulisan ini adalah buku berjudul 
People, State and Fear: An Agenda for 
International Security Studies in Post 
Cold War Era karangan Barry Gordon Buzan 
terbitan tahun 1991. Penggunaan buku ini 
dimaksudkan untuk menjelaskan secara 
komprehensif mengenai dua terminologi dan 
konsep utama dalam penulisan ini, yakni 
keamanan dan perdamaian yang merupakan 
substansi yang hendak dicapai dari eksistensi 
DK PBB.

Menurut Buzan, teori-teori yang muncul 
dalam studi hubungan internasional berguna 
sebagai pembuka jalan menuju perdamaian. 
Realisme memahami bahwa perdamaian 
dapat terwujud apabila ada balance of power 
atau keseimbangan kekuasaan antar negara 
di dunia, atau bahkan dapat terwujud melalui 
kemunculan satu kekuatan hegemon tunggal. 
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Sedangkan liberalisme memahami bahwa 
perdamaian mewujud dalam pelembagaan 
norma liberal dari ekonomi politik 
internasional yang menitikberatkan pada 
kerja sama yang mutualis antara satu pihak 
dengan pihak lainnya.  

Sedangkan terminologi keamanan, dalam 
persepsi Buzan, merupakan konsep sentral 
dalam kajian hubungan internasional. Ia 
menilai bahwa konsep ini lebih komprehensif 
dalam memahami masalah-masalah utama 
di dalam hubungan internasional jika 
dibandingkan dengan konsep kekuatan 
(power) ataupun perdamaian (peace). Hal ini 
dikarenakan, konsep keamanan lebih mampu 
menangkap esensi anarki dalam sistem 
internasional. Lebih jauh, konsep ini lebih 
kuat dalam memberikan penjelasan mengenai 
realitas dan durabilitas dari anarki, posisi 
unit-unit dalam sistem internasional yang 
anarkis tersebut, hingga dinamika dan peran 
unit-unit yang tergabung di dalam sistem.

PEMBAHASAN
Dewan Keamanan PBB (DK PBB): Historis 
dan Kontemporer

Diskursus mengenai DK PBB, tidak 
terlepas dari aspek sejarah mengenai PBB 
itu sendiri. Terbentuknya PBB didahului oleh 
pertemuan yang dihadiri oleh negara-negara 
sekutu pada 12 Juni 1941 di St James Palace, 
London, Inggris. Pertemuan ini dihadiri oleh 
Australia, Selandia Baru, Kanada, Afrika 
Selatan, Inggris, Belgia, Cekoslovakia, Yunani, 
Luksemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, 
serta Yugoslavia. Selanjutnya pertemuan ini 
dikenal dengan sebutan “Pertemuan London”.

Dalam pertemuan tersebut, dihasilkan 
“Deklarasi London” yang menyatakan 
bahwa satu-satunya dasar yang sejati bagi 
pemeliharaan perdamaian adalah kehendak 
antar bangsa untuk bekerja sama satu sama 
lain. Deklarasi inilah yang menjadi cikal 

bakal terbentuknya PBB pada 24 Oktober 
1945. Piagam PBB sendiri disusun menjelang 
berakhirnya Perang Dunia Ke-II oleh wakil-
wakil dari 50 pemerintah negara berdaulat 
yang mengadakan pertemuan dan konferensi 
mengenai organisasi internasional di San 
Fransisco, Amerika Serikat, mulai tanggal 25 
April sampai dengan 26 Juni 1945.

Secara garis besar, tujuan pembentukan 
PBB dimaksudkan untuk memelihara 
perdamaian dan keamanan internasional, 
memajukan hubungan antar bangsa 
berdasarkan penghargaan atas persamaan 
hak dan penentuan nasib sendiri, membangun 
kerja sama internasional guna menyelesaikan 
persoalan internasional di bidang ekonomi, 
sosial dan kebudayaan, serta menjadikan 
PBB sebagai pusat penyelarasan kepentingan 
negara-negara di dunia dalam mencapai 
tujuan.

Dewan Keamanan PBB atau DK PBB 
merupakan badan terkuat dan paling strategis  
di PBB. Dasar hukum keberadaan unit ini 
tertuang dalam Bab V Pasal 23 sampai Pasal 32 
Piagam PBB. Tugas pokok dan fungsinya adalah 
sebagai penjaga dan pemelihara perdamaian 
dunia. DK PBB memiliki hak untuk mengambil 
keputusan yang harus dilaksanakan oleh 
para anggota di bawah program PBB. DK PBB 
memiliki wewenang untuk menentukan suatu 
hal atau masalah yang dianggap mengganggu 
dan mengancam perdamaian. DK PBB juga 
diberikan wewenang untuk melakukan 
tindakan yang bersifat segera guna menjaga 
ketertiban dan perdamaian dunia apabila 
terdapat ancaman yang benar-benar nyata. 

Mengacu pada Piagam PBB, DK PBB 
memiliki hak dan tanggung jawab, yakni: 
(1) Menyelidiki perselisihan atau ketegangan 
yang terjadi antara dua negara atau lebih, 
(2) Merupakan satu-satunya unit di PBB 
yang memiliki kekuasaan untuk membuat 
keputusan, (3) Mengupayakan penyelesaian 
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perselisihan dengan cara-cara damai, (4) 
Penyelesaian perselisihan dengan cara paksaan 
hukum atas persetujuan yang tercapai, (5) 
Mengeluarkan perintah penghentian tembak-
menembak bila sengketa sudah menjurus 
kepada peperangan, (6) Melakukan langkah-
langkah pemaksaan, tindakan militer, serta 
melaksanakan sanksi ekonomi, serta (7) 
Mengirimkan pasukan-pasukan pemelihara 
perdamaian daerah-daerah sengketa.

Dalam melaksanakan tugasnya, DK PBB 
dibantu oleh Panitia Staf Militer, Panitia 
Pelucutan Senjata, serta Pasukan PBB. 
Secara struktural, DK PBB memiliki lima 
belas anggota, yakni lima anggota tetap dan 
sepuluh anggota tidak tetap. Mereka yang 
menyandang status sebagai anggota tetap 
DK PBB memiliki keistimewaan dalam bentuk 
hak veto, yakni hak untuk membatalkan 
keputusan yang telah diambil. 

Pada perkembangannya, penggunaan 
hak veto oleh satu atau lebih anggota DK PBB 
ini kerap menjadi masalah bagi DK PBB secara 
keseluruhan untuk mengambil langkah-
langkah dalam memelihara perdamaian 
dunia. Sebagai konsekuensinya, terjadi 
pelimpahan permasalahan kepada Majelis 
Umum PBB atas tanggung jawab residual yang 
kerapkali dianggap banyak kalangan tidak 
efektif karena keputusan yang diambil hanya 
bersifat rekomendatif.

Pergulatan Indonesia di DK PBB: Tinjauan 
Historis dan Fungsionalis

Indonesia secara ofisial menjadi anggota 
PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 
1950 setelah mendapat suara bulat dari 
seluruh negara anggota. Keanggotaan 
Indonesia di PBB terwujud karena adanya 
persamaan ideologis antara kedua belah 
pihak. Indonesia memandang bahwa apa yang 
menjadi tujuan dan cita-cita PBB, yakni kerja 
sama global dalam mewujudkan perdamaian 

dan kemakmuran, selaras dengan apa yang 
menjadi landasan idiil dan konstitusional 
Indonesia.

Secara historis, PBB memiliki peranan 
sangat besar dalam mengukuhkan kedaulatan 
Indonesia pasca kemerdekaan 1945. Pada 
saat menghadapi Agresi Militer Belanda 
I, Indonesia dengan mengajak Australia, 
mengusulkan agar konflik Indonesia dan 
Belanda dibahas dalam Sidang Umum (SU) 
PBB. Selanjutnya, PBB membentuk Komisi 
Tiga Negara (KTN) yang membawa Indonesia 
dan Belanda sepakat untuk menyelenggarakan 
Perjanjian  Renville. Ketika meletup Agresi 
Militer Belanda II, PBB membentuk United 
Nations Commission for Indonesia (UNCI) 
yang mendudukkan Indonesia dan Belanda 
dalam Perundingan Roem-Roijen.

Upaya-upaya PBB yang secara konsisten 
mendukung kedaulatan Indonesia tersebut 
menjadi peneguh keyakinan dan komitmen 
Indonesia untuk bergabung dengan PBB. 
Banyak negara yang berpandangan, dengan 
menyebut kontribusi PBB bagi Indonesia, 
bahwa Indonesia adalah “a truly child” dari 
PBB.

Dalam sekup DK PBB, sebagai badan 
paling strategis di PBB, terpilihnya Indonesia 
pertama kali sebagai anggota tidak tetap DK 
PBB untuk periode 1974-1975, merupakan 
kausalitas dari besarnya kontribusi Indonesia 
dalam mewujudkan perdamaian dunia sejak 
bergabung pada 1950. Indonesia tercatat 
tergabung di dalam beberapa badan PBB, 
seperti Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, 
International Labour Organization (ILO), 
serta Food and Agricultural Organization 
(FAO). Yang paling vital, Indonesia konsisten  
mengirimkan Pasukan Garuda untuk 
mengemban misi perdamaian PBB di berbagai 
negara yang mengalami konflik. 

Pada 1957, Indonesia mengirim misi 
perdamaian pertama dengan nama Kontingen 
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Garuda I (Disingkat Konga) ke Mesir. Misi ini 
berkekuatan 599 personel militer Indonesia 
yang sebagian besar berasal dari Resimen 
Infanteri Teritorial IV/Diponegoro. Tujuan 
utama dari misi ini adalah untuk menjaga 
perbatasan Israel dan Mesir. Masih di wilayah 
Afrika, Indonesia juga mengirimkan pasukan 
ke Kongo pada 1960 hingga 1961. Misi ini 
merupakan bagian dari United Nations 
Operation in Congo (UNOC) yang bertujuan 
untuk menjaga perdamaian di Kongo yang 
sedang dibalut perang sauadara. Dalam misi 
ini, personel yang diterjunkan Indonesia 
sejumlah 1.074 orang. 

Selain kedua negara tersebut, rekam 
jejak pasukan Indonesia juga dapat dilacak 
pada keterlibatan misi Konga IV di Vietnam 
pada 1973, misi Indobatt United Nations 
Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di bawah 
komando DK PBB. Dalam misi ini, tercatat 
sedikitnya sebelas kontingen yang sudah 
diberangkatkan Indonesia sejak 2006. 
Indonesia juga berkontribusi dalam misi 
perdamaian di Darfur, Sudan, di bawah 
komando United Nations Mission in Darfur 
(UNAMID) sejak 21 Agustus 2008.

Kinerja pasukan Indonesia di berbagai 
daerah konflik ini tidak hanya menuai ucapan 
terima kasih dari rakyat di daerah konflik 
tersebut saja, tapi juga pujian dari PBB 
sebagai wadah di mana Indonesia bernaung. 
Pada satu kesempatan, Wakil Komandan 
Pasukan Perdamaian PBB Multi Dimensional 
Integrated Stabilization Mission in the Central 
African Republic (Minusca), Major General 
S.M. Shafiuddin Ahmed, menyampaikan pujian 
tertulis atas kinerja optimal Konga Indonesia 
di Republik Afrika Tengah.

Indonesia kembali menjadi anggota 
tidak tetap DK PBB pada periode 1995-1996. 
Pada kurun waktu tersebut, Wakil Tetap RI, 
Nugroho Wisnumurti tercatat dua kali terpilih 
sebagai Presiden DK PBB. Indonesia kembali 

terpilih menjadi anggota DK PBB ketiga kalinya 
untuk masa jabatan 2007-2009. Dalam proses 
pemilihan yang dilakukan oleh Majelis Umum 
PBB, Indonesia mendapatkan 158 suara dari 
total 192 negara anggota yang memiliki hak 
pilih.

Yang paling mutakhir, Indonesia kembali 
menduduki posisi sebagai anggota DK PBB 
setelah terpilih kembali keempat kalinya 
untuk masa jabatan 2019-2020. Kali ini, 
Indonesia mendapatkan 144 suara dari 
total 193 negara anggota yang memiliki hak 
pilih. Indonesia akhirnya menjadi wakil dari 
regional Asia Pasifik setelah menyisihkan 
kompetitornya, yakni Maladewa, yang hanya 
memperoleh 46 suara. 

Keanggotaan tidak tetap DK PBB berasal 
dari regional-regional yang berbeda yang 
mana masing-masing regional memiliki 
regulasi sendiri untuk menentukan siapa 
wakilnya yang duduk sebagai anggota. Pada 
kesempatan yang sama, Afrika Selatan 
terpilih sebagai wakil dari Uni Afrika, 
Republik Dominika menjadi representasi dari 
Amerika Selatan, sedangkan Jerman menjadi 
perwakilan dari Eropa Barat.

Terpilihnya Indonesia hingga empat 
kali menjadi anggota DK PBB menarik untuk 
dianalisis lebih lanjut. Secara eksplisit, 
kontribusi, rekam jejak, dan faktor historis 
yang melekat pada Indonesia berperan 
dominan dalam keterpilihan tersebut. Namun 
ada faktor lain yang juga layak diketengahkan, 
yakni pembedahan dengan perspektif 
intermestik, yakni keterkaitan antara aspek 
domestik Indonesia dengan lingkungan 
strategis eksternal, baik secara regional 
maupun global. Mari kita gunakan studi kasus 
terakhir, yaitu terpilihnya Indonesia sebagai 
anggota keempat kalinya.

Pidato Menlu RI, pasca terpilih sebagai 
wakil Asia Pasifik, dengan penekanan pada 
empat aspek sebagai program kerja ke depan 
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menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 
keunggulan sekaligus konfidensi yang sangat 
tinggi pada empat aspek tersebut. Aspek 
pertama, peningkatan kapasitas pasukan 
perdamaian PBB. Yang menjadi kata kunci 
di sini adalah kapasitas, bukan kuantitas. 
Kuantitas tidak lagi disebut karena memang 
secara kontinyu Indonesia sendiri sudah 
meningkatkan jumlah personelnya dari tahun 
ke tahun.

Definisi kualitas di sini adalah bagaimana 
Indonesia, baik secara ke dalam, maupun ke 
luar, akan terus meningkatkan pemahaman 
dan keahlian pasukannya dalam hal yang 
sifatnya teknis di lapangan (kualitas 
tempur, penggunaan alutsista, koordinasi 
dan komunikasi intra dan antar pasukan), 
pemahaman akan hukum humaniter, 
penguasaan bahasa asing, adaptasi dan 
pemahaman akan budaya bangsa-bangsa, 
khususnya aspek sosial dan budaya tempat 
di mana mereka beroperasi, proliferasi spirit 
demokrasi dan humanisme, termasuk aplikasi 
nilai-nilai luhur ideologis Indonesia melalui 
praksis di lapangan saat pasukan bertugas.

Aspek kedua, yakni upaya untuk lebih 
mengkoneksikan DK PBB dengan organisasi-
organisasi kawasan (regional). Genealogi 
organisasi regional sangat ditentukan oleh 
maksud dan iktikad negara-negara anggota 
pada saat pembentukan, semisal motivasi 
untuk membangun  regional balance of power, 
keinginan untuk membangun regional single 
market agar memperlancar arus pertukaran 
barang, jasa, dan modal,  upaya menciptakan 
percepatan kemakmuran dan kesejahteraan, 
hingga aliansi pertahanan dan keamanan. 
Sederhananya, dalam kerangka global, 
eksistensi organisasi regional berpotensi 
menciptakan benturan satu sama lain yang 
dapat berujung pada konflik dan peperangan.

Upaya untuk mengkoneksikan organisasi 
regional dengan DK PBB dimaksudkan untuk 

membangun jembatan perdamaian (bridge 
of peace), meleburkan kepentingan negara-
negara yang bernaung di bawah organisasi-
organisasi regional yang berbeda untuk secara 
bersama-sama menjaga dan memelihara 
perdamaian dunia. Upaya Indonesia ini juga, 
secara implisit, hendak menegaskan kembali 
eksistensi aktor negara yang peranannya 
semakin terkikis oleh gempuran aktor-aktor 
non-negara.

Dalam konteks inheren Indonesia sendiri, 
atribut dan sumber daya yang melekat pada 
Indonesia cukup memadai dalam mewujudkan 
upaya tersebut. Indonesia adalah founding 
father ASEAN, sekaligus negara kunci di 
kawasan Asia Tenggara. Dalam kerangka 
ASEAN, cukup banyak rekam jejak impresif 
yang ditorehkan Indonesia dalam memelihara 
perdamaian dunia, yang mana rekam jejak 
tersebut sejalur dengan spirit perdamaian 
yang diusung DK PBB. 

Indonesia sangat partisipatif dalam isu 
pengungsi Rohingya yang menjadi masalah 
keamanan di Myanmar, serta menjadi mediator 
yang adil dalam konflik Laut China Selatan 
antara negara-negara sahabat di kawasan 
dengan Tiongkok. Dalam level domestik, 
ketangguhan Indonesia dalam memerangi 
terorisme, radikalisme dan ekstrimisme, 
menjadi pelecut semangat bagi negara-negara 
kawasan seperti Malaysia dan Myanmar untuk 
melakukan aksi-aksi mitigatif dan punitif 
yang komprehensif. Indonesia juga tercatat 
sebagai anggota Group of Twenty (G-20) dan 
Organisasi Konferensi Islam (OKI). Modalitas 
diplomasi inilah yang menjadi konfidensi 
Indonesia yang pada akhirnya mengkristalisasi 
kepercayaan global terhadap Indonesia.

Aspek ketiga, yakni mendukung upaya-
upaya konkret dalam menyukseskan target 
Sustainable Development Goals (SDGs) 
yang sudah dimulai sejak 2015. SDGs sendiri 
secara garis besar terdiri atas empat pilar, 
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yakni pembangunan di bidang ekonomi, 
lingkungan, sosial, serta hukum dan tata 
kelola pemerintahan. Korelasi aspek ketiga 
ini dengan DK PBB dapat dijelaskan dengan 
menggunakan pendekatan keamanan. 

Menurut Buzan, terminologi keamanan 
saat ini sudah bergeser dari konvensional 
(hankam) ke aspek non-konvensional (non-
hankam). Isu-isu seperti perubahan iklim, 
penipisan lapisan ozon, pencemaran tanah 
dan laut oleh limbah berbahaya, kelaparan, 
kemiskinan, pelanggaran HAM, pengekangan 
demokrasi, hingga praktik korupsi oleh 
birokrasi pemerintah, secara otomatis 
menjadi isu keamanan karena dampak 
negatif yang diberikan kepada khalayak 
luas. Perluasan definisi inilah yang menjadi 
batu pijak Indonesia dalam berkontribusi di 
DK PBB. Keamanan yang hendak diwujudkan 
oleh Indonesia di sini adalah keamanan dalam 
definisinya yang paling komprehensif.

Aspek terakhir adalah pendekatan 
komprehensif global dalam memerangi 
terorisme, radikalisme dan ekstrimisme. 
Isu ini menjadi menarik bagi Indonesia 
karena memiliki pengalaman empirik dalam 
satu dekade terakhir memerangi aksi-aksi 
terorisme di level domestik. Pengedepanan 
aspek ini bukan saja bergerak dalam 
lajur mewujudkan perdamaian, tapi juga 
membuka pemahaman global akan cara-cara 
komprehensif yang dilakukan oleh Indonesia 
untuk mitigasi dan penanganannya (tidak 
melulu instrumen kekerasan).

DK PBB: Secangkir Liberalisme Beraroma 
Realisme

Sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya 
bahwa pembentukan PBB (termasuk DK PBB 
di dalamnya) merupakan implementasi dari 
pemikiran kaum liberalisme klasik dalam studi 
hubungan internasional. Menurut Jackson dan 
Sorensen, asumsi liberalisme klasik dibangun 

dari pemahaman bahwa manusia memiliki 
banyak kepentingan, dan untuk mencapainya 
dibutuhkan kerja sama satu sama lain. Dalam 
konteks negara, dibutuhkan wadah kerja 
sama antar negara untuk mencapai tujuan 
bersama.

Pemikiran inilah yang menjadi pijakan 
berdirinya PBB (sebelumnya ada LBB pasca 
berakhirnya PD I). Negara-negara selalu 
bergerak atas dasar kepentingan nasional, 
dan untuk menghindari benturan kepentingan 
antar negara, dibutuhkan wadah di mana 
setiap negara mampu meletakkan kedaulatan 
nasionalnya di bawah payung kesepakatan 
supranasional. Mekanisme ini tidak 
memberikan garansi seratus persen bahwa 
negara-negara akan berkomitmen penuh pada 
standard dan prosedur organisasi, namun bisa 
meminimalisasi konflik sampai pada level 
terkecil.

Eksistensi DK PBB ditujukan bagi 
terwujudnya tidak hanya rasa damai bagi 
warga dunia, tapi juga rasa aman dari segala 
ancaman, utamanya ancaman konvensional 
dalam bentuk konflik dan peperangan antar 
negara seperti yang terjadi pada masa silam. 
Sebagai catatan, definisi keamanan dalam 
lajur pemahaman DK PBB saat ini, masih 
berkutat pada hal yang sifatnya konvensional, 
belum mutakhir seperti yang dirumuskan 
Barry Gordon Buzan mengenai keamanan non-
konvensional.

Eksistensi ini menggunakan sarana yang 
oleh Clive Archer disebut sebagai fungsionalitas 
organisasi internasional sebagai alat atau 
instrumen, arena serta aktor independen. 
Sebagai alat, DK PBB berfungsi sebagai 
instrumen artikulasi dan agregasi kepentingan 
dari anggota-anggotanya. Sebagai arena, 
DK PBB menjadi forum diskusi antar negara 
dalam menyelesaikan persoalan keamanan 
dan perdamaian. Sebagai aktor independen, 
DK PBB  memiliki hak dan wewenang untuk 
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memutuskan kebijakannya secara independen 
tanpa tekanan dan paksaan dari kekuatan 
manapun.

Idealisme pembentukan PBB, tercakupi 
di dalamnya eksistensi DK PBB, tak selamanya 
sejalan dengan realitas atau praksis yang 
terjadi.  Homo Homini Lupus dan Animus 
Dominandi yang melekat pada manusia-dan 
juga negara, seperti yang dipostulatkan kaum 
realisme klasik, menjadi momok bagi kinerja 
DK PBB. Banyak pandangan sinis terhadap 
DK PBB  di mana badan ini disinyalir hanya 
menjadi “kuda tunggang” kepentingan 
nasional dari negara-negara anggotanya 
(yang berstatus anggota tetap). Apabila 
menilik kasus per kasus, asumsi ini tak jarang 
menemui relevansinya.

Kerapkali terjadi hipokrisi yang 
ditunjukkan oleh anggota DK PBB sendiri. 
Pada 2003, Amerika Serikat melakukan invasi 
ke Irak dengan dalih mencegah Irak untuk 
menggunakan senjata pemusnah massal. 
Invasi sudah terjadi dengan menelan biaya 
sangat besar, kerusakan infrastruktur, serta 
korban jiwa yang tidak sedikit di kedua belah 
pihak, namun asumsi serangan yang dibangun 
oleh Amerika Serikat, tidak pernah terbukti 
hingga kini. Amerika Serikat juga bertindak 
kalap dengan menyerang Afghanistan pasca 
Tragedi 9/11 pada 2001. Suatu tindakan yang 
sungguh disayangkan karena menunjukkan 
wajah Leviathan Amerika Serikat yang 
sesungguhnya.

Segendang sepenarian dengan Amerika 
Serikat, Rusia dan Tiongkok juga melakukan 
hal serupa. Klaim sepihak dan aksi-aksi 
unilateralis Tiongkok di wilayah Laut China 
Selatan memantik amarah negara-negara Asia 
Tenggara yang juga memiliki klaim serupa. 
Saat ini, tercatat sedikitnya lima negara yang 
vis a vis dengan Tiongkok di wilayah tersebut, 
yaitu Taiwan, Malaysia, Singapura, Brunei 
Darussalam, serta Vietnam. 

Di Laut China Timur, Tiongkok baku 
hantam dengan Jepang dalam memperebutkan 
Kepulauan Senkaku (dalam bahasa Jepang) 
atau Kepulauan Diaoyu (dalam bahasa 
Tiongkok). Rusia, sebagai penerus ideologis 
Uni Soviet, juga tak sungkan menceburkan diri 
dalam konflik Suriah demi membela sekutunya 
Bashar Al Assad yang digempur secara bertubi-
tubi oleh kelompok opisisi dengan dukungan 
Amerika Serikat, serta kelompok Islamic State 
(IS) bentukan Abubakar Al Baghdadi. 

 Hipokrisi para anggota tetap DK PBB 
ini diperparah oleh kelemahan strukural 
dalam DK PBB sendiri, yakni status permanen 
anggota tetap yang diberikan kepada lima 
negara pemenang PD II, serta hak veto yang 
melekat pada kelima negara tersebut. Power 
tends to corrupt and absolute power corrupt 
absolutely, demikian yang digemakan oleh 
Lord Acton.

Status sebagai anggota tetap tanpa 
batas waktu membuat kelima negara anggota 
berada pada posisi korup, baik dalam hal 
peletakan perspektif menganai suatu kasus, 
maupun  dalam proses perumusan kebijakan. 
Puncaknya adalah penggunaan hak veto 
bilamana sebuah keputusan dirasa merugikan 
kepentingan nasional atau kelompok oleh 
salah satu negara anggota. Konskeuensinya, 
terjadi deadlock dalam decision making.

PENUTUP
Kesimpulan
Quo Vadis Indonesia dalam Mewujudkan 
Perdamaian Yang Hakiki ?

Keanggotaan Indonesia keempat kalinya 
di DK PBB sudah pasti bukan ditujukan untuk 
prestis atau rutinitas diplomasi saja di panggung 
internasional. Apabila kita kembali pada rujukan 
Pembukaan UUD NRI 1945 di mana disebutkan, 
“… ikut serta memelihara ketertiban dunia 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial”, maka sudah seharusnya 
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keanggotaan ini dijadikan sebagai momen untuk 
berpartisipasi secara aktif dan maksimal dalam 
penyelesaian berbagai isu perdamaian dunia.

Komitmen ini dapat dimulai dari 
lingkungan strategis terdekat, yakni level 
domestik atau nasional Indonesia. Keberhasilan 
Indonesia dalam merekatkan kembali Aceh 
dan Papua dalam bingkai NKRI, dapat menjadi 
best practices yang bisa dideliberasikan 
pada kasus lain dengan model yang sama di 
seluruh dunia semisal perang saudara dan 
upaya-upaya seperatisme. Begitu pula dengan 
penyelesaian konflik Poso, Ambon dan Sampit. 
Kesuksesan penanganan terorisme, radikalisme 
dan terorisme, dengan lebih mengutamakan 
pendekatan nir-kekerasan (ekonomi, sosial 
budaya) juga bisa dibakukan sebagai mekanisme 
global.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim 
terbesar di dunia, upaya penanganan terorisme 
(di Australia, upaya ini dikenal dengan sebutan 
Countering Violent Extrimism/CVE) dilakukan 
tidak dengan meletakkan Islam dan Muslim 
sebagai tertuduh, karena sejatinya terorisme 
bukan berdasarkan agama, melainkan 
kepentingan politik dengan aneka jubah sebagai 
tameng. Oleh sebab itu, penanganan- yang 
potensial untuk di-copy ke negara lain, tidak 
mengacu pada hilir masalah (pelaku, sarana, 
dll), melainkan hulu masalah, yakni aspek 
kemiskinan, pengangguran, alienasi, kebuntuan 
demokrasi, koyaknya penegakan HAM di suatu 
negara sebagai kausa masalah.

Bergerak pada lingkaran konsentris luar, 
yakni regional dan global. Pada tataran ini, 
Kemenlu RI sebagai ujung tombak diplomasi 
secara ofisial sudah memiliki cetak biru yang 
komprehensif dengan pengarusutamaan 
diplomasi ekonomi sebagai sarana pencapaian 
kepentingan. Hal ini selaras dengan konsep 
kampanye Indonesia pada pencalonan 
sebagai anggota DK PBB, yakni mewujudkan 
perdamaian secara komprehensif, tidak hanya 

keamanan yang bersifat konvensional, tapi 
juga yang bersifat non-konvensional, utamanya 
yang termaktub dalam komitmen SDGSs yang 
dicanangkan mulai 2015 hingga 2030. Diplomasi 
ini bersifat multi aplikasi karena dapat 
diterapkan dalam konteks ASEAN, G-20, OKI, 
ASEM, hingga IORA di mana Indonesia tergabung 
di dalamnya.

Indonesia juga akan persisten dan 
kontributif dalam penyelesaian kasus keamanan 
di wilayah Asia Tenggara, seperti konflik Laut 
China Selatan, bentrok antara pemerintah 
Myanmar dengan etnis Rohingya, sengketa 
perbatasan antar negara kawasan Asia Tenggara, 
sublimasi kedaulatan Indonesia melalui isu 
Papua, dan yang terpenting, Indonesia tidak 
menjadi bagian konflik itu sendiri seperti yang 
selama ini dipraktikkan oleh negara-negara 
anggota tetap DK PBB. Dengan kata lain, 
Indonesia akan berkhidmat menjadi role model 
yang baik. 

Isu Palestina tetap menjadi concern 
dalam aras perjuangan diplomasi Indonesia 
di panggung internasional, bukan karena 
Indonesia berpenduduk Muslim terbesar dunia, 
melainkan karena komitmen kemanusiaan yang 
sangat kuat untuk menentang segala bentuk 
penjajahan yang dilakukan oleh suatu negara 
terhadap negara lain. Upaya ini akan menemui 
batu yang terjal karena selama ini, DK PBB-
yang secara dominan disetir oleh kepentingan 
Amerika Serikat, bisa dikatakan “sangat gagal” 
dalam menyelesaikan kasus ini. 

Solusi dua negara yang berdampingan 
secara damai tidak pernah terwujud, korban 
jiwa terus berjatuhan di pihak Palestina, tanah 
Palestina semakin pesat digerus dan diokupasi 
oleh kebiadaban Zionis Israel, yang tentu saja 
fakta ini menjadi luka kemanusiaan terbesar 
dalam hubungan antar bangsa di dunia. Lantas 
bagaimana Indonesia menyusun strategi 
diplomasinya menyikapi kendala-kendala yang 
ada?
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Saran
Diplomasi lunak adalah rational choice 

yang harus ditempuh Indonesia. DK PBB 
tersusun atas anggota-anggota tidak tetap 
yang merupakan representasi kawasan-
kawasan di seluruh dunia. Indonesia bisa 
menginisiasi forum dikusi antar kawasan 
dalam kerangka DK PBB sehingga bisa 
digalang sebuah dukungan global dengan daya 
dentum yang besar. Selama ini dukungan yang 
diberikan hanya bersifat normatif saja, sedikit 
praksis, tapi tidak mampu menyelesaikan 
masalah hingga tuntas, dan terkesan single 
fighter.

Reformasi DK PBB, seperti yang digaung-
gaungkan selama ini merupakan agenda 
besar yang harus perlahan tapi pasti segera 
direalisasikan. Ide ini bukan utopis karena 
zaman sudah bergerak pada kondisi dunia 
yang dilipat-lipat (baca: globalisasi). Masing-
masing anggota yang berkomitmen pada 
reformasi lembaga ini perlu melakukan 
“penggelindingan isu” di berbagai forum di 
luar DK PBB. Penggelindingan isu ini yang 
diharapkan akan menjadi tekanan global 
dalam skala besar terhadap eksistensi DK PBB. 
Sebagian kalangan yang skeptis berpendapat, 
DK PBB lebih baik dibubarkan ketimbang 
menjadi “induk semang” kejahatan yang 
diproduksi oleh negara-negara adidaya.

Penulis sedikit kesulitan dalam 
merumuskan saran dan rekomendasi untuk 
kasus reformasi DK PBB ini, termasuk 
fatalisme penggunaan hak veto yang sangat 
unilateralis oleh negara anggota. Literatur 
yang ditemukan di berbagai buku dan 
media online cenderung bersifat normatif, 
sekedar menyentuh permukaan saja, tanpa 
menyodorkan solusi konkret. Namun, dengan 
ikhtiar akademik, pada akhirnya penulis 
memberanikan diri untuk menyodorkan dua 
saran dan solusi. 
1.  Pemerintah Indonesia perlu men-

dorong penggunaan badan-badan PBB 
lainnya seperti Mahkamah Internasional 
untuk mengukur konsistensi para 
anggota DK PBB dalam mewujudkan 
cita-cita PBB. Semisal ada pelanggaran 
atau kejahatan yang dilakukan, maka 
diberikan punishment atas pelanggaran 
tersebut. Bisa berupa pencopotan dari 
keanggotaan DK PBB, bahkan pengucilan 
dalam berbagai forum PBB lainnya. 

2. Pemernitah Indonesia perlu juga mendorong 
disepakati mekanisme voting dari seluruh 
negara anggota PBB dalam World Summit 
PBB dengan mengangkat isu reformasi DK 
PBB yang meliputi pembahasan tentang 
categories of membership, question 
of veto, regional representation, the 
methods which is used by UNSC, serta 
the relationship between UNSC and 
General Assembly. 
Kedua upaya ini perlu dipromosikan 

secara persisten oleh Indonesia dengan 
mendorong komitmen global, setidaknya antar 
sesama anggota tidak tetap DK PBB. Dengan 
demikian, harapan publik domestik akan 
kinerja Indonesia yang impresif hingga 2020 
bisa tercapai. Jangan sampai publik berharap 
akan meletusnya PD III untuk mengakhiri 
hegemoni negara adidaya di lembaga ini. 
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Abstrak
Permasalahan geopolitik pada masa sekarang adalah suatu hal yang sangat kompleks 

karena menyangkut bagaimana bangsa, negara serta masyarakat pada umumnya berinter-
aksi dengan tidak melepaskan kepentingannya masing-masing. Pada saat yang bersamaan, 

perkembangan teknologi telah membawa pada suatu kondisi yaitu interaksi tersebut 
terjadi secara sangat cepat yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Ke-
beradaan interaksi yang tinggi ini dapat membawa keberkahan namun juga bencana bagi 
umat manusia, yang sangat tergantung dengan bagaimana para aktor untuk memahami 
dan memanfaatkan kemampuan geopolitik. Pemahaman dan kemampuan memanfaatkan 
geopolitik akan memberikan para aktor strategis suatu kesadaran terhadap konsekuensi 

untuk setiap kebijakan strategis yang diambilnya. Pemahaman geopolitik adalah mustahil 
dikembangkan tanpa mengakui pentingnya keberadaan konsep bangsa dan negara di masa 

kini.

Kata Kunci: geopolitik, negara, bangsa, kepentingan nasional, dan keteraturan
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PENDAHULUAN
Geopolitik adalah suatu istilah yang 

berkembang pertama kali di kalangan 
masyarakat elit Eropa dalam menggambarkan 
pertarungan kepentingan antar entitas di 
Eropa dan dunia saat itu. Istilah ini pada 
intinya berkaitan dengan studi interaksi 
antar kelompok manusia yang berkaitan 
dengan kekuasaan dengan memperhatikan 
realitas geografis yang dihadapinya. Meskipun 
istilah tersebut berkembang di Eropa, 
namun, masyarakat Nusantara memiliki 
pemahaman terhadap istilah tersebut sebagai 
suatu konsep tersendiri. Hal ini tertuang 
dalam Serat Sasangka Jati yang pada tahun 
1932 di Surakarta, atas petunjuk Ilahi 
(Suksma Sejati), R. Soenarto Martowardojo, 
menyampaikan bahwa interaksi unsur-unsur 
alam seperti api, air, angin, dan tanah yang 
berada di suatu wilayah tertentu sangat 
mempengaruhi pembentukan karakter 
dan kondisi fisik penduduk yang mendiami 
daerah tersebut. Karakter dan kondisi fisik 
masyarakat tersebut itulah yang menjadi 

studi penting interaksi geopolitik di berbagai 
masyarakat dunia yang sangat beragam 
namun oleh teknologi dibawa menjadi 
sedemikian dekat, sehingga potensi konflik 
akibat perbedaan karakter dan pemahaman 
akan tinggi apabila para aktor tidak memiliki 
kesadaran geopolitik. Bung Karno sebagai 
tokoh utama yang memerdekakan bangsa 
Indonesia menyadari pentingnya pemahaman 
terhadap geopolitik bagi para pembuat 
kebijakan strategis Indonesia. Oleh sebab itu 
pada tahun 1965 beliau mendirikan Lembaga 
Ketahanan Nasional atau Lemhannas sebagai 
wadah pendidikan dan kajian geopolitik. 

Tulisan ini akan menjawab pertanyaan 
berkaitan dengan perkembangan konsep 
geopolitik serta hubungannya dengan konsep 
negara dan bangsa terkini. Adapun tujuan 
dari tulisan ini adalah untuk memberikan 
pandangan yang mendalam bagi pengambil 
kebijakan strategis Indonesia mengenai 
konsep geopolitik, negara dan bangsa yang 
berkembang di masa kini, sehingga dalam 
memformulasikan kebijakan mereka dapat 
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mempertimbangkan segala aspek strategis 
yang berdampak pada kelangsungan hidup 
dan keselamatan bangsa Indonesia. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode 
penelusuran literatur terkini mengenai 
konsep-konsep geopolitik, negara, dan bangsa 
yang dituliskan oleh leading scholars di bidang 
tersebut serta praktisi yang menggeluti 
praktek geopolitik di tataran pengambil 
kebijakan strategis. Konsep-konsep tersebut 
kemudian dianalisa dengan fakta-fakta yang 
telah maupun yang sedang terjadi dengan 
melakukan perbandingan antara fakta-
fakta dikaitkan dengan konsep-konsep yang 
digunakan.

PEMBAHASAN

Perkembangan Isu Geopolitik Masa Kini 
Istilah geopolitik meskipun sudah hampir 

seratus tahun menjadi populer di kalangan 
cendekiawan, negarawan serta militer, 
namun pengertian geopolitik masih memiliki 
makna yang berbeda-beda tergantung oleh 
siapa istilah tersebut ditafsirkan menurut 
kepentingan masing-masing pihak tersebut. 
Sehingga tidak salah apabila ada ahli yang 
bernama Klaus Dodds mengatakan bahwa 
“geopolitics is a slippery term”, walaupun 
kemudian Dodds menyatakan juga bahwa “it 
is essential to be geopolitical.” Pemahaman 
geopolitik adalah penting karena akan 
membantu kita memahami situasi yang terjadi 
terutama yang berhubungan dengan aktivitas 
negara dan masyarakat luas. Hal tersebut 
memungkinkan karena geopolitik memberi 
kita suatu gambaran tentang interaksi 
kepentingan dan pada akhirnya bagaimana 
hukum digunakan baik di dalam maupun di 
luar negeri untuk kepentingan tertentu.

Guna memperoleh pengertian 
geopolitik secara mendalam perlu kita 
perhatikan beberapa ahli yang mencoba 
mendefinisikannya. Salah satu ahli yang perlu 

kita perhatikan adalah Sophie Chautard yang 
berasal dari Prancis, yang mengatakan bahwa 
geopolitik bukanlah sebuah ilmu sains namun 
sebuah disiplin yang mempelajari hubungan 
antara ruang dan politik (interaksi manusia). 
Pippa Malmgren, seorang cendekiawan yang 
pernah menjadi bagian dari strategic policy-
making di pemerintahan Amerika Serikat 
dalam bukunya Geopolitics for Investors 
menuliskan bahwa, geopolitik secara umum 
dihubungkan dengan proyeksi negara ke 
luar negeri dengan berbagai cara atau alat 
dari negara. Definisi tersebut mencakup 
bagaimana negara secara aktif menggunakan 
kekuatannya di luar negeri serta tindakan pasif 
dalam merespon usaha geopolitik dari pihak 
lain yang menggunakan kekuatannya. Hal ini 
juga mencakup semua aspek dari kedaulatan 
dan kekuasaan, tanpa memandang apakah 
alatnya atau tujuannya adalah ekonomis 
atau politis. Ungkapan secara umum adalah 
penting untuk diperhatikan karena hal itu 
memberikan ruang bagi aktor bukan negara 
yang dewasa ini semakin menjadi sumber 
tekanan geopolitis bagi negara dan obyek dari 
usaha geopolitik negara. Sedangkan Cohen 
berpendapat bahwa, “Geopolitics is defined…
as the analysis of the interaction between, 
on the one hand, geographical settings and 
perspectives and on the other, political 
processes.” Collin Flint menyampaikan 
bahwa, “Contemporary geopolitics identifies 
the sources, practices, and representations 
that allow for the control of territory and 
the extraction of resources.” Dari penjelasan 
para ahli di atas dapat ditarik tiga hal yang 
penting yaitu; (1) mengenai interaksi manusia 
dalam suatu hubungan kekuasaan (politik) di 
dalam suatu ruang tertentu; (2) bagaimana 
aktor utama geopolitik tidak lagi terpusat 
pada negara tetapi pada aktor selain negara 
yang semakin punya peran dan legitimasi yang 
tinggi; (3) berkaitan dengan penguasaan dan 
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pemanfaatan sumber daya. 
Apabila dahulu nenek moyang kita 

mengenal VOC (Vereenigde Oostindische 
Compagnie atau Perusahaan dagang Belanda 
di Hindia Timur) yang sangat berkuasa 
dalam mengatur konflik kerajaan-kerajaan 
di Nusantara, maka kini masyarakat dunia 
mengenal perusahaan-perusahaan multi 
nasional yang bisa memengaruhi kebijakan 
negara secara dominan. Maka dapat juga 
dipahami di tengah perkembangan dunia 
digital saat ini definisi ruang tidak lagi hanya 
berkaitan dengan ruang fisik tetapi juga 
termasuk ruang maya, seperti halnya isu 
serangan siber terhadap Estonia berberapa 
waktu lalu serta dugaan manipulasi pemilu 
di Amerika Serikat melalui penetrasi digital. 
Contoh lainnya adalah dalam dunia maya 
sekarang marak akan jual-beli online yang 
para penjualnya berasal dari suatu negara 
tertentu mengincar pembeli-pembeli yang 
berasal dari negara-negara dengan kelas 
menengah yang berkembang. 

Apabila negara berkembang tersebut 
kaya akan sumber kekayaan alam, maka 
secara tidak langsung penjual online yang 
produknya laku tersebut ikut menguasai 
pemanfaatan sumber kekayaan alam negara 
tersebut. Hal tersebut tentunya di luar 
penguasaan langsung yang mungkin terjadi 
apabila pengelolaan sumber kekayaan alam 
negara tersebut dilakukan oleh aktor bukan 
negara yang bersifat multi-nasional namun 
pemanfaatannya tidak dilaksanakan atas 
dasar nilai-nilai yang berkeadilan. Dalam 
hal ini hukum memiliki peran yang sangat 
penting apabila digunakan dengan melihat 
dan menyadari peta besar kepentingan 
yang terjadi. Khusus masyarakat Indonesia 
yang meningkat terus kelompok kelas 
menengahnya, telah banyak menjadi 
korban penipuan melalui aktivitas online, 
sehingga apabila tidak ada intervensi 

dari negara maupun pihak-pihak yang 
memiliki perhatian khusus terhadap hal 
tersebut, maka permasalahan ini bisa terus 
terjadi. Permasalahan ini pada dasarnya 
terjadi karena ada perubahan pemahaman 
masyarakat terhadap ruang yang sebelumnya 
fisik dan konkrit menjadi maya. Dalam kondisi 
geopolitik seperti inilah pemahaman hukum 
harus terus berkembang. 

Banyak kalangan yang menyamakan 
geopolitik dengan kebijakan luar negeri, 
padahal geopolitik memiliki makna yang 
lebih mendalam. Bagi beberapa ahli yang 
menekuni bidang geopolitik, ilmu geopolitik 
juga menyangkut hal-hal yang terjadi 
di luar kemampuan suatu negara untuk 
mengendalikannya. Pembajakan oleh bajak 
laut di selat Malaka tidak bisa dengan 
mudah dipahami dalam konteks hubungan 
internasional tetapi ia lebih mudah dipahami 
dalam konteks geopolitik. Hubungan 
internasional negara-negara Eropa barat serta 
Australia tidak bisa memenuhi kebutuhan 
suatu isu yang berkaitan dengan sengketa 
teritorial di Laut Tiongkok Selatan, sedangkan 
geopolitik bisa. Maka itu tidak mengherankan 
pada 9 November 2015, Presiden Italia, Sergio 
Mattarella berbicara di Lembaga Ketahanan 
Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) 
tentang kepentingan Italia dalam isu Laut 
Tiongkok Selatan dalam konteks geopolitik. 

Dalam menggunakan analisa geopolitik 
terdapat batasan-batasan tertentu yang 
harus kita pahami yaitu, ia tidak dapat 
memrediksi kapan waktu yang pasti atas 
suatu kejadian penting, krisis, titik-titik 
kunci yang mendorong perubahan radikal 
dalam suatu peta geopolitik. Namun analisa 
geopolitik dapat membantu pembuat 
kebijakan untuk fokus pada kondisi-kondisi 
yang memungkinkan terjadinya perubahan 
geopolitik. Pada akhirnya memahami 
geopolitik adalah hasil dari identifikasi 
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terhadap pemahaman akan situasi, di mana 
geopolitik bukan hanya berkaitan dengan 
kompetisi antar-negara, karena kompetisi 
untuk menguasai suatu ruang atau wilayah 
bukan hanya urusan negara. 

Geopolitik juga berkaitan dengan konflik 
rasial dalam suatu kota, bahkan halangan bagi 
perempuan untuk berpergian secara bebas 
atas dasar hukum tertentu. Geopolitik juga 
berkaitan dengan orang-orang yang turun ke 
jalan untuk protes, kegiatan lembaga swadaya 
masyarakat, bahkan aktivitas perusahaan 
privat sekalipun, maka itu geopolitik adalah 
tindakan beragam dan perwakilan beragam 
dari berbagai macam wilayah. Mari kita 
ambil contoh hukum pidana Indonesia yang 
mengenal teritorial Indonesia maka saat 
ada ketentuan internasional yang mengatur 
tentang tindak pidana di luar aturan hukum 
pidana Indonesia yang berlaku dan kemudian 
pemerintah Indonesia meratifikasi peraturan 
tersebut maka ketentuan tersebut menjadi 
berlaku di Indonesia. Adapun hal kritis yang 
perlu kita pahami adalah apakah peraturan 
baru tersebut secara geopolitik memang pada 
hakikatnya berhubungan dengan kepentingan 
nasional atau merupakan kemenangan 
kepentingan di luar bangsa Indonesia 
dalam melakukan kontrol teritorial melalui 
perangkat hukum.

Prof. Budi Susilo Soepandji memberikan 
suatu koridor dalam melakukan analisa 
geopolitik yang cukup penting yaitu “(analisa) 
geopolitik (suatu bangsa) pada intinya 
menyangkut tiga unsur penting yaitu, sejarah 
panjang suatu bangsa beserta lingkungan 
strategisnya, posisi geografis dari bangsa 
tersebut, serta cita-cita atau aspirasi bangsa 
tersebut.” Sejarah memang tidak mungkin 
secara persis diulang namun, dalam sejarah 
terdapat suatu gambaran tentang perangai 
atau kecenderungan seseorang, kelompok 
atau bahkan suatu bangsa dalam menyikapi 

suatu situasi geopolitik yang terbentuk atas 
interaksi dengan lingkungan strategisnya baik 
manusia lainnya maupun dengan alamnya 
yang secara alamiah menjadi kenyataan 
geografis, dari hal tersebut kemudian bisa 
dengan lebih mudah kita memahami apa yang 
menjadi aspirasi maupun cita-cita manusia 
atau kelompok manusia tersebut. 

Hal tersebut juga ditekankan oleh Prof. 
St. Munadjat Danusaputro seorang ahli hukum 
lingkungan dari Universitas Padjadjaran, 
melalui orasi ilmiahnya yang berjudul, 
“Ketahanan Nasional” dalam rangka 
peringatan HUT-ke14, Lemhannas RI, 20 Mei 
1979. Saat itu beliau mengambil pendapat, 
Bernard Chenot dalam “Le Conseil d’Etat, son 
histoire a travers les documents d’ěpoque 
1799-1974”, (Edition du Centre National 
de la Recherche Scientifique, Paris, 1974), 
Avant Propos, p. vii; “.... pour connaitre un 
homme, un peuple ou une institution, il faut 
d’arbord apprendre son histoire. A travers 
les ages et par l’action des hommes qui l’ont 
animě, sous la pression des ěvenement et par 
l’affirmation de quelque principes, le Conseil 
d’Etat d’aujourd-hui c’est lentement formě.” 

Ungkapan tersebut bermakna, “untuk 
mengenal seseorang, suatu bangsa atau 
lembaga, orang harus pertama-tama 
mempelajari sejarahnya. Dari abad ke 
abad dan berkat jerih-payah orang-orang 
yang telah menjiwainya, di bawah tekanan 
kejadian-kejadian dan karena penegasan 
prinsip-prinsipnya, terbentuklah perlahan-
lahan Conceil d’Etat dewasa ini”. 

Contoh dari ungkapan di atas yang bisa 
kita pelajari adalah bagaimana Pemerintah 
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang saat itu 
dipimpin oleh Ketua Mao. Dalam menghadapi 
konflik perbatasan dengan India, mereka 
menggunakan analogi zaman dinasti-dinasti 
sebelumnya. RRT memiliki sejarah panjang 
ribuan tahun membentuk bangsanya, 
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pemahaman akan dirinya sebagai kerajaan 
tengah atau ‘Zhongguo’ adalah suatu hal 
yang terus bertahan dalam strategic culture 
pembuat kebijakan strategis Tiongkok. Saat 
negara RRT memasukkan Laut Tiongkok 
Selatan dalam peta di paspor warganya dan 
kemudian menjadi isu panas dalam hukum 
laut internasional di kawasan Asia Timur, 
maka bangsa Indonesia perlu memahami hal 
tersebut dalam konteks sejarah Tiongkok 
yang saat ini menjadi kenyataan geopolitik. 

Berangkat dari contoh kebijakan RRT 
di atas, maka kita perlu memahami bahwa 
cara suatu negara (atau entitas yang tengah 
berkompetisi atas suatu ruang) memosisikan 
dirinya di tengah pergaulan dunia, disebut 
sebagai kode geopolitik. Setiap negara 
memiliki kode geopolitik. Sebagai contoh, 
pada abad kedua puluh satu Amerika 
Serikat memiliki kalkulasi geopolitik dengan 
berdasarkan kepentingan nasionalnya yang 
membuat ia memutuskan bahwa kehadirannya 
di titik-titik strategis dunia sebagai kode 
geopolitiknya. Saat pidato ‘Lahirnya Pancasila’ 
1 Juni 1945, Bung Karno mengharapkan 
negara Indonesia yang akan lahir adalah 
negara yang dibentuk berdasarkan ‘kenyataan 
geopolitik’ yang tidak terpecah-pecah. Hal itu 
merupakan kode geopolitik bangsa Indonesia 
yang hingga saat ini, masih dipertahankan 
oleh pengambil kebijakan strategis Indonesia, 
yang sebelumnya telah diformalkan melalui 
perjanjian internasional, United Nations 
Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 
pada tahun 1982. Kode geopolitik yang 
dimaksud tersebut adalah bersifat teritorial. 
Sedangkan saat 18 Agustus 1945 dalam 
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, para 
pendiri Republik Indonesia mencantumkan 
salah satu tujuan negara Indonesia, sebagai 
“ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial,” maka itu adalah kode 

geopolitik bangsa Indonesia yang kemudian 
salah satunya diterjemahkan dalam Undang-
Undang No. 34 Tahun 2004, tentang Tentara 
Nasional Indonesia (TNI), Pasal 7, Ayat (2), Poin 
b. (6), menjelaskan bahwa salah satu tugas 
pokok TNI dalam operasi militer selain perang 
adalah melaksanakan tugas perdamaian dunia 
sesuai dengan kebijakan politik luar negeri 
Republik Indonesia.

Amerika Serikat pernah mendefinisikan 
kepentingan nasionalnya, sebagaimana dirilis 
oleh Commission on America’s National 
Interest pada Juli 2000, dalam dua prioritas 
utama, yaitu, vital interests dan extremely 
important interests. Vital interests memiliki 
definisi sebagai suatu kondisi yang secara 
ketat harus ada guna menjaga dan memerkuat 
keselamatan dan kemakmuran rakyat Amerika 
dalam wadah negara yang merdeka dan 
aman. Dengan mengikuti penjelasan tentang 
prioritas kepentingan Amerika Serikat kita 
dapat memiliki gambaran tentang kebijakan 
negara tersebut dalam menggunakan 
instrumen-instrumennya baik di dalam 
maupun di luar negeri. Malmgren mencatat 
bahwa, “national interests can conflict and 
often do,” maka hal inilah yang perlu kita 
perhatikan secara seksama.

Perkembangan Konsep Negara dan Nasion-
alisme

 Untuk memahami negara sebagai 
aktor yang masih dominan dalam situasi 
geopolitik saat ini maka perlu kita memahami 
apa itu negara serta aspek-aspek apa yang 
menopangnya. Interaksi eksternal dan 
internal negara-negara di dalam era modern 
telah menunjukkan suatu dinamika yang 
cukup memberikan suatu tantangan baru 
dalam mendefinisikan apa yang sebenarnya 
terjadi saat ini. Maka itu ada baiknya kita 
mempelajari terlebih dahulu pandangan 
Prof. Djokosoetono, yang dalam salah satu 
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kuliahnya menyampaikan, “Mengapa buku 
Herman Heller yang kita pilih, yang kita 
anggap paling baik? Jawabannya: Oleh 
karena dalam mengupas suatu persoalan, 
Heller selalu theorie-bewust dan method-
bewust. Ia selalu sadar akan theoritische 
verantwoordelijkheid dan methodologie… 
Metoda yang digunakan oleh Heller ialah 
method van kennisverkrijging yaitu yang 
dipikirkan dulu sendiri apa persoalannya, 
apa probleemstelling-nya...” H.E. H Mosler 
yang merupakan mantan hakim serta Wakil 
Presiden dari International Court of Justice, 
bahkan menggunakan definisi negara yang 
disampaikan oleh Heller dengan menuliskan, 

“The general definition of a State 
given by the legal philosopher 
Hermann Heller, as an organised unit 
of effective action and decision, 
‘eine organisierte Entscheidungs- und 
Wirkungseinheit.’ Then we might say 
that the nation State is a political 
unit of effective nation, consisting of 
a people conscious of being a nation. 
This consciousness might be derived 
from history, from ethnic and linguistic 
unity, from common interests or from 
other motives in the formation of such 
a community of common destiny.” 

Herman Heller menyampaikan bahwa 
hakekat negara, adalah Entscheidungseinheit,  
“Suatu kesatuan yang berwibawa untuk 
memutuskan hal-hal yang penting bagi 
negara,” dan Wirkungseinheit, “Suatu 
kesatuan yang berwibawa untuk bekerja 
sama dalam mencapai tujuan negara yang 
telah diputuskan.” Sebagaimana telah Mosler 
sampaikan di atas bahwa Heller sebagai seorang 
legal philosopher mendapatkan definisi atas 
negara berdasarkan pemahamannya yang 

mendalam terhadap pentingnya sejarah. 
Salah satu contoh yang bisa 

menggambarkan konsep entscheidungseinheit 
secara negatif adalah masa akhir dari Uni 
Soviet. Uni Soviet meskipun dalam kondisi 
ekonomi yang sulit, secara internasional pada 
akhir 1980-an, masih tetap memiliki jaringan 
komunisme internasional yang kuat, jaringan 
intelijen yang kokoh, serta kekuatan militer 
yang masih sangat diperhitungkan oleh dunia. 
Namun saat terjadi dinamika yang kemudian 
membuat sistem komunisme goyah terutama 
di kawasan Eropa Timur, anggota-anggota 
dinas intelijen Soviet yang bertugas di daerah 
tersebut merasakan tidak ada keputusan dari 
Moskow, hingga akhirnya perlahan-lahan tapi 
pasti Eropa Timur lepas dari cengkraman 
komunisme, pada akhirnya juga membuat 
Uni Soviet pecah. Vladimir Putin, Presiden 
Republik Federasi Rusia yang merupakan 
mantan anggota dinas intelijen Soviet 
mengatakan bahwa runtuhnya Soviet adalah 
salah satu bencana geopolitik abad ke-20. 

Runtuhnya Uni Soviet tidak lepas dari 
proses reformasi internal di Partai Komunis Uni 
Soviet (PKUS) yang dijalankan oleh Sekretaris 
Jenderal PKUS Mikhail S. Gorbachev seorang 
alumnus Fakultas Hukum dari Universitas 
Negeri Moskow, dengan istilah Perestroika 
dan Glasnost. Tindakan Gorbachev tersebut 
ternyata menimbulkan goncangan dalam 
sistem pengambilan keputusan Uni Soviet 
yang tidak terbiasa dalam keterbukaan dan 
reformasi, sedangkan Gorbachev memiliki 
keyakinan bahwa sistem Soviet bila tidak 
direformasi akan menimbulkan permasalahan 
yang lebih berbahaya. Ada ungkapan menarik 
tentang apa sebenarnya makna dari Glasnost 
dari seorang wartawan ternama di Uni Soviet, 
Vitaly Korotich yang menulis di Ogonyok, 
“akan selalu ada orang-orang di Barat yang 
mengatakan bahwa kami bertindak untuk 
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menipu dunia, namun yang penting bukan 
kami harus menanggapi anggapan tersebut 
dengan bantahan namun kami harus bertindak 
sedemikian rupa agar tindakan kami tidak 
menipu diri sendiri.” Ungkapan yang begitu 
indah, namun perubahan yang drastis atas 
suatu sistem negara yang telah puluhan tahun 
bertumpu pada perspektif dan tindakan yang 
kaku ternyata membawa kehancuran total dari 
sistem Uni Soviet.

Kejadian yang dialami oleh Uni Soviet 
berbeda dengan apa yang dialami oleh 
Jerman Nazi, dalam prakteknya meskipun 
kepemimpinan Jerman Nazi dengan konsep 
Fuhrerprinzip, di mana Adolf Hitler adalah 
sebagai pemimpin tertinggi mengalami 
berbagai upaya kudeta dengan yang terkenal 
adalah Plot 20 Juli 1944 atau Operasi 
Valkyrie, namun kepemimpinannya terus 
diikuti. Kekalahan akhirnya benar-benar tiba 
setelah Angkatan Bersenjata Jerman dan 
seluruh rakyat Jerman benar-benar sudah 
tidak bisa melawan atau wirkungseinheit 
yang bertugas mengawal keputusan politik 
dari suatu entscheidungseinheit tidak 
bisa berjalan dengan efektif. Hal ini bisa 
terjadi adalah karena keberhasilan proses 
cuci otak rezim tersebut terhadap rakyat 
Jerman, proses tersebut dikenal dengan 
kebijakan gleichschaltung. Bahkan setelah 
Berlin jatuh dan Jerman kalah perang dalam 
salah satu makan malam di tepi Laut Hitam, 
Stalin, diktator Uni Soviet, menyampaikan 
pendapatnya tentang Hitler sebagai berikut,

“I agree that he was an adventurer but 
I can’t agree he was mad. Hitler was a 
gifted man. Only a gifted man could 
unite the German people. Like it or 
not...the Soviet Army fought their way 
into the German land...and reached 
Berlin without the German working-
class ever striking against...the Fascist 

regime. Could a madman so unite his 
nation? “

Kejadian yang terjadi di Libya, saat 
Muammar al-Qaddafi menghadapi perang 
saudara di negaranya yang kemudian secara 
geopolitik dimanfaatkan oleh bandit-bandit 
kawasan untuk masuk dengan dukungan 
sumber daya serta propaganda, dinamika 
yang bergerak demikian cepat seperti ibarat 
tsunami politik bagi pemerintahan Qaddafi 
membuat anggota elit pemerintahannya 
mengundurkan diri, serta pilot yang bertugas 
melawan pemberontak melarikan pesawat 
tempur yang diawakinya ke negara Malta. Saat 
itulah Qaddafi memutuskan melarikan diri 
dari pusat pemerintahannya hingga akhirnya 
ditangkap dan dieksekusi dalam suatu amukan 
massa. Pemerintahan Qaddafi di Libya yang 
berlangsung cukup lama ternyata dalam 
menyikapi perkembangan geopolitik tidak 
mampu menjaga elemen penting dari hakekat 
sebuah negara sebagaimana diungkapkan oleh 
Herman Heller yaitu, entscheidungseinheit 
dan wirkungseinheit. 

Chas W. Freeman Jr dalam memetik 
pengalamannya selama berdiplomasi 
menuliskan bahwa: 

“States are bodies politics. 
They are manifested in governments 
controlling a defined territory. States 
are established to protect the interests 
and realize the aspirations of those 
who create them. Governments exist to 
sustain people’s sovereign independence 
and to promote its welfare and 
tranquility. National interests are the 
relationships a government perceives to 
exist between these purposes and the 
wealth and power of other states. The 
national interests of a state constitute 
a hierarchy of imperatives” 
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Penjelasan Freeman secara jelas 
menyatakan tentang ‘power of other states’ 
artinya keefektifan suatu negara sangat 
ditentukan oleh kenyataan geopolitik. Dalam 
hal ini  ‘power of other states’  seyogyanya 
bisa dipahami juga sebagai ‘power of other 
entities’ mengingat dalam beberapa episode 
sejarah menunjukkan bahwa ada entitas-
entitas non negara yang memiliki kekuasaan 
luar biasa, misalnya East India Company 
di masa lalu, serta pada zaman sekarang 
dimanifestasikan dalam lembaga-lembaga 
keuangan yang sangat berkuasa.

Untuk memahami konsep negara 
modern yang sekarang kita terima ada 
baiknya kita memahami bagaimana konsep 
tersebut berkembang dan akhirnya menyebar 
keseluruh dunia. Untuk itu kita perlu 
memerhatikan pandangan Henry Kissinger 
dalam bukunya World Order, ia menjelaskan 
bahwa konsep negara modern yang saat ini 
diterima secara universal di dunia adalah 
hasil dari perjanjian Westphalia tahun 
1648, pasca perang tiga puluh tahun di 
benua Eropa, di mana antar negara saling 
menyerang atas dasar perbedaan agama, 
sistem politik dan sebagainya. Oleh karena 
tidak tercapai kemenangan yang signifikan 
dari berbagai pihak maka disepakatilah 
konsep kedaulatan yang pada intinya, mereka 
sepakat untuk tidak akan saling mengganggu 
urusan domestik masing-masing negara. 
Pada zaman itu perjanjian Westphalia tidak 
dibuat atas suatu tujuan yang mulia atau 
cita-cita untuk sistem global tetapi hasil 
dari kenyataan sejarah bahwa mereka harus 
berhenti berperang. Kesepakatan Westphalia 
tidak serta merta berdampak pada belahan 
dunia lain di luar Eropa, karena kekuasaan 
Kekaisaran Tiongkok dan Kesultanan Islam 
memiliki konsep yang jauh berbeda. 
Namun seiring perubahan zaman, saat 
pemikiran Eropa menyebar dalam gelombang 

imperialisme dan kolonialisme global, maka 
konsep Westphalia mulai diterima di berbagai 
belahan dunia. Bahkan saat terjadi perang 
anti-kolonialisme dan anti-imperialisme di 
negara-negara jajahan, konsep ini dipakai 
untuk melawan penjajahan,

“Of all the concept of order, 
Westphalian principles are, at this 
writing, the sole generally recognized 
basis of what exists of a world order. 
The Westphalian system spread 
around the world as the framework 
for a state-based international order 
spanning multiple civilizations and 
regions because, as the European 
nations expanded, they carried the 
blueprint of their international order 
with them. While they often neglected 
to apply concepts of sovereignty to 
the colonies and colonized peoples, 
when these peoples began to demand 
their independence, they did so in the 
name of Westphalian concepts. The 
principles of national independences, 
sovereign statehood, national interest, 
and noninterference proved effective 
arguments against the colonizers 
themselves during the struggles for 
independence and protection for their 
newly formed states afterward.” 

Konsep kedaulatan diwujudkan dalam 
bentuk tindakan tidak saling mengintervensi 
kepentingan domestik suatu negara, dapat 
diilustrasikan dengan beberapa contoh 
sebagai berikut; (1) Presiden Kedua Republik 
Indonesia Suharto, menggunakan konsep 
ini secara tegas dan jelas sebagaimana ia 
sampaikan dalam buku otobiografinya, bahwa 
dalam hubungan antar negara sangat penting 
untuk menghormati kedaulatan setiap negara 
tanpa saling mengintervensi, termasuk di 
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dalamnya menolak segala bentuk pemaksaan 
dengan cara mengekspor ideologi; (2) 
Namun seiring berjalannya waktu, walaupun 
konsep non-intervensi terhadap kedaulatan 
negara lain dipertahankan sebagai suatu 
international law framework, saat ini 
berkembang juga suatu konsep intervensi 
sebagai sebuah tugas yang didasarkan pada 
pembenaran bahwa human security is beyond 
national security. 

Dominique Moisi, seorang pendiri dari 
French Institute of International Affairs (IFRI), 
menuliskan dalam bukunya yang berjudul, 
the Geopolitics of Emotion: How Cultures of 
Fear, Humiliation, and Hope are Reshaping 
the World, bahwa, konsep tersebut walaupun 
terlihat mulia, namun cukup berbahaya, 
karena untuk mewujudkannya membutuhkan 
suatu kondisi yang saat ini belum bisa 
dipenuhi. Masih menurutnya, tanpa strategi 
politik dan mekanisme institusional yang 
memiliki legitimasi di mata berbagai pihak, 
kebijakan intervensi tersebut akan semakin 
memperuncing suasana internasional yang 
saat ini semakin tidak kondusif.

Kemudian menurut Kissinger, bahwa 
segala bentuk sistem keteraturan global, untuk 
bisa berlaku dalam jangka waktu yang lama 
haruslah diterima sebagai suatu sistem yang 
adil, tidak hanya oleh para pemimpin tetapi 
juga oleh rakyatnya. Ada dua hal esensial 
yang harus diperhatikan bahwa keteraturan 
tanpa kebebasan hanya akan menciptakan 
keteraturan semu yang pada ujungnya akan 
berbalik menjadi perlawanan. Sedangkan 
kebebasan tidak bisa didapatkan atau 
dipertahankan tanpa kerangka keteraturan 
guna menjamin situasi yang damai. Walaupun 
keduanya sering dibenturkan sebagai sesuatu 
yang berbeda namun sebenarnya keduanya 
saling bergantungan.

Hubungan keteraturan dan kebebasan 
dapat diibaratkan seperti seseorang 

mengendarai sepeda motor balap di 
sirkuit, ia tetap bisa melaju meskipun 
miring ke kiri atau ke kanan karena adanya 
kompensasi kecepatan yang tinggi, karena 
tanpa kecepatan yang tinggi, untuk dapat 
mendapatkan keseimbangan sepeda motor 
tersebut harus dikendarai secara tegak.  
Analogi ini dapat kita pahami untuk melihat 
Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa dengan 
cara sistem otoriter, maka untuk menjaga 
keberlangsungan sistemnya yang menekan 
kebebasan politik tersebut ia memberikan 
kompensasi dengan kesejahteraan yang 
ditopang dengan pertumbuhan ekonomi. Maka 
itu tidak mengherankan bahwa RRT dalam 
kebijakan politik dan ekonomi luar negerinya 
sangat agresif karena adanya kewajiban 
untuk memastikan kestabilan ekonomi yang 
merupakan pijakan dari kestabilan politik 
dalam negeri. 

Amerika Serikat yang saat ini bisa 
mengimplementasikan demokrasi dan 
kebebasan di negaranya tidak lepas dari 
proses panjang dalam membangun sistem 
keteraturan dalam negerinya. Dalam sejarah 
Amerika Serikat, hak pilih dalam pemilu 
bagi warga negara mengalami evolusi 
yang membutuhkan waktu cukup panjang, 
sehingga hak memilih bisa dinikmati oleh 
sebagian besar dari rakyatnya seperti pada 
masa sekarang. Kebebasan yang saat ini bisa 
dinikmati dan terlihat dengan jelas di Amerika 
Serikat adalah hasil proses keteraturan yang 
panjang baik secara politik maupun ekonomi. 

Kondisi tersebut tentunya berbeda 
dengan yang dialami oleh bangsa-bangsa 
Asia Afrika yang baru saja merdeka, baik 
dari penjajahan maupun feodalisme lama, 
sehingga mereka merasa perlu untuk 
membangun dirinya secara sosial-ekonomi-
politik-militer guna mengimbangi dinamika 
geopolitik di kawasannya. Kebijakan yang 
diambil adalah dengan mengutamakan order 
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atau keteraturan guna mengejar kemajuan 
ekonomi sehingga saat kestabilan sosial-
ekonomi tercapai lambat laun order tersebut 
mengalami relaksasi.

Konsep negara seperti ini kemudian 
menjadi model, terutama di kawasan Asia 
dan dikenal dengan istilah developmental 
states. Konsep developmental states 
sebagaimana pernah dibahas dalam kuliah 
Politics and Public Policy yang difasilitasi 
oleh Suzaina Kadir dan Kenneth Paul Tan di 
Lee Kuan Yew School of Public Policy, sekitar 
tahun 2012, adalah konsep di mana negara 
mengambil peran besar dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi hingga situasi politik 
menjadi stabil. Tujuannya adalah agar negara 
tersebut dapat bertahan dalam menghadapi 
dinamika geopolitik domestik dan luar negeri. 
Konsep developmental states bukanlah model 
negara yang hanya menekan rakyatnya secara 
otoriter, untuk kemudian kekayaan negara 
dirampok dengan tidak ada kemajuan seperti 
yang terjadi di negara-negara diktator yang 
gagal di Afrika. Contoh negara developmental 
states adalah Korea Selatan, Jepang, 
Singapura, Taiwan, Malaysia dan Indonesia.

David Runciman yang berasal dari 
Universitas Cambridge dalam bukunya Politics, 
menuliskan bahwa politik sangat menentukan 
nasib suatu bangsa dan negara, sehingga 
kesadaran berpolitik rakyatnya adalah kunci 
utama kemakmuran, tanpa kesadaran utuh 
dari masyarakat untuk berpolitik, kebijakan 
publik yang merupakan dampak dari 
keputusan politik dapat dimanfaatkan oleh 
orang-orang tertentu secara tidak bijaksana. 
Ia mengambil contoh dari negara Suriah dan 
Denmark. Saat ini Denmark merupakan negara 
dengan standar kehidupan salah satu tertinggi 
di dunia, sedangkan Suriah menjadi ladang 
perang saudara yang mematikan, padahal 
ada suatu masa ketika Suriah pernah menjadi 
tempat yang sangat maju sedangkan Denmark 

ada kawasan yang sangat terbelakang. Hal 
itu semua menurut Runciman adalah karena 
keputusan politik negara. 

Runciman melanjutkan bahwa, asal 
usul negara sebagaimana digambarkan 
oleh Hobbes adalah untuk menghindari 
kekacauan dalam masyarakat naturalis, 
akibat tidak ada pihak yang memegang 
monopoli kekerasan sehingga semua pihak 
merasa bisa menggunakan kekerasan. Hobbes 
berpendapat bahwa solusi yang terbaik untuk 
hal tersebut adalah dengan memberikan 
kekuasaan untuk menggunakan kekerasan 
di tangan satu pembuat keputusan. Hobbes 
menyebut pembuat keputusan sebagai ‘the 
sovereign.’ ‘The sovereign’ yang memegang 
‘sovereignty’ atau kedaulatan itu pada 
hakekatnya adalah sebuah monopoli. Meskipun 
pada kenyataannya dalam masyarakat yang 
paling damaipun terjadi kekerasan baik itu 
karena tindakan kriminal atau apapun. Maka 
kedaulatan adalah monopoli atas hak untuk 
menggunakan kekerasan sebagai solusi atas 
konflik sosial. 

Praktek politik di era modern tentunya 
sudah jauh berbeda dengan era Hobbes 
serta era Machiavelli yang terkenal dengan 
bukunya ‘Sang Pangeran’ sebuah catatan 
tentang cara memimpin, perbedaan zaman 
ini sangat jelas dalam pemahaman terhadap 
moral dan dinamika psikologis. Alasannya 
adalah praktek politik modern merupakan 
kombinasi antara kekuasaan pribadi yang 
besar pada politisi yang dominan dengan 
institusi aparatus negara yang tidak mengenal 
pribadi. Runciman menekankan bahwa di era 
abad kedua puluh satu yang cenderung stabil 
ini dibanding abad-abad sebelumnya adalah, 
masyarakat demokrasi barat belum pernah 
mengalami kemakmuran dan kemajuan 
seperti sekarang ini, sehingga pemahaman 
tentang suatu masyarakat yang gagal 
belum bisa dibayangkan. Memang teknologi 
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telah banyak mengubah kehidupan politik, 
kecepatannya membuat politik tidak berarti, 
namun pada jangka panjang, 

“...Government upholds the rule 
of law...The consequences of state 
failure can sometimes be ameliorated 
by technological fixes, but they can’t 
be remedied by them. For what, you 
need well-functioning states. In the 
end, only politics can rescue you from 
bad politics.” 

Secara jelas Runciman menegaskan bahwa 
siapapun yang menganggap bahwa inovasi 
teknologi yang didorong oleh kekuatan pasar 
saja bisa menyelesaikan masalah-masalah 
publik yang krusial seperti perubahan iklim, 
itu sama saja menipu diri sendiri,  karena, 
pemain-pemain di pasar tidak akan berani 
untuk mengambil resiko besar yang bisa 
mendorong perubahan transformatif. “Only 
governments do that. At the moment, the one 
government that is investing on a significant 
scale in green technology is China.”

Niall Ferguson seorang sejarawan 
ternama dalam bukunya The Great 
Degeneration, membangun suatu pendapat 
bahwa saat ini kondisi pemerintahan terutama 
yang mengacu pada sistem barat mengalami 
peningkatan kompleksitas tinggi yang pada 
akhirnya dapat menyebabkan pengambil 
kebijakan tidak berpikir secara jernih dalam 
memutuskan kebijakan publik karena kuatnya 
pengaruh-pengaruh kepentingan yang ada. 
Ia memberikan contoh bahwa di beberapa 
negara Skandinavia kecuali Finlandia yang 
mempunyai sistem Welfare State sebagian 
besar sudah melakukan reformasi kebijakan 
pendidikan dengan menyerahkan secara 
perlahan penangannya ke masyarakat 
walaupun peran negara tetap dipertahankan 
hal itu juga terjadi di Belanda.  Ferguson 

meminjam ungkapan Edmund Burke dalam 
bukunya Reflections on the Revolution in 
France (1790), “SOCIETY is indeed a contract 
. . . the state . . . is . . . a partnership not 
only between those who are living, but 
between those who are living, those who are 
dead, and those who are to be born.” Maksud 
Ferguson adalah praktik bernegara yang 
sekarang terjadi dengan mengambil hutang 
begitu besar untuk pembangunan adalah 
suatu tindakan yang berbahaya terutama 
dengan mengorbankan masa depan. Dia 
juga menggarisbawahi bahwa setelah krisis 
ekonomi global terlewati maka akan ada 
dua jenis negara di dunia yaitu negara yang 
tersandera dengan jumlah hutang yang luar 
biasa atau negara yang memiliki aset berharga 
terutama cadangan sumber daya alam yang 
sudah terbukti. Sayangnya Indonesia tidak 
termasuk dalam sepuluh besar negara dengan 
cadangan sumber daya alam terbesar di 
dunia. Sejarah menunjukkan hanya negara 
dengan pencapaian inovasi teknologi dan 
ekspansi geopolitik yang menguntungkanlah 
yang bisa tumbuh berkembang dan keluar dari 
tumpukan hutang. Ferguson memeringatkan 
kita, bahwa jangan terlalu melebihkan 
pengaruh perkembangan teknologi karena arus 
pergerakan informasi yang terlalu cepat bisa 
berbahaya untuk masyarakat,  “Knowledge 
is not always the cure. And network effects 
are not always positive... There was great 
technological progress during the 1930s. But 
it did not end the Depression. That took a 
world war.” 

 Ferguson melihat dengan meminjam 
ungkapan Adam Smith bahwa dalam negara 
hukum yang pihak elitenya menjadi dominan 
sebagai pemburu rente dalam proses ekonomi 
dan politik maka negara tidak akan mengalami 
kemajuan. Hutang publik telah menjadi 
cara dari generasi yang lebih tua untuk 
hidup dengan mengorbankan generasi yang 
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lebih muda serta yang belum lahir. Regulasi 
semakin tidak bekerja secara efektif sampai 
pada titik di mana sistem menjadi rapuh. 
Pengacara yang bisa menjadi revolusioner di 
masyarakat yang dinamis menjadi parasit di 
suatu masyarakat yang statis. Masyarakat sipil 
yang independen menjadi tidak ada karena 
kalah pengaruh dengan kepentingan bisnis 
dan pemerintah yang sudah terlalu besar, di 
situlah terjadi kemunduran yang besar.

Liah Greenfeld menuliskan di dalam 
bukunya Nationalism, bahwa, nasionalisme 
itu pada dasarnya adalah suatu ide yang 
bersifat konseptual. Tanpa suatu ide mustahil 
nasionalisme dapat ada. Identitas nasional 
bukanlah identitas yang bersifat umum, tetapi 
bersifat khusus. Membangun suatu identitas 
adalah mungkin, sebagai suatu kebutuhan 
psikologis, sebagai bentuk sifat alamiah 
manusia. Namun membangun identitas 
nasional bukanlah suatu keharusan, dan 
hal ini penting untuk dicatat. Nasionalisme 
menurutnya, adalah suatu konsep yang 
diterima oleh masyarakat tertentu atas 
dasar kondisi solidaritas politik serta kondisi 
geopolitik dari populasi tertentu yang bisa 
diterima apabila ada aktor yang secara aktif 
menyebarkannya sehingga diterima masyrakat 
luas. Nasionalisme biasanya didahului dengan 
ketidakpuasan masyarakat terhadap identitas 
sebelumnya. Walaupun begitu, biasanya 
nilai-nilai tradisional diinterpretasikan ulang 
untuk kemudian diserap dan dijadikan bagian 
dari nilai-nilai nasionalisme tersebut. Dalam 
suatu masyarakat yang mengimpor suatu ide 
karena menganggap sumber yang dicontoh 
tersebut memiliki nilai-nilai lebih tinggi 
maka masyarakat tersebut akan merasa lebih 
rendah daripada sumber contohnya tersebut. 

Dalam mewujudkan suatu ide, struktur 
dan kekuatan ide itu sendiri sebenarnya 
tidak ada artinya tanpa perjuangan atau 
usaha dari manusia yang terlibat dalam 

proses pembangunan identitas tersebut, 
oleh sebab itu faktor manusia memegang 
peranan kunci. Nasionalisme bisa memiliki 
peranan yang besar di masyarakat adalah 
tidak lepas dari  orang-orang yang berperan 
dalam mengartikulasikan dan memopulerkan 
ide tersebut. Perkembangan nasionalisme 
sesungguhnya ikut membentuk kondisi politik 
di mana sekarang kita tinggal, termasuk 
di dalamnya kita kemudian mengenal 
konsep kebangsaan. Pada bagian akhir dari 
penulisannya Greenfeld menyampaikan 
bahwa, “Nationality elevated every member 
of the community which it made sovereign. 
It guranteed status. National identity is, 
fundamentally, a matter of dignity. It gives 
people reasons to be proud.”

Tokoh lain yang memiliki perhatian 
khusus tentang hal kebangsaan atau 
nasionalisme adalah Benedict Anderson, ia 
berpendapat bahwa, bangsa secara definisi 
dalam pendekatan antropologi adalah 
komunitas politik yang lahir dari imajinasi. 
Secara khusus ia melakukan penelitian juga 
di masyarakat Indonesia bahkan masyarakat 
pedesaan di Jawa. Alasan dia menggunakan 
istilah masyarakat yang lahir dari imajinasi 
adalah karena dalam bangsa yang terkecil 
sekalipun akan ada orang-orang yang saling 
tidak mengenal atau tidak pernah bertemu 
sekalipun, namun dalam pikiran mereka hidup 
suatu pemahaman bahwa mereka adalah 
satu masyarakat yang hidup sebagai satu 
kesatuan. Pada dasarnya setiap masyarakat 
atau komunitas yang lebih besar dari desa 
primordial yang memungkinkan tatap muka 
adalah komunitas yang terimajinasi. Namun 
demikian imajinasi tersebut memiliki 
batasan, karena bangsa yang terbesar 
sekalipun ada batasnya karena setelah itu 
ada bangsa lainnya. Bangsa diimajinasikan 
berdaulat karena lahir di zaman Pencerahan 
dan Revolusi di mana kekuasaan yang 
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didasarkan pada mandat abadi serta dinasti 
yang hirarkis diruntuhkan. Akhirnya Anderson 
menyimpulkan bahwa bangsa, 

“…is imagined as a community, 
because, regardless of the actual 
inequality and exploitation that may 
prevail in each, the nation is always 
conceived as a deep, horizontal 
comradeship. Ultimately it is this 
fraternity that makes it possible, over 
the past two centuries, for so many 
millions of people, not so much to 
kill, as willingly to die for such limited 
imaginings.”

Nasionalisme yang tumbuh di barat pada 
umumnya adalah akibat pertentangan antara 
penguasa-penguasa feodal dengan rakyat 
yang sudah melihat para penguasa tidak 
memiliki legitimasi. Contohnya Revolusi Pran-
cis, Revolusi Bolshevik dan Revolusi Amerika 
Serikat. Sedangkan di Asia Afrika revolusi yang 
terjadi adalah karena kesadaran akan keter-
jajahan yang dijalankan oleh bangsa-bangsa 
barat terhadap rakyat di Asia Afrika. Tokoh 
kemerdekaan India Jawaharlal Nehru ber-
pendapat bahwa selama suatu negara tidak 
menguasai dengan baik jaringan-jaringan 
ekonomi yang berhubungan dengan kepentin-
gan vitalnya negaranya, maka kemerdekaan 
politik tidak serta merta membuat negara 
tersebut merdeka. Ia mencontohkan neg-
ara-negara di Amerika Latin pada dekade 
1930-an, dikuasai secara ekonomi oleh Amer-
ika Serikat meskipun negara tersebut secara 
hukum dan politik merdeka, kekuasaaan as-
ing tidak kelihatan tapi begitu kegiatan mas-
yarakat berjalan, kekuasaan itu benar-benar 
mencengkram. Nehru melihat bahwa bank-
bank serta perusahaan-perusahaan Amerika 
Serikat yang ada di Amerika Latin yang dig-
erakkan oleh kapitalis Amerika tidak lain bisa 

berjaya adalah karena dukungan pemerintah 
Amerika Serikat yang kokoh. 

Di Indonesia tokoh kemerdekaan 
yang menonjol adalah Bung Karno. Beliau 
memperkenalkan kepada masyarakat luas 
adalah tentang pergeseran imperialisme 
lama menjadi imperialisme baru. Menurut 
beliau pada intinya imperialisme itu adalah 
sama yaitu suatu nafsu untuk menguasai dan 
mengontrol bumi dan bangsa lain. Dalam hal 
fisik imperialisme membuat kehidupan sosial 
ekonomi bangsa Indonesia tertindas namun 
secara rohaniah membuat bangsa Indonesia 
selalu merasa tidak mampu untuk berdiri 
sendiri dan mengatur dirinya sendiri, bangsa 
Imperialis selalu meniupkan pemahaman 
bahwa bangsa Indonesia tidak beradab 
sehingga butuh pembimbing, tidak mampu 
dalam ini dan itu sehingga membutuhkan 
teladan. Kesadaran yang ditunjukan Bung 
Karno tersebut sangat berguna bagi generasi 
muda saat ini, di mana saat ini banyak terjadi 
cara-cara yang sama yaitu mengadu domba 
bangsa Indonesia dengan didorong untuk 
membuka ‘kebenaran’ yang pada ujungnya 
hanya bertujuan agar bangsa Indonesia saling 
berkelahi, sehingga kemudian kita merasa 
tidak mampu bersatu dan membutuhkan 
bantuan untuk hidup lebih ‘beradab’.

Bung Karno berpendapat, perbedaan 
imperialisme lama dan baru adalah, 
imperialisme baru berwajah sopan dan 
membawa ide-ide yang seolah-olah membawa 
keteraturan, namun pada akhirnya itu semua 
bukan untuk kepentingan kaum rakyat jelata 
yang beliau perkenalkan dengan nama 
kaum Marhaen, tetapi untuk kepentingan 
kaum imperialis tersebut. Beliau mengajak 
rakyat untuk sadar dan mengorganisir diri, 
sehingga mampu membuat perubahan 
kehidupan lahir dan batin bagi seluruh 
rakyat Indonesia. Nasionalisme yang Bung 
Karno perjuangkan adalah nasionalisme 
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yang membawa perubahan kehidupan bagi 
rakyat sampai strata terbawah, sehingga 
bukan nasionalisme ningrat apalagi bukan 
nasionalisme borjuis. 

PENUTUP
Kesimpulan 

Konsep-konsep geopolitik, negara dan 
bangsa yang saat ini berkembang memang 
banyak berasal dari tradisi pemikiran 
barat baik yang berasal dari Eropa maupun 
Amerika Serikat, namun demikian setiap 
perkembangan konsep tidak bisa dilepaskan 
dari sudut pandang kepentingan apa konsep 
tersebut berasal. Oleh sebab itu dalam 
tulisan ini dijelaskan mengenai perbedaan 
mendasar suatu proses pembentukan bangsa 
yang terjadi di bekas negara-negara jajahan 
sebagaimana dijelaskan oleh Nehru dan Bung 
Karno, dibandingkan dengan negara-negara 
penjajah. Karena apabila kita tidak menyadari 
hal ini kita akan terus terjebak dengan 
mentalitas dengan sudut pandang yang tidak 
tepat terhadap kepentingan nasional.

Saran
Pemahaman pengambil kebijakan 

suatu negara atau non-negara terhadap 
perkembangan konsep geopolitik, negara dan 
bangsa pada masa kini sangat menentukan 
arah pembentukan kebijakan strategis 
setiap negara atau entitas non-negara. Atas 
dasar hal ini maka pengambil kebijakan 
strategis Indonesia juga harus menyadari 
perkembangan-perkembangan tersebut. 
Selain itu, juga harus menyadari bahwa 
melakukan transplantasi suatu konsep 
tanpa memahami asal usul konsep tersebut 
dapat mencederai kepentingan nasional. 
Kompleksitas dari realitas geopolitik, negara 
dan bangsa membutuhkan suatu studi 
mendalam yang penuh kesadaran terhadap 
segala kemungkinan yang dapat terjadi serta 

kesabaran dalam memahami dan kemudian 
memformulasikan kebijakan strategis. 
Kesabaran menjadi suatu faktor penting 
dalam formulasi kebijakan strategis karena 
sebagaimana dijelaskan oleh Serat Sasangka 
Jati bahwa hal tersebut menyangkut proses 
penyerapan informasi yang luas namun teliti 
serta dijalankan dengan tidak emosional.  
Selain itu kesabaran adalah suatu usaha yang 
memudahkan untuk menghadapi perkara 
yang sukar dan gawat, karena didasarkan 
pada tindakan yang sesuai kemampuan secara 
teratur dan teliti sampai tercapai apa yang 
dicita-citakan.  

Usaha memperjuangkan kepentingan 
nasional jelas suatu usaha yang menghadapi 
situasi yang berbahaya dan sukar karena 
kepentingan nasional setiap bangsa kerap 
berbenturan sebagaimana sejarah telah 
mengajarkan kepada kita. Oleh sebab itu 
sikap yang meremehkan ancaman terhadap 
keselamatan nasional seyogyanya dihindari 
oleh pengambil kebijakan strategis Indonesia, 
namun yang diperlukan adalah usaha tekun 
memahami segala dinamika geopolitik yang 
terjadi hingga terjaganya kepentingan 
nasional Indonesia secara kokoh. 

Dalam praktek kehidupan berbangsa 
dan bernegara pembagian kekuasaan negara 
dalam tugas-tugas khusus setiap bagian dari 
instansi pemerintahan kerap menimbulkan 
kesulitan komunikasi antar lembaga negara, 
sehingga berujung pada besarnya potensi 
terjadi disinformasi di masyarakat. Hal 
ini akan menjadi lebih beresiko dengan 
maraknya hoax yang disebar dengan cepat 
melalui media sosial digital. Besarnya 
tanggung jawab serta kewenangan eksekutif 
yang berujung pada kompleksitas organisasi 
pemerintah, telah mendorong Presiden 
sebagai kepala pemerintahan mengambil 
salah satu langkah strategis yaitu mengenai 
harmonisasi informasi publik oleh Pemerintah 
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sebagaimana tertuang dalam Inpres 9 Tahun 
2015. 

Dalam prakteknya memang tetap tidak 
mudah, menyatukan langkah lembaga negara 
dengan segala kompleksitasnya, maka tulisan 
ini menyarankan, 
1. kepada setiap lembaga negara terlibat 

dalam dialog-dialog berkaitan dengan 
kepentingan geopolitik nasional dan 
perkembangannya baik akibat tekanan 
global, regional maupun domestik; 

2. dialog-dialog tersebut dilaksanakan antar 
lembaga negara yang memiliki tugas dan 
kewenangan yang saling berhubungan; 

3. dialog antar lembaga tersebut paling 
tepat difasilitasi oleh Lemhannas RI yang 
sejak awal pendiriannya merupakan 
wadah untuk menyatukan persepsi bangsa 
dalam konteks geopolitik; 

4. pelaksanaan dialog dapat bersifat 
personal seperti pendidikan di PPRA 
maupun PPSA maupun dalam bentuk 
kelompok sebagaimana dalam kegiatan 
Taplai, seperti yang sudah pernah berjalan 
untuk para diplomat, anggota DPR RI, DPD 
RI dsb; 

5. dialog tersebut harus dijalankan secara 
rutin dan kontinyu dengan dukungan 
penuh Presiden selaku kepala negara 
serta pimpinan lembaga negara lainnya.
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Abstrak

Untuk membangun lokasi apapun yang sesuai peruntukannya, termasuk penentuan 
bangunan lembaga kemasyarakatan (lapas), diperlukan sebuah pertimbangan geografis. 

Dengan pertimbangan informasi geografis/ kewilayahan tersebut kemudian dapat 
memilih dan memilah lokasi yang tepat bagi bangunan di lingkungan lapas. Setiap 

wilayah mempunyai karakteristik geografis yang tidak sama. Oleh karena itu kecocokan 
lahan untuk pembangunan Lapas dapat dicari lokasinya sesuai dengan persyaratan 

lapas yang hendak dibangun. Karena tingkat kemampuan lahan, kesuburan, topografi 
dan berbagai kondisi dan potensinya yang tidak sama itu, maka dalam penentuan lahan 
untuk membangun sebuah lapas diperlukan pertimbangan lokasional geografis. Teknologi 

Sistem Informasi Geografis (Geographic Information Systems) dapat dimanfaatkan 
untuk menghasilkan suatu informasi spasial yang terintegrasi yang siap digunakan 
untuk pengambilan keputusan, yakni menentukan lokasi pembangunan lapas yang 

ideal. Makalah ini membahas pentingnya pertimbangan geografis, sebagai jawaban atas 
banyaknya saran masukan pejabat publik, terkait kejadian Lapas Sukamiskin yang dari 

sisi lokasi terlalu dekat dengan kota dan dianggap banyak memfasilitasi kemudahan dan 
kemewahan untuk para narapidana (napi) koruptor. Harapannya agar bagaimana napi 
itu ditempatkan di lokasi yang tepat, misalnya lokasinya yang jauh - di pulau terluar 

dimaksudkan agar menyulitkan akses, dan tidak dapat menjadikan lapas maupun rumah 
tahanan negara (rutan) dengan fasilitas yang mewah dan berlebihan, tetapi sisi pembinaan 

pemasyarakatan bagi napi tetap diperlukan.

Kata kunci : Pemasyarakatan, Lapas

Pertimbangan Lokasi Geografis dalam 
Membangun Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas) Koruptor di Pulau Terluar 
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PENDAHULUAN
Lokasi geografis suatu wilayah 

merupakan keniscayaan yang selalu menjadi 
obyek dari aktivitas manusia. Tuhan memang 
telah memfasilitasi manusia dengan lokasi 
geografis yang ada. Bahkan di mana kita 
dilahirkan (di manapun tempatnya) kita tak 
pernah meminta atau merancangnya. Karena 
itulah sebenarnya ada sisi sisi filosofis dan 
hikmah dibalik mengapa kita dilahirkan di 
Indonesia. Oleh karena itu sepatutnya tidak 
boleh menafikan begitu saja faktor ‘di mana’ 
bagi kehidupan manusia ini. Selain lokasi yang 
sudah ‘given’ atau takdir dari Tuhan, ada pula 
yang musti diperjuangkan atau direncanakan 
manusia.

Pembangunan tempat hunian manusia, 
termasuk penjara sepatutnya juga 
mempertimbangkan faktor geografis (letak, 
lokasi), sebagaimana lokasi bisnis, seperti kita 
lihat McDonald, Kentucky Fried Chicken, Pizza 
Hut dan restoran cepat saji-nya Amerika itu 
tidak pernah kita temukan di daerah-daerah 
atau lokasi yang terpencil jauh dari pusat 

keramaian dan strategis. Ini menunjukkan 
bahwa ada maksudnya, lokasi itu dipilih yang 
terbaik untuk dapat menarik pelanggan dan 
kepentingan bisnis.

Lapas Sukamiskin sebagai tempat Warga 
Binaan Pemasyarakatan (WBP), tidak memiliki 
kekhasan geografis yang menonjol, menjadi 
tenar ketika dianggap sebagai lokasi lapas 
yang mewah bagi koruptor. Setelah terjadinya 
temuan KPK di Lapas Sukamiskin, baru 
terungkap publik bahwa ternyata tahanan 
koruptor diperlakukan secara spesial. Lapas 
untuk narapidana korupsi jadi sorotan setelah 
KPK melakukan operasi tangkap tangan 
(OTT) di Lapas Sukamiskin. KPK membongkar 
suap jual beli fasilitas dan mewahnya sel 
narapidana korupsi. Walaupun informasi ini 
bukan yang pertama kalinya karena di lokasi 
yang sama berita ini pernah diberitakan ketika 
seorang napi yang difasilitasi secara khusus. 
Kehebohan ini membuat Menkumham dan 
Menkopolhukkam Wiranto bereaksi banyak. 
Beberapa pernyataan yang diungkapkan oleh 
Menkopolhukkam seperti mengindikasikan 

https://elshinta.com
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adanya rencana pemerintah: mulai dari 
wacana untuk memindahdahkan napi 
koruptor itu ke daerah tertentu (yang jauh) di 
Pulau Terluar, kemudian ‘harus ditempatkan 
di pulau terluar’, sampai pemerintah sudah 
memilih pulau terluar (23/7/2018), akan 
bangun di mana saja. Semua pernyataan 
itu menunjukkan niat keseriusan untuk 
membangun lapas di pulau terluar. Begitu akan 
dipilih suatu lokasi tertentu di pulau terluar 
maka faktor- faktor geografi sepatutnya 
dapat dijadikan pertimbangan penting. 

Untuk memilih atau menentukan lokasi 
yang tepat atau sesuai terlebih dahulu harus 
diketahui terlebih dahulu persyaratan-
persyaratan lokasi yang diinginkan. Berbagai 
pertimbangan geografis seperti kondisi 
lahan/ tanah, ketersediaan air dan aspek 
fisik geografis lainnya untuk menunjang 
pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan 
dan lainnya. Begitu informasi persyaratan 
yang diperlukan telah terkumpul kemudian 
perlu disajikan dalam bentuk peta, atau 
informasi geospasial. Tentu saja peta yang 
yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan 
isinya (yang mewakili informasi yang 
sebenarnya di lapangan) baru nanti akan 
dimanipulasikan dianalisis melalui Sistem 
Informasi Geografis (Geographic Information 
Systems) untuk menghasilkan peta baru 
berupa peta kecocokan lahan untuk bangunan 
Lapas.

Tujuan penulisan ini untuk memberikan 
pemahaman pentingnya aspek geografis 
dalam penentuan lokasi pembangunan lapas 
(khususnya lapas koruptor) yang diwacanakan 
untuk dipilih lokasinya di pulau-pulau terluar.  
Hal tersebut dimaksudkan agar dilakukan 
pengkajian dengan mempertimbangkan 
berbagai faktor, bukan hanya semangat untuk 
memenjarakan para koruptor sebagai pelaku 
tindak pidana kriminal luar biasa (extra-
ordinary crime), dan semangat penegakan 

hukum yang ‘emosional’. Pembangunan 
lapas untuk koruptor tersebut sepatutnya 
didasarkan atas pertimbangan yang mantap, 
dan membuat jeranya para pelanggar hukum 
yang merugikan negara itu. 

Menyimak pembangunan lapas pada masa 
lalu, pemerintah Belanda dalam membangun 
rumah-rumah penjara, telah memperhatikan 
dengan berbagai pertimbangan yang 
menyangkut aspek lokasi, keamanan, 
kekuatan bangunan, kesehatan napi dan 
lain lain. Dengan memperhatikan lokasi 
pengasingan para pejuang Kemerdekaan kita 
saat itu, Bung Karno dan Bung Hatta yang 
dipenjarakan di suatu tempat yang jauh dari 
keramaian kota menjadi bukti bahwa faktor 
geografis lokasi penjara (lapas) dijadikan 
pertimbangan tersendiri untuk kepentingan 
pemerintah kolonial. Sampai saat ini fakta 
menunjukkan bahwa masih banyak gedung 
Lapas maupun Rutan bahkan sebagian besar 
masih merupakan peninggalan Belanda. Oleh 
karena itu jika ada rencana pembangunan 
lapas atau rutan yang baru di tempat lain 
(misalnya di pulau terluar), maka kajian 
terhadap penentuan lokasi yang tepat 
sudah sepatutnya mempertimbangkan aspek 
geografis. Makalah ini hanya membahas soal 
pembangunan lapas yang terkait dengan 
pertimbangan geografis.  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 
saat ini kita tidak sedang mengevaluasi 
bangunan gedung lapas merupakan 
peninggalan Belanda tadi, kecuali dilakukan 
renovasi atau pengembangan/ perluasan 
bangunan. Sementara untuk pembangunan 
lapas maupun rutan yang baru perlu dilakukan 
suatu kajian dengan pertimbangan geografis, 
demografis dan lain sebagainya. Pertimbangan 
dimaksud meliputi:
a. Penentuan lokasi geografis sebuah 

lembaga pemasyarakatan (lapas) 
merupakan aktivitas penting dalam 
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perencanaan meletakkan suatu bangunan 
di daerah yang akan dibangun dengan 
memperhatikan posisi daerah tersebut 
dibandingkan dengan daerah lain.

b. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan 
dalam membuat sebuah bangunan lapas 
atau rutan adalah letaknya berdekatan 
dengan institusi keamanan dan institusi 
kesehatan dan memperhatikan kondisi 
lahan yang akan dibangun termasuk 
sarana air. Hal ini dikarenakan lapas 
atau LP adalah tempat untuk melakukan 
pembinaan terhadap narapidana dan 
anak didik pemasyarakatan di Indonesia. 
lembaga pemasyarakatan merupakan unit 
pelaksana teknis di bawah Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu 
Departemen Kehakiman). Penghuni lapas 
terdiri dari narapidana atau yang biasa 
disebut warga binaan pemasyarakatan 
(WBP) dan para Tahanan yang statusnya 
belum mendapatkan putusan pengadilan. 

c. Pada saat ini kondisi lapas dan rumah 
tahanan negara (rutan) sebagian besar 
mengalami over kapasitas (over capacity) 
dan over kepadatan (over-crowded).

d. Pembangunan lapas dan rutan yang 
baru, rehabilitasi, dan rekonstruksi 
dilakukan sebagai upaya mengatasi 
kelebihan kapasitas penghuni lapas 
dan rutan. Pemenuhan sarana dan 
prasarana lapas dan rutan merupakan 
keharusan yang tidak terpisahkan dari 
pelaksanaan tugas dan fungsi lapas dan 
rutan, sehingga kebijakan penganggaran 
harus mempertimbangkan risiko yang 
timbul akibat tidak dipenuhinya sarana 
dan prasarana tersebut. Kegiatan 
pembangunan lapas atau rutan dibuat 
dalam skala prioritas pembangunan lapas 
dan rutan pada wilayah yang mengalami 
over kapasitas atau wilayah yang 

dimungkinkan sebagai penyangga over 
kapasitas. 

Ruang Lingkup
Makalah ini dibatasi pada kajian 

tentang pertimbangan lokasi geografis dalam 
membangun lapas di indonesia, sebagai respon 
terhadap gagasan adanya pembangunan lapas 
di pulau-pulau kecil terluar khusus untuk 
penjara korupsi. Tulisan ini dimaksudkan 
untuk memberikan masukan (bukan dalam 
rangka mendukung atau menolak gagasan 
tersebut), dalam pengambilan keputusan 
apabila nantinya akan menjadi rencana yang 
matang dalam pencarian lokasi lapas di pulau-
pulau kecil terluar. 
Metode

Tulisan ini mendasarkan pada studi 
literatur, wawancara di lapangan untuk 
mendapatkan suatu lapas yang ideal, yang 
dibakukan berdasarkan pedoman atau 
aturan otoritas Kelembagaan. Makalah ini 
terbatas memperkenalkan peran teknologi 
Geographic Information Systems (GIS) yang 
mampu menganalisis dan mengintegrasikan 
data geospasial. Data-data geospasial yang 
disajikan dan diintegrasikan diproses dalam 
format yang sama untuk menghasilkan produk 
analisis lokasi yang diidealkan. Alasannya 
adalah persyaratan atau kriteria lokasi yang 
diinginkan itu terlebih dahulu diketahui dan 
dimaksudkan agar supaya para penjahat 
koruptor negara ini tidak akan melakukan 
(jera) atas perbuatan jahatnya di masa 
datang. Supaya jera, caranya harus dijauhkan 
dari keramaian kota (misalnya di pulau), tidak 
mudah dan kerapkali dikunjungi keluarganya  
dan lain sebagainya, dan berbagai cara 
yang oleh para pakar hukum dan HAM yang 
akan memformulasikan kriteria-kriteria 
pembangunan lapas.
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PEMBAHASAN 
Dalam suatu wawancara televisi swasta, 

Menkumham Laoly menyatakan bahwa lapas 
nanti akan diatur secara geografis, napi Papua 
akan dipindahkan ke lokasi terdekat di wilayah 
Papua untuk mempermudah keluarga yang 
dan tidak memerlukan beaya transportasi 
yang mahal. Pertimbangan atas dasar asal 
napi tentu tidak sama dengan pertimbangan 
lokasi yang didasarkan pada cocok tidaknya 
wilayah tersebut untuk dijadikan lokasi 
bangunan lapas. Kajian geografis diperlukan 
manakala diperlukan pengambilan keputusan 
yang tepat. Alangkah baiknya jika rencana 
pembangunan lapas di pulau-pulau kecil 
terluar, yang akan dibangun untuk napi 
koruptor itu perlu mendapatkan berbagai 
masukan. Artinya yang paling penting adalah 
kriteria dan tujuan untuk mendapatkan 
pilihan lokasi yang tepat, itu yang akan dikaji 
secara geografis dengan bantuan GIS untuk 
mendapatkan hasil yang lebih obyektif, yang 
merupakan analisis berbagai pertimbangan 
dalam menentukan lokasi yang tepat untuk 
pembangunan sebuah lapas.

Saat ini lapas dan rutan berjumlah 197 
unit memiliki luas tanah 18.202.037 m2 dan 
luas bangunan 5.043.213 m2, tersebar di 
seluruh wilayah Republik Indonesia mulai 
dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan 
provinsi. Rata-rata lapas dan rutan menempati 
lahan seluas 92.396 m2 dan rata-rata luas 
bangunan 28.646 m2 (Maulana, 2018). 

Sebagian besar bangunan lapas dan rutan 
yang merupakan peninggalan kolonial Belanda 
itu dan terletak di tengah-tengah perkotaan, 
terutama di kota-kota di pulau Jawa, dan 
ibukota di pulau Sumatra, Kalimantan dan 
Sulawesi. Bangunan penjara yang dibangun 
pihak kolonial Belanda terletak diseputar 
alun-alun (tanah kosong luas depan bangunan 
istana atau pendopo kabupaten/kadipaten), 
dekat dengan kantor kabupaten, kepolisian, 

kejaksaan dan pengadilan. Hal yang disengaja 
untuk menjadi efek gentar dan jera bagi 
rakyat untuk tidak melanggar aturan pihak 
kolonial.

Namun saat ini bangunan lapas dan 
rutan yang dibangun terletak dipinggiran 
kota jauh dari pusat kota. Dampak positifnya 
adalah menjadi wilayah yang berkembang 
dan meningkatkan perekonomian. Tanah yang 
luas sebagian besar belum dikelola dengan 
baik oleh pihak lapas dan rutan. Kondisi 
yang apabila dikelola dengan baik akan 
menghasilkan produk-produk yang memiliki 
nilai jual dan memberi pemasukan bagi kas 
negara melalui Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP). Dampak negatifnya minim 
fasilitas umum, sehingga bagi petugas sangat 
memberatkan dan bagi keluarga yang akan 
berkunjung sangat kesulitan.

Seperti beberapa Lapas yang menjadi 
peninggalan zaman Belanda, dibangunnya 
lapas di lokasi tertentu, termasuk di pulau 
kecil yang jauh dan terpencil dimaksudkan 
sebagai hukuman bagi para pembangkang 
terhadap pemerintahan Hindia Belanda saat 
itu. Sebagai contoh antara lain (1) Benteng 
Marlborough di Bengkulu yang merupakan 
warisan kolonial Inggris yang diserahkan ke 
Belanda memiliki sebuah penjara di bawah 
permukaan tanah. Belanda biasanya menahan 
dan menempatkan para pemberontak dan 
penjahat pribumi di dalam penjara ini (Koran 
Sindo, 9/1/2018); (2) Penjara Kalisosok 
Surabaya, dibangun Belanda pada 1808 di 
era kepemimpinan Henri Williams Deandles. 
Penjara Kalisosok memiliki cerita yang 
menyedihkan, karena di penjara ini banyak 
para pejuang yang diperlakukan secara kejam. 
Banyak tokoh yang pernah merasakan pahit 
dan getirnya hidup di balik terali besi penjara 
ini di antaranya; H.O.S Tjokroaminoto, WR. 
Soepratman, dan Proklamator Ir. Soekarno. 
Penjara yang sekarang bernama Kembang 
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Jepun dan Rajawali ini pun digunakan oleh 
Jepang dari 1940 hingga 1943; dan (3). 
Benteng atau Fort Rotterdam di Makassar 
yang didirikan pada tahun 1545 oleh Raja 
Gowa kemudian direbut oleh Belanda. 
Sebuah penjara bawah tanah yang ada 
dalam kompleks benteng tersebut dahulu 
digunakan Belanda untuk menghukum para 
pemberontak Indonesia. Tokoh perlawanan 
yang dipenjarakan Belanda di penjara dalam 
benteng ini adalah Pangeran Dipenogoro, 
yang sampai wafatnya dimakamkan di sekitar 
benteng tersebut.

  
Lapas Industri: Bukan Sekedar 
Penghukuman

Lapas di masa sekarang tidak lagi 
sebagai lembaga penghukuman semata-
mata, tetapi juga pembinaan para napi. Di 
Amerika Serikat misalnya, lapas dibangun 
bukan untuk menyengsarakan napi tetapi 
bagaimana merancang sebuah bangunan 
lapas agar memberikan kenyamanan dan 
merehabilitasi napi (how to design a prison 
that actually comforts and rehabilitates 
inmates). Oleh karena Lapas dapat dijadikan 
sebagai tempat untuk mempekerjakan 
napi. Mereka akan merasakan dibina oleh 
pemerintah, dan akan mendapatkan upah 
sesuai dengan pekerjaannya yang diatur 
sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan 
merasakan hak-hak pribadinya dihargai. 
Tahun 2016, Menteri Hukum dan HAM, 
Yasonna H. Laoli menyiapkan kebijakan untuk 
membentuk lapas-Lapas industri. Kebijakan 
ini diharapkan menjadikan narapidana bisa 
dijadikan angkatan kerja seperti sejumlah 
negara-negara Eropa, sebagai bagian dari 
upaya membersihkanlLapas dari narkoba 
dan telepon genggam. Laoli menilai jika 
narapidana bekerja, mereka dapat menikmati 
hidup sehingga potensi masalah dapat 
diselesaikan. Peresmian lapas-lapas umum 

menjadi lapas industri dan disiapkannya 
struktur organisasi lapas industri yang 
secara nomenklatur akan merubah tugas dan 
fungsinya seperti akan merubah paradigma 
posisi lapas selama ini yang dipandang hanya 
sebagai tempat penghukuman dan menjalani 
hukuman penjara. Padahal yang dimaksudkan 
adalah WBP dapat konsentrasi bekerja 
sehingga tak terasa kalau dipenjara. Sejarah 
mencatat pula, pada zaman Belanda, lokasi 
penjara seperti Digoel merupakan tempat 
yang menakutkan, jauh terisolasi di tengah 
lebatnya hutan belantara. Mengerikan. 
Bukan hanya karena alamnya demikian 
keras, melainkan juga ada siksaan dari 
kaum kolonialis, ada tangisan kesedihan dan 
kegeraman, bahkan darah yang tertumpah 
untuk sebuah perjuangan membebaskan diri 
dari belenggu kolonialis. Semasa penjajahan 
Belanda, Kabupaten Boven Digoel, yang 
dahulu dikenal dengan sebutan Digoel Atas, 
merupakan lokasi pengasingan tokoh-tokoh 
pejuang kemerdekaan Indonesia. Digoel Atas 
terletak di tepi Sungai Digoel Hilir, Tanah 
Papua bagian selatan. Boven Digoel adalah 
contoh penjara yang hanya mengutamakan 
penghukuman dan menjalani hukuman. Pada 
era sekarang ini Lapas musti berperan sebagai 
tempat pemasyarakatan dan pembinaan napi 
terlepas dari besar kecilnya kejahatan yang 
dilakukannya. Rencana pembangunan lapas 
di pulau kecil terluar perlu memperhatikan 
keseimbangan antara penghukuman dengan 
pembinaan WBP.

Agar lapas-lapas industri tidak 
menjadi institusi mubajir perlu belajar dan 
melakukan evaluasi mendalam dari kondisi 
keterpurukan industri-industri didalam lapas 
sebelumnya. Kondisi utama keterpurukan 
adalah ketidaksiapan dan rendahnya kualitas 
sumber daya manusia, aturan-aturan yang 
tidak mendukung pengembangan industri 
dalam lapas, kebijakan yang tidak konsisten, 
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dan faktor sosial ekonomi yang turut 
mempengaruhi industri lapas. Minimnya 
pengetahuan akan pemasaran, minimnya 
pelatihan-pelatihan pegawai, penyediaan 
bahan baku, ikut berperan penting dalam 
keterpurukan industri lapas. Untuk 
membangkitkan kembali industri-industri 
lapas perlu dilakukan langkah seperti yang 
diusulkan Saroso pada tahun 1964 yaitu 
pembentukan perusahaan negara dengan 
kewenangan khusus dan dikelola secara khusus 
pula. Sehingga manajemen pengelolaan 
industri lapas terlepas dari manajemen 
pengelolaan lapas. Hal ini diharapkan akan 
meminimalisir mal administration dalam 
pengelolaan industri di lapas.

Jika pembangunan lapas dan rutan baru 
dan rehabilitasi gedung lapas dan rutan yang 
rusak untuk meningkatkan daya tampung 
narapidana dan tahanan belum cukup mampu 
mengejar laju pertambahan narpidana dan 
tahanan. Sejak tahun 2010 hingga 2016 telah 
terserap untuk pembangunan dan rehabilitasi 
bangunan lapas dan rutan sebesar Rp. 4, 223 
trilyun. Anggaran sebesar itu hanya mampu 
memenuhi kebutuhan kapasitas hunian 
sebesar 33,61 % dari keseluruhan kebutuhan 
anggaran sebesar 12,561 trilyun (Maulana, 
2018). Telah menjadi kewajiban negara untuk 
hadir menyelesaikan permasalahan kepadatan 
(overcrowding) yang trennya setiap tahun 
semakin meningkat. Negara harus hadir 
untuk menjadikan warganegara yang sedang 
menjalani “pemasyarakatan” menjadi 
warganegara yang diterima masyarakat 
dengan tangan terbuka. Bukan warga negara 
yang mengalami “balas dendam” dari negara. 
Negara memiliki kewajiban memenuhi 
kebutuhan sesuai hak asasi manusia meskipun 
baru mampu memenuhi standar minimum.

Mengurangi kepadatan (overcrowding) 
hunian di lapas dan rutan perlu 
komitmen semua institusi baik politik 

maupun penegak hukum. Penal Reform 
Internasional (PRI) monthly newsletter 
February 2012 menyarankan 10 poin untuk 
mengurangi kepadatan (overcrowding) 
pada lembaga pemasyarakatan (prison); (1) 
mengumpulkan dan menggunakan data untuk 
menginformasikan secara rasional, manusiawi 
dan penggunaan anggaran secara efektif pada 
lapas (prison), (2) melakukan review dan 
reformasi proses peradilan pidana dimulai 
saat penahanan hingga pelepasan dalam 
kerangka pencegahan dan pengurangan 
kejahatan, (3) mengesampingkan kasus-
kasus pidana ringan dari sistem peradilan 
pidana, (4) memperbaiki akses penahanan 
pada peradilan dan manajemen kasus 
selama pra sidang, (5) mengembangkan dan 
mengimplementasikan secara konstruktif 
ukuran dan hukuman bagi non custodial, 
(6) membuat aturan-aturan khusus bagi 
pelanggar anak-anak dan remaja, (7) 
mempertimbangkan aturan-aturan alternatif 
bagi orang tua yang menjadi gantungan hidup 
anak-anak, terutama ibu dan bayinya, (8) 
mengidentifikasi mereka yang sakit mental, 
ketergantungan narkoba, dan mengalihkan 
mereka yang mengalami masalah medis atau 
perawatan lainnya, (9) mengurangi hukuman 
panjang dan memastikan dilakukannya 
praktek hukuman yang konsisten, (10) 
mengembangkan peluang-peluang pidana 
bersyarat atau bentuk-bentuk pelepasan 
lebih awal dan membantu melepaskan para 
tahanan sebagai bentuk pencegahan mereka 
kembali kepenjara. Kesepuluh poin rencana 
pengurangan kepadatan hunian di Lapas dan 
rutan tersebut sesuai dan relevan dengan 
the UN Standar Minimum Rules (SMR) for 
the Treatment of Prisoners, the UN Standard 
Minimum Rules for Non-Custodial Measures 
(Tokyo Rules) dan the UN Rules for the 
Treatment of Women Prisoners and Non-
custodial Measures for Women Offenders 
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(Bangkok Rules). 
Tentunya langkah-langkah mengurangi 

tingkat kepadatan Lapas dan rutan di 
Indonesia tidak bisa diserahkan sepenuhnya 
kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
Kemenkumham semata perlu langkah nyata 
dan konsisten dari Kepolisian, Kejaksaan, 
Mahkamah Agung, BNN dan instansi terkait 
lain. Langkah strategis awal telah dilakukan 
oleh Menkumham dengan mengkaji kembali PP 
99 tahun 2012 hanya saja revisi PP ini terkesan 
lama prosesnya yang dapat menimbulkan sikap 
apatis dari para narapidana yang berdampak 
pada munculnya gangguan kamtib di lapas 
dan rutan. Langkah selanjutnya adalah 
menunggu perubahan KUHP yang juga sangat 
lama proses pembahasannya. KUHP baru 
yang mengadopsi hukuman alternatif selain 
hukuman penjara diyakini akan mengurangi 
kepadatan (overcrowding) secara signifikan. 
Segera diundangkannya KUHP baru merupakan 
revolusi dalam sistem peradilan pidana 
sebagaimana dicita-citakan Dr. Sahardjo.

Pulau sebagai Pilihan Lokasi untuk 
Pembangunan Lapas 

Pulau sebagai lokasi geografis yang 
keberadaannya dikelilingi oleh air laut 
menjadi tempat pemindahan narapidana 
kasus korupsi ke pulau terluar di Indonesia. 
Bahkan pemerintah menyatakan sudah 
memilih beberapa pulau untuk menjadi lokasi 
lapas khusus narapidana narkoba, terorisme, 
hingga korupsi. Beberapa pulau ideal terluar, 
menurut Menkopulhukkam Wiranto, telah 
diperhitungkan untuk digunakan sebagai 
Lapas yang dikhususkan untuk para narapidana 
koruptor, narkoba, dan terorisme. Menurut 
dia, dari 17 ribu pulau terluar di Indonesia, 
ada sekitar 6.000 pulau yang belum dihuni. 
Seperti yang dinyatakan oleh Menko Polhukam 
Wiranto (23/7/2018), “beberapa pulau terluar 
sudah dipilih, tidak terlalu di luar juga, 

untuk memindahkan para penindak kriminal. 
Orang-orang yang terlibat narkoba, koruptor, 
terorisme, itu untuk masuk ke Lapas khusus 
seperti itu,”. Namun, pembangunan lapas di 
pulau terluar ini membutuhkan pertimbangan 
yang matang dan proses waktu yang tidak 
pendek. Untuk menentukan lokasi yang tepat 
perlu mendapatkan pertimbangan geografis 
dan pengkajian yang cukup mendalam 
agar supaya tidak terjadi kesalahan dalam 
pemilihan lokasi penjara khusus. Oleh 
karena itu, untuk sementara, pemerintah 
melakukan pembenahan di Lapas yang sudah 
melebihi kapasitas. “Ini membutuhkan 
waktu, membutuhkan suatu proses yang 
cukup panjang. Tidak sesaat kita membangun 
itu. Nah sambil kita melakukan rencana itu, 
tentu perlu pembenahan-pembenahan yang 
sudah ada,” ucapnya (Jurnalindonesia.
co.id) . Menko Polhukam Wiranto mengatakan 
pemerintah sudah menentukan pulau terluar 
Indonesia mana saja yang akan dibangun 
Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) khusus 
untuk napi korupsi, terorisme sampai napi 
narkoba, Senin (23/7).

Sebagai bahan kajian dan pembanding, 
ada beberapa pulau yang secara pengalaman 
telah dimanfaatkan dan digunakan sebagai 
lokasi untuk pembangunan Lapas. Pulau-pulau 
tsb., termasuk P. Alcatraz (contoh di Amerika 
Serikat), P. Buru dan P. Nusakambangan 
(contoh di Indonesia).

Gambar 1 Pulau Al-Catraz, 
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1. Pulau Alcatras
Pulau Alcatras sebagaimana terlihat 

dalam Gambar 1 dan 2, sengaja ditampilkan 
sebagai pembanding lokasi dari pulau  (di luar 
negeri yang pernah digunakan untuk tujuan 
lokasi narapidana. 

Pulau Alcatraz adalah sebuah pulau yang 
terletak di tengah Teluk San Fransisco di 
California, Amerika Serikat. Dahulu Alcatraz 
dahulu dibangun sebagai benteng pertahanan 
militer pada tahun 1850 dan kemudian 
dijadikan Lapas atau penjara dengan 
pengamanan-ketat. Sekarang ini Pulau 
Alcatraz tidak lagi sebagai penjara tetapi 
sudah berubah menjadi situs sejarah yang 
dikelola untuk wisatawan. Pulau ini menjadi 
penjara federal pada Agustus 1934. Penjara 
ini khusus diperuntukan bagi narapidana-
narapidana yang sering membuat masalah 
(meloloskan diri, membuat keonaran, 
pembunuhan sesama napi, dan sebagainya). 
Selama 29 tahun penggunaannya, di penjara 
ini mendekam penjahat-penjahat terkenal 
kelas kakap seperti Al Capone, Robert Franklin 
Stroud, dan Alvin Karpis, yang ditahan di 
Alcatraz jauh lebih lama daripada tahanan 
manapun. Pada masa operasinya, penjara ini 
mengklaim tidak ada satupun narapidana yang 
berhasil meloloskan diri, meskipun seperti 
umumnya penjara, ada saja penghuninya 
yang berupaya meloloskan diri, tetapi selalu 

gagal, Sekitar 36 napi melakukan 14 kali usaha 
meloloskan diri, dua orang mencoba 2 kali; 
23 tertangkap, enam lainnya tewas ditembak 
saat mencoba, dua tenggelam, dan lima 
sisanya dinyatakan “hilang dan kemungkinan 
tenggelam”. Penjara ini juga menyediakan 
perumahan untuk staf dan pegawai Biro 
Penjara dan keluarga mereka. Sebagai 
gambaran umum lokasi Pulau Al-Catraz secara 
sketsa dapat dilihat pada Gambar 3.

Penjara ini ditutup untuk selama-
lamanya pada tahun 1963. Alasannya, karena 
biaya operasinya jauh lebih mahal daripada 
penjara-penjara yang lain, dan Teluk ini 
mengalami polusi karena sampah domestik 
dari sekitar 250 tahanan dan 60 keluarga Biro 
Penjara di pulau itu. Untuk menggantikan 
Alcatraz, sebuah penjara tradisional didirikan 
di darat dibuka pada tahun yang sama.

2. Pulau Nusakambangan
Pulau Nusakambangan sebagai Pulau yang 

sudah menyatu dengan Pulau Jawa, dijadikan 
sejak dahulu sebagai lokasi untuk pendirian 
lembaga pemasyarakatan. Nusakambangan 
bahkan dijuluki sebagai penjara Indonesia 
setara dengan Alcatraz. Satu hal yang telah 
dipahami oleh masyarakat Indonesia karena 
citra (image) Nuskambangan sebagai lokasi 
penjara untuk terpidana kelas berat, dan 
tempat eksekusi mati untuk terpidana kasus 

Gambar 2 Pulau Al-Catraz lebih dekat dari 
pengambilan oblik (miring)

Al-Catraz Island Map 
Gambar 3: Sketsa Penjara di Pulau Al-Catraz



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 37 | MARET 201968

kejahatan luar biasa. Di samping itu keduanya 
sama-sama pulau dan juga mempunyai Lapas 
yang diperuntukan bagi para napi kelas kakap. 

 Gambar  4  
(a)  Peta Pulau Nusakambangan (b) Lokasi Lapas Pulau Nusakambangan,

Berdirinya Lapas di Pulau Nusakambangan 
tidak lepas dari penjajahan Belanda. Belanda 
waktu melakukan penelitian terhadap 
empat lokasi untuk dijadikan penjara yaitu 
Pulau Nusa Barung di Jawa Timur, Prinsen 
Eiland di Ujung Kulon, Krakatau di Selat 
Sunda dan Pulau Nusakambangan di Cilacap. 
Pada 1908, Belanda akhirnya menetapkan 
Nusakambangan sebagai lapas. 

Pasca kemerdekaan, fungsi pulau 
tersebut tidak banyak mengalami perubahan. 
Bahkan, Indonesia menjadikan pulau tersebut 
sebagai rumah tahanan narapidana kelas 
berat dengan keamanan ketat. Semula ada 
sembilan lapas di Nusakambangan. Namun 
kini hanya ada empat Lapas yang masih 
difungsikan, yaitu Lapas Batu, Lapas Besi, 
Lapas Kembang Kuning, dan Lapas Permisan.

Di lingkungan Pulau Nusakambangan 
sebenarnya masih cukup untuk dibangun tiga 
lapas lagi, terutama untuk membantu lapas-
lapas yang sudah kelebihan penghuni napi 
terorisme, korupsi, dan narkoba (Wiranto). 
Penelitian terbaru yang dilakukan mahasiswa 
pascasarjana Universitas Pertahanan 
menunjukkan bahwa Pulau Nusakambangan 

sudah menyatu dengan Pulau Jawa (Cilacap) 
sebagai akibat dari proses sedimentasi yang 
begitu tinggi (33,76 ha atau 0,33 km2/ tahun). 
Penyatuan kedua pulau tersebut berdampak 
terhadap keamanan lapas (Handayani, 2018).  
Oleh karena itu lokasi pulau tersebut menurut 
penulis tidak direkomendasikan untuk 
menjadi lapas koruptor.

3. Pulau Buru
Pulau Buru dianggap sebagai lokasi 

yang paling tepat dan paling strategis untuk 
pembangunan penjara di Indonesia Timur.  
Pulau Buru berada di sebelah barat Maluku 
Tengah.

Pulau berbukit-bukit ini dulunya adalah 
tempat pengasingan sejumlah “buangan 
politik” pada masa kudeta PKI tahun 1965. 
Pulau ini memiliki luas 9.505 km2 dengan 
jumlah penduduk 135.000 jiwa (Data tahun 
2009). Sebenarnya pulau ini sudah beberapa 
kali dijadikan tempat “buangan politik”. 
Hingga masa pemerintahan Orde Baru, tempat 
ini dijadikan sebagai tempat pengasingan bagi 
para tahanan politik. Pengiriman tahanan 
politik sebanyak 14.000 tahanan ke Pulau 
Buru dilakukan pada tahun 1969 dan tahun 
1977 (Richlefs dalam Mansyur, 2014).

Diruntut dari sejarahnya, pulau ini 
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Gambar 5 Peta Pulau Buru; Gambar 6  Situasi pengawasan ketat di 
Penjara P. Buru 

Gambar 7 Peta Inset Pulau Buru

memiliki akar sejarah yang kuat bagi para 
buangan politik dan pengasingan sehingga 
cocok sekali untuk menahan dan mengasingkan 
para koruptor kecil maupun kelas kakap. 

Indonesia membutuhkan suatu komplek 
penjara khusus koruptor yang harus 
menimbulkan efek jera demi memutuskan 
generasi penerus korupsi. Letak dari 
penjara khusus tahanan koruptor ini 
hendaknya dirancang berada jauh dari pusat 
pemerintahan negara, yaitu Jakarta. Kondisi 
ini agar para terpidana korupsi tidak lagi 
bersentuhan dengan dunia politik untuk 
memperkecil peluang mereka melakukan 

kejahatan negara lagi.

PENUTUP
Kesimpulan

Rencana Pemerintah akan memindahkan 
lapas korupsi ke pulau terluar membutuhkan 
masukan dari berbagai pihak. Sebenarnya 
yang namanya lapas tidak ada pembedaan 
peruntukan bagi napi berdasarkan tingkat 
berat ringannya kejahatan yang ada. Namun, 
pada kenyataannya tahanan politik di era 
kolonial yang diasingkan jauh dari keramaian 
kota, merupakan bagian dari hukuman yang 
tepat untuk menjauhkan terpidana dari 
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Saran 
Rencana pemerintah untuk membangun lapas 
koruptor di pulau-pulau terluar sepertinya 
begitu kuatnya. Namun,
1. Rencana pembangunan tidak harus 

terburu-buru dan membutuhkan 
pertimbangan yang matang. 

2. Diharapkan  pembangunan Lapas di Pulau 
Kecil Terluar merupakan gagasan yang baik 
untuk menyelesaikan persoalan, bukan 
hanya karena telah terpublikasinya kasus 
Lapas Sukamiskin yang mewah itu. Tetapi 
memang memerlukan pertimbangan yang 
cukup (terutama pertimbangan geografis) 
dan tinjauan dari berbagai aspek lainnya, 
agar supaya lapas yang terbangun nanti 
dapat berlanjut dan tepat sesuai dengan 
yang diinginkan. 

3. Dalam menentukan lokasi pembangunan 
lapas, pertimbangan geografis untuk 
mendapatkan informasi yang valid yang 
berkelanjutan sangat diperlukan. 

4. Berkaitan dengan lapas industri, rencana 
pembangunan lapas di pulau kecil terluar 

segala akses komunikasi dan perkembangan 
politik. Dari pengalaman ini, bisa dimaklumi 
apabila napi koruptor itu kemudian diganjar 
dengan dijauhkannya dari sanak keluarga 
yang kerapkali dapat berhubungan. Hukuman 
pemiskinan terhadap koruptor itu merupakan 
gagasan dari berbagai pakar dan pengamat 
hukum yang perlu diperhatikan. Wiranto, 
Menkopulhukkam menyatakan bahwa setiap 
lapas harus ditempati oleh narapidana dari 
kasus yang berbeda. Sebab, antara napi 
korupsi dengan napi terorisme tidak bisa 
ditempatkan dalam satu sel yang sama. 
Bahkan menurutnya, lapas korupsi khusus 
diperuntukkan bagi koruptor saja, dan lapas 
terorisme itu dikhususkan untuk penjahat 
teroris saja, dipisah dan tak dapat disatukan.

perlu memperhatikan keseimbangan 
antara penghukuman dengan pembinaan 
WBP, terlepas dari besar kecilnya 
kejahatan yang dilakukannya. 

5. Pulau terluar barangkali sangat baik 
dipilih sebagai lokasi lapas, namun perlu 
juga diperhatikan biaya pemeliharaan 
lapas yang tidak murah. Pengalaman 
kasus yang terjadi di Penjara Al-Catraz, 
keberadaan lapas Pulau Nusakambangan 
dan Pulau Buru menjadi bagian dari 
pertimbangan dan pelajaran masa lalu. 

6. Seandainya penjara koruptor benar-
benar dibangun di pulau terluar atas 
pertimbangan yang matang, pasti para 
calon koruptor akan berpikir ulang untuk 
melakukan kejahatan. 

7. Secara berbarengan, pola lapas industri 
perlu diperkenalkan agar para napi 
koruptor sekalipun apabila memang 
ada pekerjaan yang dapat membantu 
mereka menjadi warga binaan yang baik 
perlu dipertimbangkan untuk menuju 
suatu sistem peradilan profesional  yang 
memperhatikan hak-hak asasi manusia. 
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Solusi Komprehensif Menuju 
Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua 
Secara Damai, Adil dan Bermartabat

Laksamana Muda TNI (Purn.) Untung Suropati
Chairman of the Institute for Defense and Strategic Research

untungsuropati@ymail.com

Abstrak
Insiden pembunuhan 28 pekerja PT Istaka Karya yang tengah mengerjakan proyek 

jalan Trans Papua tanggal 2 Desember 2018 oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di 
Kabupaten Nduga kembali mengingatkan kita akan bara persoalan yang belum kunjung 

padam di Tanah Papua. Sudah tak terhitung aksi kekerasan yang menelan banyak korban 
jiwa di kedua belah pihak terjadi sejak Papua resmi menjadi bagian integral negara 
Republik Indonesia, menyusul dilaksanakannya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 
tahun 1969. Kaum nasionalis dan masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap 

bahwa pro-kontra masuknya Papua menjadi bagian integral negara Republik Indonesia 
dengan sendirinya selesai sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 
1945. Klaim tersebut diperkuat dengan disetujuinya hasil Pepera di Sidang Umum PBB 

tanggal 19 November 1969. Dengan latar belakang dan argumentasi yang berbeda, tentu 
tidak demikian pandangan kaum nasionalis Papua dan warga asli Papua pada umumnya. 
Dengan fakta demikian, tidak aneh apabila Papua terus bergolak. Bukan hanya Jakarta 

yang harus terkuras energinya, tapi rakyat Papua mau tidak mau juga harus menanggung 
beban dan akibatnya. Di sinilah di satu sisi, para elite Jakarta perlu memahami duduk 

perkara konflik Papua, di sisi lain para tokoh Papua harus berpikir positif, konstruktif dan 
realistis. Kajian ini dibuat sebagai kontribusi pemikiran guna mencari solusi komprehensif 

menuju Papua Baru, yaitu Papua yang bebas konflik, maju dan sejahtera.

Kata kunci: KKB, Pepera, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sidang Umum PBB, 
nasionalis, Indonesia, nasionalis Papua, Papua Baru
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PENDAHULUAN 
Istilah Papua yang dimaksud dalam 

tulisan ini adalah Tanah Papua yang secara 
administratif  terdiri dari dua provinsi, yaitu 
Provinsi Papua dan Papua Barat. Integrasi 
Papua ke Indonesia memiliki sejarah panjang 
dan penuh liku. Beberapa catatan sejarah 
dan bukti-bukti artefak menunjukkan bahwa 
Papua sejak awal abad ke-8 pernah di bawah 
kekuasaan Sriwijaya. Pada masa ini Papua 
dikenal dengan nama Janggi. Surutnya 
Sriwijaya abad ke-12 menyebabkan kontrol 
atas Papua berangsur-angsur surut dan 
beralih ke Majapahit, kerajaan maritim yang 
menggantikan dominasi Sriwijaya di Nusantara. 
Kekuasaan Majapahit yang terbentang luas 
hingga ke Papua, diperkirakan tercapai pada 
masa Majapahit mencapai puncak kejayaan di 
bawah Hayam Wuruk dengan mahapatihnya 
yang terkenal, Gajah Mada. Kekuasaan 
Majapahit atas Papua tercatat dalam Kakawin 
Nagarakretagama pupuh XIV karya Mpu 

Prapanca. Setelah Majapahit runtuh tahun 
1478 karena serbuan Demak, selama beberapa 
abad Tanah Papua berada di bawah kekuasaan 
Kesultanan Tidore (Alua 2006:8). Belanda 
sendiri yang malang melintang di Nusantara 
sejak pendaratan Cornelis de Houtman di 
Banten tahun 1596, baru menguasai Tanah 
Papua setelah Traktat London ditandatangani 
tahun 1824. Menyusul kemudian dibangun 
benteng Fort du Bus di Kampung Lobo, 
Teluk Triton, Kaimana tahun 1828. Pendirian 
benteng yang namanya diambil dari nama 
Gubernur Jenderal Hindia Belanda waktu itu 
- L.P.J. du Bus de Gisignies - bertujuan untuk 
perlindungan diri dari kemungkinan gangguan 
Inggris, rival utama Belanda di Nusantara. 
Namun demikian pemerintahan Hindia 
Belanda baru benar-benar efektif setelah 
pendirian pos pemerintahan di Manokwari 
tanggal 8 November 1898. Itulah tanggal yang 
diperingati sebagai hari jadi Kota Manokwari 
hingga kini.

foto: youtube.com
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Memasuki pertengahan abad ke-20, 
tepatnya menjelang kekalahan Jepang tahun 
1945 melawan Sekutu dalam PD II, sejarah 
Papua memasuki babak baru. Dalam Sidang 
BPUPKI bulan Juli 1945 pembahasan status 
politik Papua menjadi topik menarik, sekaligus 
memicu perdebatan sengit. Para peserta 
sidang yang umumnya kaum intelektual dan 
tokoh pejuang, seperti Sukarno, Mohammad 
Yamin dan Kahar Muzakar berpendapat bahwa 
walaupun secara etnografis kedua bangsa 
Indonesia dan Papua berbeda, tapi karena 
Papua adalah eks-jajahan Belanda, maka 
Papua dengan sendirinya menjadi bagian 
Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan, 
Papua bahkan pernah di bawah kekuasaan 
Sriwijaya dan Majapahit jauh sebelum 
Belanda datang ke Nusantara. Belum lagi 
kalkulasi geopolitik era Perang Dingin yang 
menyebabkan masuknya Papua ke Indonesia 
menjadi satu-satunya pilihan. Di antara banyak 
tokoh, Mohammad Hatta berpandangan beda. 
Menurutnya secara etnografis integrasi Papua 
ke Indonesia tidak tepat, karena bangsa 
Papua ras Melanesia, dan Indonesia ras 
Polinesia. Solusi paling tepat, menyerahkan 
keputusan tersebut sepenuhnya kepada 
rakyat Papua. Debat seputar isu Papua makin 
mencuat setelah Indonesia merdeka tanggal 
17 Agustus 1945. Pro-kontra terus berlanjut 
hingga penyerahan kedaulatan atas Hindia 
Belanda pasca-Konferensi Meja Bundar (KMB) 
di Den Haag tanggal 27 Desember 1949 karena 
Belanda tetap enggan menyerahkan Papua. 
Konflik Indonesia vs Belanda relatif mereda 
pasca-penandatanganan Persetujuan New 
York tanggal 15 Agustus 1962. Penyerahan 
kedaulatan tidak langsung dari Belanda ke 
Indonesia, tapi melalui perantara, yaitu 
PBB, dalam hal ini United Nations Temporary 
Executive Authority (UNTEA). Setelah itu, 
barulah dari UNTEA ke Indonesia.

Penyerahan Papua dari UNTEA ke 
Indonesia dilaksanakan tanggal 1 Mei 1963 di 
Kota Baru yang bernama asli Numbay. Seiring 

dinamika perubahan zaman, tidak kurang lima 
kali kota tersebut pernah berganti nama, yaitu 
Numbay, Hollandia, Kota Baru, Sukarnopura, 
sebelum akhirnya menjadi Jayapura tahun 
1968. Itulah kali pertama Sang Merah Putih 
resmi berkibar di Tanah Papua. Selanjutnya 
tanggal 4 Mei 1963, di depan ribuan rakyat di 
tempat yang sama, Sukarno berpidato. Dalam 
pidatonya yang berapi-api, dengan tegas 
Sukarno berkata bahwa sejak proklamasi 
kemerdekaan 17 Agustus 1945, debat status 
Papua sejatinya tidak diperlukan lagi. Sebagai 
eks-wilayah Hindia Belanda dengan sendirinya 
Papua menjadi bagian integral Indonesia, 
tanpa embel-embel apapun, termasuk kedok 
etnis dan budaya. Penegasan Sukarno penting 
untuk digarisbawahi, karena dalam KMB, 
Belanda tetap kukuh berpendirian bahwa 
secara etnografis rakyat Papua bukanlah 
bangsa Indonesia, sehingga tidak cukup alasan 
menjadi bagian dari Indonesia. Menganggap 
sikap Belanda terlalu mengada-ada, Sukarno 
bergeming. Karena tidak ada titik temu, 
akhirnya disepakati status Papua akan 
ditentukan melalui perundingan satu tahun 
kemudian. Seiring perjalanan waktu, Belanda 
terus memperkuat kehadiran militernya di 
Papua. Hingga Sidang Umum PBB tahun 1960, 
atau 12 tahun setelah KMB, ternyata tak 
satupun sesuai rencana perundingan digelar. 
Ironisnya, dalam sidang yang membahas status 
Papua tersebut, Belanda kembali bermanuver. 
Proses dekolonisasi Papua akan dilakukan 
dengan cara menyerahkannya melalui 
pihak ketiga. Belanda bahkan menawarkan 
bantuan 30 juta gulden tiap tahunnya untuk 
membiayai pemerintahan Papua, sampai tiba 
waktu penentuan keinginan yang sebenarnya 
dari orang asli Papua.1    

Seringnya Belanda sejak Agresi Militer 
Belanda I, Agresi Militer Belanda II, KMB, 
hingga Sidang Umum PBB tahun 1960 
bersikap licik, membuat Sukarno hilang 
kesabaran dan memilih cara lain. Dalam 
rapat raksasa di Alun-Alun Utara Yogyakarta 
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tanggal 19 Desember 1961 dengan tegas 
Sukarno mengeluarkan perintah: gagalkan 
pembentukan negara Papua, kibarkan Sang 
Merah Putih, laksanakan mobilisasi umum. 
Itulah yang kita kenal dengan Tri Komando 
Rakyat (Trikora). Dipilihnya tanggal dan 
tempat tersebut bermakna sangat simbolik, 
karena pada tanggal dan tempat itulah 13 
tahun sebelumnya Belanda melakukan aksi 
militer dan Sukarno beserta pejabat lainnya 
ditawan. Betapa dipermalukannya bangsa 
Indonesia oleh sikap licik dan tindakan biadab 
Belanda dengan aksi militer tersebut yang kita 
menyebutnya sebagai Agresi Militer Belanda 
II. Seolah-olah bermaksud ingin mengubur 
kenangan pahit masa lalu, Trikora digelorakan 
pada tanggal, bulan, dan tempat yang sama. 
Konon Mohammad Yamin adalah sosok di 
balik skenario tersebut. Didukung kekuataan 
militer penuh dengan alutsista darat-laut-
udara eks-Rusia (Uni Sovyet) seharga 2,5 
miliar dollar Amerika Serikat yang sangat 
modern untuk ukuran zaman itu, Komando 
Mandala di bawah Mayjen TNI Suharto segera 
bergerak menuntaskan misinya: kampanye 
militer merebut Papua (Irian Barat) dari 
cengkeraman Belanda. Diplomasi meriam 
Sukarno bukan saja membuat Belanda 
keder, tapi juga memicu kekhawatiran 
pihak Rusia akan terlibat lebih jauh dan 
memetik keuntungan. Atas tekanan Amerika 
Serikat, dengan berat hati akhirnya Belanda 
bersedia berunding. Inilah perundingan yang 
melahirkan Persetujuan New York tanggal 15 
Agustus 1962. Dan begitulah tanggal 1 Mei 
1963 Papua berhasil dibebaskan dan kembali 
ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Namun demikian untuk memastikan 
Papua adalah bagian integral Indonesia, maka 
sesuai Persetujuan New York 1962 masih perlu 
satu tahapan yang harus dilaksanakan, yaitu 
Tindakan Pilihan Bebas (Act of Free Choice) 
bagi rakyat Papua yang biasa disebut Penentuan 
Pendapat Rakyat (Pepera). Sesuai batas 
waktu yang ditentukan, Pepera dilaksanakan 

pertengahan tahun 1969. Mempertimbangkan 
aspek geografis dan etnografis, Pepera 
dilaksanakan selama 19 hari, mulai tanggal 
14 Juli hingga 2 Agustus 1969 di delapan 
kabupaten secara berturut-turut, yaitu 
Merauke, Jayawijaya, Nabire, Fakfak, Sorong, 
Manokwari, Biak, dan Jayapura. Sesuai sistem 
Indonesia sebagai bangsa yang mengutamakan 
dialog atau musyawarah, Pepera dilaksanakan 
dengan sistem perwakilan melalui lembaga 
Dewan Musyawarah Pepera (DMP) yang telah 
dibentuk yang beranggotakan 1.026 orang. 
Komposisi DMP terdiri dari unsur tradisional 
(suku/ adat) 400 orang, unsur daerah 360 
orang, dan unsur Orpol/ Ormas 266 orang. 
Para anggota DMP adalah perwakilan rakyat 
Papua yang waktu itu berjumlah 815.904 
jiwa. Hasilnya dengan suara bulat seluruh 
anggota DMP memilih dan menetapkan 
bergabung dengan Indonesia. Setelah hasil 
Pepera diumumkan tanggal 2 Agustus 1969, 
Ketua Pelaksana Pepera, yaitu Mendagri Amir 
Machmud, tanggal 8 Agustus 1969 melaporkan 
kepada Presiden Suharto. Tanggal 16 Agustus 
1969 Presiden Suharto menyampaikannya 
dalam pidato pertanggungjawaban tahunan 
di depan Sidang MPR. Tanggal 19 November 
1969 keluarlah Resolusi PBB Nomor 2504. Dan 
begitulah integrasi Papua ke Indonesia telah 
final dan sah menurut hukum internasional. 
Pertanyaannya, mengapa Papua terus saja 
bergolak? Sampai kapan? Dalam kajian inilah 
kita akan mencari dan mengurai akar masalah 
konflik Papua beserta alternatif solusinya.

PEMBAHASAN
Anatomi Konflik Papua 

Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 
17 Agustus 1945, penyerahan kedaulatan 
pasca-KMB tanggal 27 Desember 1949, hingga 
Papua kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi 
tanggal 1 Mei 1963, Papua tidak pernah 
berhenti bergolak. Berbagai pihak baik dalam 
maupun luar negeri - salah satunya LIPI - telah 
melakukan penelitian untuk mengidentifikasi 
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permasalahan, sehingga anatomi konflik 
bisa dipetakan dan dicari jalan keluarnya. 
Setidaknya terdapat lima isu strategis2 yang 
menjadi akar masalah Papua, yaitu sejarah 
integrasi Papua ke Indonesia; kekerasan 
politik dan pelanggaran HAM; kegagalan 
pembangunan Papua; inkonsistensi kebijakan 
Jakarta; dan strategi penanggulangan 
gangguan keamanan. Sejak Papua dibebaskan 
dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi tanggal 
1 Mei 1963, sejarah integrasi Papua terus 
dipersoalkan oleh kelompok nasionalis 
Papua. Mereka menganggap proses integrasi 
Papua ke Indonesia tidak sah karena penuh 
rekayasa. Anggapan tersebut tentu tidak 
terlepas dari intrik politik kekuasaan selama 
proses dekolonisasi berlangsung sejak KMB. 
Seringnya terjadi kekerasan politik dan 
pelanggaran HAM disebabkan kebijakan Orde 

Baru yang cenderung mengesampingkan 
pendekatan persuasif, sebaliknya 
mengedepankan tindakan represif. Kegagalan 
pembangunan Papua dipicu banyak faktor, 
antara lain kebijakan Orde Baru yang justru 
membuat rakyat Papua terpinggirkan. Selain 
itu, pengaruh kapitalisme internasional yang 
ujung-ujungnya eksploitasi kekayaan alam 
Papua. Inkonsistensi kebijakan Jakarta, 
khususnya terkait implementasi Otonomi 
Khusus (Otsus) terutama pada masa-masa 
pemerintahan pasca-reformasi. Strategi 
penanggulangan gangguan keamanan, 
khususnya aksi kekerasan yang dilakukan 
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dinilai 
tidak efektif karena strategi yang diterapkan 
kurang mempertimbangkan kondisi psikologis 
dan aspek sosial-budaya masyarakat 
setempat.

Akar Masalah Konteks
Kontradiksi Narasi

Nasionalis Indonesia Nasionalis Papua

1. Pro-kontra sejarah 
integrasi, status politik 
dan identitas politik 
Papua

Transisi kekuasaan dari 
Belanda ke Indonesia dan 
rivalitas AS vs Uni Soviet 
(Perang Dingin)

-  Secara historis Papua    
bagian Indonesia.

-  Status politik sah sesuai 
hukum internasional.

-  Integrasi artinya bebas 
dari cengkeraman 
Belanda.

-  Secara antropologis 
Papua (Melanesia) 
bukan bagian Indonesia 
(Polinesia).

-  Pepera tidak sah karena 
pelaksanaannya tidak 
sesuai aturan interna-
sional.

-  Integrasi artinya koloni-
sasi Indonesia.  

2. Kekerasan politik dan 
pelanggaran HAM

Otoritarianisme rezim 
Orde Baru dan intervensi 
Kapitalisme Internasional

Tindakan represif adalah 
cara untuk menjaga 
kedaulatan dan keutuhan 
wilayah negara

Tindakan represif artinya 
pelanggaran HAM

3. Kegagalan pembangu-
nan Papua

Otoritarianisme rezim 
Orde Baru dan intervensi 
Kapitalisme Internasional

Pembangunan adalah cara 
untuk memajukan Papua

Pembangunan artinya 
migrasi orang luar Papua 
dan marjinalisasi orang 
Papua

4. Inkonsistensi kebijakan 
Jakarta (Otsus)

Reformasi dan demokra-
tissi

Otsus adalah cara untuk 
mengintegrasikan dan 
membangunan Papua

Otsus artinya pelurusan 
sejarah, perlindungan 
hak, dan repapuanisasi 

5. Efektivitas strategi 
penanggulangan gang-
guan keamanan

Melindungi rakyat, men-
jaga stabilitas keamanan, 
dan meredam gerakan 
separatisme 

Kehadiran aparat kea-
manan adalah bagian dari 
tanggung jawab negara 
untuk melindungi rakyat 
dan menjaga stabilitas 
keamanan.

Kehadiran aparat kea-
manan identik dengan 
perampasan hak dan 
pendindasan

Tabel-1 
Akar Masalah, Konteks, Kontradiksi Narasi

Keterangan: Diolah dari berbagai sumber
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Memahami Konflik Papua 
Tabel di sebelumnya hanya sarana 

untuk memudahkan kita mengidentifikasi 
dan memahami anatomi konflik Papua 
yang telah berlangsung sekian lama dan 
belum ada tanda-tanda mereda. Di luar 
itu, bisa saja masih ada permasalahan lain 
yang bahkan mungkin menjadi masalah 
besar bagi pihak tertentu. Kajian ini hanya 
fokus pada lima masalah utama atau akar 
masalah sebagaimana tertera pada tabel. 
Persoalan lain yang muncul kemudian, seperti 
pengibaran bendera Bintang Kejora, epidemi 
kolera, dan HIV/AIDS pada dasarnya hanyalah 
ekses dari persoalan masa lalu yang belum 
terselesaikan. Penjelasan akar masalah, 
konteks, dan kontradiksi narasi pada setiap 
periode sejarah, sebagai berikut: 

Pro-Kontra Sejarah Integrasi, Status Politik 
dan Identitas Politik Papua

Akar masalah pertama adalah debat 
sejarah integrasi, status politik dan 
identitas politik Papua karena perbedaan 
cara pandang yang diametral antara kaum 
nasionalis Indonesia dan nasionalis Papua. 
Kaum nasionalis Indonesia dan masyarakat 
Indonesia pada umumnya menganggap 
bahwa proses integrasi, status Papua 
(milik Indonesia/ Belanda) dan ambiguitas 
kepapuaan masyarakat Papua telah terjawab 
dan tidak perlu dibahas lagi. Sebagaimana 
telah dijelaskan, historiografi Papua terlacak 
bahkan sejak Papua masih di bawah kekuasaan 
Sriwijaya dan Majapahit, dua kerajaan maritim 
Nusantara paling berpengaruh waktu itu. 
Artinya, diskusi Papua tidak mungkin lepas dari 
sejarah Nusantara (baca: Indonesia). Hanya 
arsitektur geopolitik Nusantara memang 
berubah drastis pasca-runtuhnya Majapahit 
tahun 1478 karena serbuan Demak. Tidak 
adanya lagi kekuatan dominan, membuat 
Nusantara rapuh dan rentan. Pada periode 
inilah berbagai pengaruh dan intervensi 
asing, baik secara fisik (perdagangan, 

militer) maupun ideologis (agama, paham, 
ajaran) masuk Nusantara. Antara lain bangsa 
Eropa yang awalnya hanya sekadar mencari 
rempah-rempah. Tapi sejarah mencatat, 
selama 350 tahun Indonesia dijajah Belanda. 
Seiring perjalanan waktu, hingga pasca-
PD II akhirnya Indonesia merdeka, dengan 
segala cara Belanda masih terus berusaha 
menguasai kembali Indonesia. Hal tersebut 
terus dilakukan hingga Persetujuan New 
York 1962 yang di dalamnya berisi keharusan 
rakyat Papua melaksanakan Pepera, suatu 
keputusan yang dengan berat hati Sukarno 
harus menerimanya. Itulah sebabnya tiga 
hari pasca-penyerahan Papua dari UNTEA, 
Sukarno merespons dengan berpidato di 
Jayapura dan dengan tegas mengatakan 
bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan RI 
tanggal 17 Agustus 1945, sejarah integrasi, 
status politik dan identitas politik Papua 
telah selesai. Alasannya bukan semata fakta 
sejarah mendukung klaim tersebut, tapi tentu 
karena Papua adalah juga wilayah jajahan 
Hindia Belanda.3

Dalam pandangan kaum nasionalis 
Indonesia, menurut Thorning dan Kivimaki 
(2002), orang Papua tanpa memandang 
suku, ras dan agama adalah termasuk orang 
Indonesia, karena mereka tinggal dalam 
wilayah eks-jajahan Hindia Belanda dan 
mengalami nasib yang sama pada masa 
penjajahan. Konstitusi Indonesia tidak 
mengenal adanya pengkhususan suku, ras 
dan agama yang dikaitkan dengan hak-hak 
politik warga negara. Keanekaragaman suku, 
ras dan agama tapi tetap satu itulah esensi 
semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi 
landasan semangat persatuan seperti tersurat 
dalam UUD 1945. Sebagaimana Sukarno dan 
Mohammad Yamin, para nasionalis Indonesia 
juga berpendapat bahwa status politik 
Papua sebagai bagian integral Indonesia 
telah selesai. Premis ini berdasar fakta 
bahwa rakyat Papua melalui DMP telah 
memilih atau memutuskan bergabung dengan 
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Indonesia dalam Pepera. Oleh karena itu, ide 
separatisme atau keinginan merdeka menjadi 
satu persoalan yang tidak bisa ditoleransi, 
karena bertentangan dengan konstitusi. 
Menurut golongan ini, keutuhan negara 
merupakan hal yang sakral. Dengan kata 
lain, masalah utama konflik Papua dilandasi 
pemikiran kaum nasionalis Indonesia terhadap 
konstruksi pemaknaan Papua sebagai wacana 
kolonial yang melegitimasi kehadiran 
Indonesia. Sayang pada saat bersamaan kaum 
nasionalis Indonesia cenderung memandang 
rendah orang Papua. Hasil penelitian LIPI 
(2004) memperkuat premis bahwa masalah 
utama Papua karena perbedaan mendasar 
konstruksi nasionalisme Indonesia vs 
nasionalisme Papua.4 Thorning dan Kivimaki 
(2002) mengatakan bahwa sebagai sesama 
warga negara Indonesia, perbedaan ekonomi, 
pendidikan dan budaya orang Papua telah 
membedakan mereka pada wacana politik 
dari orang-orang Indonesia lainnya. 

Kaum nasionalis Indonesia bisa saja 
mengklaim bahwa sejarah integrasi, status 
politik dan identitas politik Papua telah 
final. Tapi tentu tidak demikian dengan kaum 
nasionalis Papua, kelompok elite perlawanan 
yang menurut McGibbon (2006) kelahirannya 
dipicu janji-janji kosong kemerdekaan oleh 
Belanda. Tapi karena posisi tawar lemah, 
Belanda cenderung enggan melanjutkan 
pembicaraan bertema kemerdekaan. 
Walaupun usahanya mendeklarasikan 
kemerdekaan gagal, tapi semangatnya 
tetap dipelihara oleh para nasionalis 
Papua kontemporer sebagai modal utama 
melanjutkan perjuangan mewujudkan cita-cita 
kemerdekaan. Kelompok inilah yang selama 
ini dikenal gigih melakukan berbagai manuver 
untuk membangun perlawanan. Antara lain 
wacana kepapuaan berdasar perbedaan 
ras, yaitu orang Papua ras Melanesia, dan 
orang-orang Indonesia lainnya ras Polinesia. 
Klaim rasial ini diperkuat dengan perbedaan 
identitas politik dan identitas nasional 

berdasar cara pandang atau interpretasi 
terhadap hukum internasional dan sejarah 
Papua. Contohnya Persetujuan New York 
1962 yang dalam prosesnya tidak melibatkan 
orang asli Papua sama sekali, sehingga 
mereka merasa ditinggalkan. Hal yang sama 
terulang pada penentuan status politik Papua 
melalui mekanisme Pepera tahun 1969. Kaum 
nasionalis Papua menganggap orang asli Papua 
tidak diberi tempat, karena dari 1.026 orang 
perwakilannya di DMP, seluruhnya ditentukan 
pihak militer Indonesia. Secara keseluruhan, 
baik prosedur penentuan perwakilan DMP 
maupun proses pelaksanaan Pepera dianggap 
tidak fair, dan menghilangkan kesempatan 
orang asli Papua untuk menentukan nasibnya 
sendiri. Dengan kata lain, orang asli Papua 
merasa tidak dilibatkan dalam proses 
pengambilan keputusan penting menyangkut 
masa depannya. Akibatnya, tidak sedikit 
orang asli Papua memendam kekecewaan 
tentang proses integrasi Tanah Air mereka.

Kekerasan Politik dan Pelanggaran HAM
Akar masalah kedua adalah kekerasan 

politik dan pelanggaran HAM yang disebabkan 
oleh konstruksi nasionalisme Indonesia yang 
didefinisikan secara militeristik. Oleh karena 
itu, upaya mempertahankan keutuhan NKRI 
identik dengan perang melawan musuh. Bagi 
para nasionalis Indonesia yang umumnya 
telah tercekoki wacana patriotisme membabi 
buta, keutuhan NKRI adalah harga mati dan 
keinginan memisahkan diri dicap melanggar 
konstitusi. Konsepsi NKRI harga mati hingga 
kini masih menjadi teks resmi penguasa 
(hegemonic official text) yang menjadi acuan 
utama paham nasionalisme yang dianggap 
paling sahih. Operasi Trikora yang digelar akhir 
tahun 1961 hingga pertengahan tahun 1962, 
menyusul ditandatanganinya Persetujuan 
New York 1962, dan kehadiran Pemerintah 
Indonesia di bawah Orde Lama untuk pertama 
kalinya sesudah itu, menandai babak baru 
dinamika politik Tanah Papua. Transisi rezim 
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dari Orde Lama ke Orde Baru tahun 1968, 
praktis mengubah pula pola pendekatan dan 
strategi pengelolaan Papua. Pada masa Orde 
Baru, kehadiran negara direpresentasikan 
militer, dan kepentingan negara identik 
dengan kepentingan militer dengan rumusan 
politik ala NKRI. Tidak aneh, aksi kekerasan 
politik dan pelanggaran HAM yang dilakukan 
aparat selalu mampu dikemas dengan baik 
dan dijustifikasi sebagai tugas mulia TNI 
dalam rangka mempertahankan NKRI. Oleh 
karena itu, ketika kebijakan politik negara 
gagal memenuhi harapan rakyat, maka 
tindakan mengkritik institusi negara artinya 
mengkritik institusi militer. Akibatnya, setiap 
aksi protes yang dilakukan rakyat Papua 
terhadap kebijakan negara yang tidak sesuai 
dihadapi dengan pendekatan keamanan. 
Apalagi gerakan separatisme yang terang-
terangan dilakukan Organisasi Papua Merdeka 
(OPM). Walaupun Orde Baru telah runtuh dan 
pengaruhnya memudar, tapi karakteristiknya 
sebagai rezim militeristik yang bercirikan 
cara-cara kekerasan terhadap rakyat Papua di 
daerah tertentu masih sangat kental. 

Pastinya terdapat perubahan pola 
aksi-reaksi seputar kekerasan politik dan 
pelanggaran HAM pasca-Orde Baru. Pertama, 
setiap operasi militer yang digelar untuk 
menumpas aksi separatisme pasti dipersoalkan 
kalangan LSM dan gereja yang membuat citra 
TNI makin terpuruk. Kedua, perjuangan politik 
menuntut kemerdekaan Papua, kini diambil 
alih kaum intelektual dan tokoh-tokoh gereja. 
Menyikapi dinamika perubahan tersebut 
sayangnya Pemerintah dan TNI cenderung 
statis. Akibatnya pola pendekatan dan 
strategi penanganan yang diterapkan tidak 
mengalami perubahan berarti. Contohnya, 
pengiriman pasukan selalu menjadi opsi 
pertama untuk merespons indikasi apapun 
yang mengarah pada gerakan separatisme. 
Walhasil pasca-reformasi kekerasan politik 
dan pelanggaran HAM tidak mengalami 
penurunan. Inilah yang memicu apa yang 

disebut teolog Jerman, J.B. Metz sebagai 
“memoria passionis” atau ingatan kolektif 
tentang penderitaan berkepanjangan yang 
dialami orang Papua akibat kekerasan. Lebih 
jauh tindak kekerasan yang dialami orang 
Papua terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan 
psikologis, dan kekerasan struktural. Satu hal 
yang pasti tindak kekerasan yang dilakukan 
aparat keamanan baik pada masa Orde Baru 
maupun sesudahnya, hingga kini masih tetap 
sulit diselesaikan melalui jalur hukum. Hal 
ini disebabkan logika negara yang masih 
sangat diwarnai, atau didominasi konsepsi 
NKRI harga mati dan konstruksi nasionalisme-
militer. Walaupun persoalan HAM telah diatur 
dalam Undang-Undang dan diberi ruang yang 
cukup dalam wacana politik nasional, namun 
tetap saja wacana tersebut hanya menjadi 
jargon yang baru sebatas diteriakkan. Tidak 
heran, berbagai kasus pelanggaran HAM dan 
tindak kekerasan dalam kamus politik NKRI 
ditempatkan pada posisi minor, atau bahkan 
tidak dikenal. 

Kegagalan Pembangunan Papua
Akar masalah ketiga adalah kegagalan 

pembangunan Papua. Selain faktor politis 
sebagaimana telah diuraikan, penelitian 
LIPI (2004) menunjukkan bahwa kegagalan 
pembangunan Papua dan disparitas ekonomi 
yang terjadi dipengaruhi banyak faktor, 
antara lain masih adanya konflik kepentingan 
para amber (kaum pendatang), diskriminasi 
kebijakan, serta eksploitasi budaya dan 
sumber daya alam Papua. Disahkannya UU No. 
21/2001 tentang Otsus Papua ternyata juga 
tidak menjamin keberhasilan pembangunan 
yang tujuan utamanya untuk meningkatkan 
taraf hidup rakyat Papua. Indikasinya terlihat 
pada tingkat pertumbuhan ekonomi pra dan 
pasca-Otsus diterapkan. Menurut sumber 
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua 
2006, pertumbuhan ekonomi pra-Otsus dari 
tahun 1995, 1996, 1997, 1998 beturut-turut 
mencapai 20,18%, 13,87%, 7,42%, 12,72%. 
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Sementara pasca-Otsus dari tahun 2002, 2003, 
2004 beturut-turut hanya mencapai 8,7%, 
2,96%, 0,53%. Fakta tersebut menunjukkan 
bahwa pembangunan ekonomi lebih banyak 
dilakukan sebelum daripada sesudah Otsus. 
Ironis, mengingat kebijakan Otsus dibuat 
untuk memacu pembangunan Papua.5 Selain 
persoalan ekonomi, kondisi pendidikan dan 
kesehatan di Papua tidak jauh berbeda. 
Tahun 2005 tingkat buta huruf masyarakat 
Papua mencapai 410.000 orang. Sementara 
rata-rata lama sekolah tahun 2003 hanya 
mencapai enam tahun. Dengan kata lain, rata-
rata tingkat pendidikan masyarakat Papua 
hanya setingkat Sekolah Dasar. Sedangkan 
alokasi dana untuk sektor pendidikan tahun 
2005 mencapai 12,2% dari total dana Otsus. 
Keseriusan pemerintah pada sektor kesehatan 
juga tergolong rendah. Bulan Januari 2003 
tercatat 1.400 orang Papua mengidap HIV/
AIDS (Kompas/23 Februari 2003). Tidak heran 
proporsi penduduk Papua yang hanya1% 
dari total penduduk Indonesia, tapi angka 
penderita HIV/AIDS mencapai 30% dari total 
penderita HIV/AIDS seluruh Indonesia tahun 
2004.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi justru 
ketika Otsus diberlakukan, berdampak pada 
meningkatnya jumlah penduduk miskin. 
Menurut sumber BPS Papua 2006, dari 
2.556.419 orang penduduk Papua tahun 2004, 
angka penduduk miskin mencapai 43%. Artinya, 
jumlah keluarga yang berkategori keluarga 
miskin juga bertambah. Berdasar rilis Kepala 
BPS Papua, tercatat 47,99% keluarga di Papua 
dan 36,85% keluarga di Irian Jaya Barat pada 
Maret 2006 dikategorikan sebagai keluarga 
miskin (Elsham News Service/6 September 
2006). Selain itu, desa-desa di Papua juga 
termasuk berkategori desa miskin atau desa 
tertinggal. Mayoritas desa, atau tepatnya 
82,83% desa di Papua dan 81,29% desa di 
Papua Barat merupakan desa tertinggal (Sinar 
Harapan/12 September 2006). Data BPS Papua 
2006, sebagaimana dikutip dalam penelitian LIPI 

(2006) menunjukkan bahwa jumlah penduduk 
asli Papua mencapai 1.460.846 orang pada tahun 
2006. Secara ekonomi, posisi penduduk asli Papua 
berada dalam posisi termarjinalkan. Buktinya pada 
tahun 2003, kota-kota provinsi, kabupaten, dan 
kota mayoritas (90%) dihuni kaum pendatang yang 
menguasai sebagian besar (90%) perekonomian, 
perdagangan, tenaga kerja, transportasi, kantor-
kantor swasta, dan bisnis lainnya (Kompas/23 
Februari 2003). Itulah penyulut kecemburuan 
sosial antara penduduk asli dan pendatang yang 
rawan dipolitisasi dan diprovokasi.

Dalam analisisnya McGibbon (2004) 
menyebut bahwa program pembangunan 
Orde Baru dalam beberapa segi memicu 
menguatnya identitas kepapuaan. Antara lain 
kebijakan migrasi yang membuat sentimen 
anti-Indonesia makin menguat. Hal senada 
diungkapkan Rumbiak dan Manning (1989), 
yaitu bahwa integrasi ekonomi kota-kota di 
Papua dan Indonesia Timur menyebabkan 
buruh murah berbondong-bondong membanjiri 
Papua. Ini yang membuat penyerapan tenaga 
kerja orang asli Papua sangat kurang. 
Bukti, permasalahan pembangunan bukan 
karena faktor dana, karena alokasi dana 
pembangunan Papua jauh lebih tinggi 
dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. 
Bagaimanapun kebijakan pembangunan Papua 
telah memacu berkembangnya investasi 
dan penyerapan tenaga kerja di daerah 
perkotaan, seperti Jayapura dan Sorong. 
Tapi harus diakui dampaknya memang belum 
terasa hingga pedalaman. Namun demikian 
kebijakan pembangunan Orde Baru tidak 
bisa dikatakan gagal juga karena terbukti 
mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
Papua cukup signifikan. Persoalannya adalah 
bahwa pembangunan yang dilaksanakan 
dalam pandangan rakyat Papua tak lebih 
sebagai cara negara memarjinalisasi rakyat 
Papua. Wacana pembangunan juga dituding 
hanya sebagai taktik negara memaksakan 
sistem kapitalisme yang ujungnya eksploitasi 
sumber alam Tanah Papua. Secara objektif 
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marjinalisasi rakyat Papua dan eksploitasi 
sumber alamnya bukanlah sebuah kegagalan 
pembangunan. Di mata rakyat Papua, 
secara denotatif pembangunan bukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan, tapi instrumen 
untuk meminggirkan. Bagi sebagian rakyat 
Papua, pembangunan adalah terminologi 
yang mengandung watak kekerasan. Tidak 
heran, karena memang kaum pendatanglah 
yang lebih banyak menikmati manisnya buah 
pembangunan.

Inkonsitensi Kebijakan Jakarta
Akar masalah keempat adalah 

inkonsistensi kebijakan Jakarta, atau 
tepatnya inkonsistensi kebijakanan Otsus 
oleh Pemerintah Pusat. Menurut penelitian 
LIPI (2004), proses politik yang berujung 
pada lahirnya UU No. 21/2001 tentang Otsus 
berjalan alot, penuh liku, dan dramatis. 
Berawal dari pertarungan politik dalam Dialog 
Nasional tahun 1999 di mana rakyat Papua 
melalui Tim 100 menyampaikan tuntutan 
kemerdekaan kepada Presiden B.J. Habibie. 
Sebagai presiden, B.J. Habibie berkonsultasi 
sekaligus meminta bantuan DPR RI hasil 
Pemilu 1999 mencari solusi damai. Hasilnya 
tidak lain Otsus. Dalam Sidang Umum MPR 
tanggal 12-21 Oktober 1999, para anggota 
DPR khususnya orang asli Papua, seperti 
Jaap Solossa, Ruben Gobay, dan Tony Rahail 
berusaha memasukkan Otsus dalam TAP MPR 
Nomor 4/1999 tentang GBHN 1999-2004. Draf 
Otsus dibuat ketika Jaap Solossa menjabat 
Gubernur Papua tanggal 23 November 
2000 dengan memerintahkan Universitas 
Cenderawasih (Uncen) dan Universitas Negeri 
Papua (UNIPA). Bulan April 2001, Rektor 
Uncen menyerahkan draf ke-14 (terakhir) 
kepada Gubernur yang selanjutnya diserahkan 
kepada Presiden dan DPR. Gubernur Solossa 
membentuk Tim Asistensi RUU Otsus untuk 
mengawal perjalanan RUU tersebut hingga ke 
Jakarta. Tanggal 19 Juli 2001 DPR membentuk 
Pansus RUU Otsus dengan Sabam Sirait sebagai 

ketua. Setelah melalui pembahasan cukup 
alot selama tiga bulan, RUU tersebut disahkan 
oleh Presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 
20 Oktober 2001. Dua orang paling berjasa atas 
lahirnya UU Otsus adalah Gubernur Papua, 
Jaap Solossa dan Ketua DPR Papua, John 
Ibo. Sayang pihak-pihak yang terusik dengan 
hadirnya UU No. 21/2001 tentang Otsus 
terus melakukan berbagai manuver untuk 
menggagalkan Undang-Undang tersebut. 

Akhir dari pertarungan ini ialah keluarnya 
Inpres No. I/2003 tentang Implementasi UU 
No. 45/1999 yang mengatur pemekaran Irian 
Jaya menjadi tiga provinsi, yaitu Irian Jaya 
Timur, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Barat. 
Kelompok Solossa menengarai beberapa LSM 
lokal, seperti Papua Watch dan putra daerah, 
seperti Dicky Asmuruf - mantan Sekda Provinsi 
Papua - yang waktu itu menempati posisi 
cukup strategis di Depdagri, berada di balik ide 
pemekaran. Di tingkat Jakarta, dua pejabat 
paling terkait soal Papua, Mendagri Hari 
Sabarno dan Kepala BIN A.M. Hendroprijono, 
bukannya mendorong Pemerintah supaya 
komit pada keputusan, yaitu UU No. 21/2001, 
sebaliknya mendukung ide pemekaran yang 
akhirnya melahirkan Provinsi Irian Jaya Barat. 
Secara hukum terjadi benturan perundang-
undangan antara UU No. 45/1999 dan UU 
No. 21/2001 karena dalam Pasal 76 UU No. 
21/2001 disebutkan bahwa pemekaran 
Provinsi Papua menjadi beberapa provinsi bisa 
dilakukan hanya dengan persetujuan Majelis 
Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua. Itupun 
dengan catatan telah mempertimbangkan 
aspek kesatuan sosial budaya. Secara politik, 
pemaksaan terhadap pemberlakuan UU No. 
45/1999 bisa diartikan sebagai upaya untuk 
menggagalkan pelaksanaan UU No. 21/2001. 
Artinya, Pemerintah telah melakukan 
pengingkaran komitmen yang dibuatnya 
sendiri. Inkonsistensi tersebut tentu saja 
memantik munculnya beragam persoalan 
yang menambah pelik permasalahan. 
Persoalan baru masa Otsus pasca-berlakunya 
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UU No. 45/1999, antara lain penyalahgunaan 
anggaran; tidak tersalurkannya aspirasi 
orang Papua melalui MRP; meningkatnya 
libido pemekaran provinsi/kabupaten; dan 
meningkatnya potensi konflik horizontal 
berlatar belakang suku dan agama. Dalam 
jangka pendek persoalan tersebut memang 
tidak muncul ke permukaan, tapi untuk 
jangka panjang dipastikan akan menjadi 
sumber konflik baru.

Terkait dugaan penyalahgunaan 
anggaran, laporan BPK Provinsi Papua 
tahun 2007 menyebutkan bahwa MRP telah 
memberikan tunjangan melebihi ketentuan 
sesuai Permendagri sebesar Rp40 miliar tahun 
2006. Juga dugaan penyalahgunaan anggaran 
pembangunan rumah dinas DPRP sebesar Rp5 
miliar. Demikian pula penggunaan dana-dana 
publik yang tidak sesuai prioritas berdasar UU 
No. 21/2001. Sayangnya kasus-kasus tersebut 
seperti menguap begitu saja. Rumor yang 
berkembang, hal tersebut sengaja dibiarkan 
sebagai kompensasi dukungan politik para 
pejabat Pemprov Papua dan DPRP terhadap 
kebijakan Jakarta. Selain itu, aspirasi ingin 
menjadikan Bintang Kejora dan Burung 
Mambruk sebagai bendera dan simbol budaya 
yang justru direspons dengan keluarnya PP 
No. 37/2007 yang berisi larangan penggunaan 
simbol-simbol budaya daerah. Padahal bagi 
orang Papua, menurut MRP, bendera Bintang 
Kejora dan Burung Mambruk hanyalah simbol 
budaya. Tapi Jakarta menganggap Bintang 
Kejora dan Burung Mambruk adalah simbol 
gerakan separatis. Bukti, upaya rekognisi 
terhadap identitas politik orang Papua 
belum dipandang sebagai upaya memberi 
ruang yang cukup bagi berkembangnya 
identitas kepapuaan dalam keindonesiaan. 
Sementara, wacana pemekaran beberapa 
kabupaten, seperti pembentukan Kabupaten 
Asmat, dianggap hanya memicu persoalan 
baru karena minimnya persiapan, seperti 
infrastruktur/sarana prasarana, SDM, dan 
permodalan. Model-model pemekaran seperti 

itulah yang diduga hanya menguntungkan 
segelintir elite lokal yang menduduki 
jabatan, SDM luar daerah, dan pengusaha 
pendatang. Persoalan lain adalah munculnya 
konflik horizontal sesama orang Papua karena 
agama. Contohnya demonstrasi penolakan 
pembangunan Masjid Raya Manokwari tahun 
2005 dan pembangunan kampus Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al-Fatah 
Jayapura tahun 2008. 

Efektivitas Strategi Penanggulangan 
Gangguan Keamanan

 Akar masalah kelima adalah efektivitas 
strategi penanggulangan gangguan keamanan. 
Insiden pembunuhan 28 pekerja proyek jalan 
Trans Papua akhir tahun lalu, tepatnya tanggal 
2 Desember 2018 oleh KKB di Kabupaten 
Nduga kembali mengingatkan kita akan bara 
persoalan yang ternyata masih menyala 
di Tanah Papua. Catatan menunjukkan, 
kekerasan oleh aparat keamanan di Papua 
terjadi sejak awal tahun 1960-an, atau 
sebelum Operasi Trikora digelar. Namun 
demikian baru pada pertengahan tahun 1980-
an aksi kekerasan politik tersebut mencuat 
ke permukaan. Dan pada dekade 1990-an, 
sejak kasus pelanggaran HAM di Tembagapura 
tahun 1994-1995an terkuak, isu kekerasan 
politik dan pelanggaran HAM mulai banyak 
dibicarakan, bahkan menjadi wacana publik 
nasional. Seiring menguatnya tuntutan 
kemerdekaan Papua pasca-otorianisme 
Suharto tahun 1998, kekerasan politik juga 
kian marak. Rentang waktu tahun 1998-
2006 adalah periode terburuk yang penuh 
catatan aksi kekerasan politik oleh TNI dan 
Polri. Sebelum itu, yaitu periode antara 
tahun 1965-1998, operasi militer yang digelar 
adalah dalam rangka memberangus gerakan 
separatis OPM yang beroperasi di hutan-hutan 
dan daerah pedalaman Papua. Setelah itu, 
tahun 1980-an sejumlah operasi digelar di 
beberapa kota, salah satunya Jayapura untuk 
memutus jaringan gerakan mereka. Sejak 
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tahun 1998 tindakan represif TNI dan Polri 
tidak jarang juga terjadi di daerah perkotaan 
karena tuntutan kemerdekaan sering kali 
diekspresikan dengan cara mengarak bendera 
Bintang Kejora di jalan-jalan di kota-kota 
Papua. Seperti biasa jumlah korban simpang 
siur, bervariasi antara 100 ribu - 500 jiwa.

 Kekerasan di Papua secara umum 
terbagi dalam tiga gelombang. Pertama, 
kekerasan tahun 1961-1969. Ini adalah 
babak awal hadirnya kekuasaan Indonesia di 
Papua. Kekerasan tak terhindarkan akibat 
operasi militer dalam rangka misi penyusupan 
(infiltrasi) Operasi Trikora dan konsolidasi 
kekuatan untuk menggalang dukungan 
menjelang Pepera tahun 1969. Korban 
kekerasan umumnya tokoh-tokoh Papua yang 
berdomisili di perkotaan. Di sinilah gerakan 
perlawanan terhadap Indonesia secara terbuka 
mulai dikobarkan. Perlawanan dilakukan 
secara politik di kota-kota dan bersenjata di 
hutan atau daerah pedalaman. Sejak itulah 
perlawanan tersebut dinamai Organisasi Papua 
Merdeka (OPM). Kedua, kekerasan dalam 
rangka mempertahankan kehadiran Indonesia 
yang berlangsung antara tahun 1970-1977. 
Kekerasan ini bertujuan untuk meredam 
perlawanan terhadap hasil Pepera dan 
menyiapkan keamanan menyambut kehadiran 
PT Freeport Indonesia di Papua. Selain itu 
juga untuk memastikan kemenangan Golkar 
pada Pemilu 1971 dan 1977. Ketiga, kekerasan 
yang identik dengan masa berlakunya Daerah 
Operasi Militer (DOM) antara tahun 1978-1998. 
Ciri khas kekerasan selama 20 tahun masa 
DOM adalah meluasnya kekerasan hingga ke 
kampung-kampung dengan dalih membasmi 
OPM. Pada masa DOM inilah diduga kuat 
telah terjadi banyak pelanggaran HAM. Baik 
pengungsian secara besar-besaran ke Papua 
Nugini maupun pembunuhan dan penghilangan 
orang. Selama berstatus DOM operasi militer 
dilaksanakan dalam skala kecil di hampir 
seluruh wilayah Papua. Namun yang paling 
banyak mengalami kekerasan adalah daerah di 

sekitar areal tambang PT Freeport Indonesia. 
Pada era ini pula terjadi pembunuhan, 
penangkapan, dan penahanan sewenang-
wenang terhadap orang-orang yang kritis 
terhadap pemerintah. Terbunuhnya pimpinan 
grup musik Mambesak, Arnold C. Ap terjadi 
pada periode ini. 

Rentetan aksi kekerasan dalam operasi 
militer itulah yang disebut Robin Osborne 
sebagai “Perang Rahasia” Indonesia di Papua. 
Horor yang lebih dikenal publik Indonesia 
sebagai DOM tersebut berakhir tergilas 
gelombang reformasi tahun 1998. Pencabutan 
status DOM diumumkan Panglima TNI, Jenderal 
TNI Wiranto pada Agustus 1998. Sayang 
walaupun status DOM telah dicabut, tapi 
bukan berarti kekerasan berhenti. Satu hal 
yang pasti, belum terlihat tanda-tanda atau 
niat Pemerintah melakukan upaya investigasi. 
Padahal investigasi adalah langkah penting 
yang dapat memberi gambaran komprehensif 
aksi kekerasan yang dilakukan secara terus-
menerus oleh aparat keamanan terhadap 
rakyat Papua. Terutama tindakan keji 
terhadap kelompok yang selama ini distigma 
sebagai musuh atau ancaman terhadap negara 
(Indonesia). Juga belum ada penjelasan objektif 
dan layak dipercaya tentang siapa sebenarnya 
pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya 
berbagai aksi kekerasan. Artinya belum ada 
kejelasan, apakah hal tersebut menjadi 
tanggung jawab militer secara kelembagaan 
atau perorangan dalam hal ini para komandan 
atau individu di tingkat lapangan. Tentu juga 
klarifikasi di mana sesungguhnya posisi pihak 
sipil seperti Golkar yang mendominasi birokrasi 
dan DPRD Papua pada periode waktu tersebut. 
Tidak ketinggalan pula peran gerakan-gerakan 
perlawanan seperti OPM dalam rangkaian 
aksi kekerasan tersebut. Dari uraian tersebut 
di atas dapat disimpulkan bahwa strategi 
penanggulangan gangguan keamanan sebagai 
bagian dari upaya penyelesaian konflik Papua 
secara damai, adil dan bermartabat tidak 
efektif sehingga hasilnya jauh dari harapan. 
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Alternatif Solusi Konflik Papua 
Mencermati kompleksitas permasalahan 

dan tidak efektifnya semua strategi yang 
diterapkan, tiba saatnya kita mencari cara 
lain sehingga konflik Papua bisa segera 
diakhiri. Berdasar pengalaman konflik Aceh 
dan banyak konflik lain di dunia, jalan 
satu-satunya menuju penyelesaian konflik 
Papua secara damai, adil dan bermartabat 
tidak lain adalah duduk bersama atau 
berunding, apapun namanya musyawarah 
atau dialog. Selain menjadi bagian dari 
proses trust building, tujuan utama dialog 
adalah membangun suasana damai dan 
kondusif untuk mencari titik temu atas silang 
pendapat atau pertentangan Jakarta - Papua, 
sekaligus merumuskan dan menyepakati jalan 
keluarnya. Contohnya dialog Pemerintah 
Indonesia dan GAM yang difasilitasi mantan 
Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari dari 
Crisis Management Initiative (CMI) yang 
akhirnya melahirkan Nota Kesepahaman 
atau Memorandum of Understanding (MoU) 
Helsinki 2015. Cara tersebut mungkin 
bisa menjadi model bagaimana konflik 
Papua kelak bisa diakhiri. MoU diperlukan 
karena itulah jalan bagi para elite Jakarta 
dan Papua menuju kesepakatan bersama 
untuk menyusun Undang-Undang baru guna 
memperbaiki UU No. 21/2001 tentang Otsus 
yang pincang, bahkan dianggap telah mati 
oleh orang Papua. Dengan kata lain, semua 
kesepakatan yang telah dicapai akan masuk 
dalam Undang-Undang baru tersebut. Melihat 
kondisi faktual Papua hari ini, tak diragukan 
lagi provinsi paling timur Indonesia tersebut 
memerlukan lahirnya Undang-Undang baru 
seperti UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan 
Aceh. Berdasar premis ini, dialog menjadi 
sangat penting dan relevan. Tanpa dialog, 
revisi UU No. 21/2001 akan sia-sia belaka 
karena permasalahan yang sama akan 
terulang di Undang-Undang tentang Otsus 
Papua yang baru. Tanpa dialog, masyarakat 

Indonesia dan Papua, para elite Jakarta dan 
Papua khususnya akan tetap terbelah, dan 
gagal membangun masa depan bersama.

Setiap akar masalah konflik Papua yang 
didialogkan pada dasarnya sangat penting 
dan harus dipahami dengan benar oleh 
masing-masing pihak, khususnya menyangkut 
sejarah dan status politik Papua. Selama 
ini hubungan Jakarta - Papua terhalang 
‘tembok tebal’ perbedaan konstruksi sejarah 
tersebut. Oleh karena itu, perlu kesadaran 
dan jiwa besar masing-masing pihak karena 
kebenaran absolut sejarah tak akan pernah 
bisa ditemukan. Di sinilah saling pengertian 
akan peran dan posisi masing-masing menjadi 
sangat penting karena akan menjadi pemandu 
arah menuju kesepakatan mengakhiri 
tahap konflik, dan selanjutnya memasuki 
tahap baru pasca-konflik. Perlu dicatat, 
perbedaan konstruksi sejarah integrasi 
Papua selama ini belum pernah dibahas 
atau dinegosiasikan kedua pihak. Akibatnya 
stigmatisasi dan ketidakpercayaan satu pihak 
terhadap pihak lain makin kuat. Demikian 
pula ketidakpercayaan antarlembaga dan 
masyarakat baik di Jakarta maupun Papua. 
Ketidaksolidan ini sangat berpengaruh, 
bahkan membelah kalangan orang sipil asli 
Papua sendiri. Pastinya perbedaan konstruksi 
yang diametral ini juga berimbas pada 
konstruksi pemahaman identitas kepapuaan 
dan keindonesiaan. Seperti telah dijelaskan, 
kaum nasionalis Papua menganggap sejarah 
integrasi Papua ke Indonesia tidak sah karena 
dalam proses Persetujuan New York 1962 
orang asli Papua tidak dilibatkan. Demikian 
pula pada penentuan status politik Papua 
melalui Pepera. Sementara kaum nasionalis 
Indonesia mengklaim pro-kontra sejarah 
integrasi dan status politik Papua tidak 
relevan lagi karena sebagai jajahan wilayah 
Hindia Belanda dengan sendirinya Papua 
menjadi bagian integral Indonesia. Belum 
lagi bila kita melihatnya dari rentang sejarah 
yang lebih panjang, ketika Papua masih di 
bawah kekuasaan Sriwijaya abad ke-8.
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Namun demikian kita perlu belajar 
dari pengalaman Dialog Nasional Papua di 
Jakarta tahun 1999 yang berujung kegagalan. 
Dalam dialog tersebut, Presiden B.J. Habibie 
didampingi sejumlah pejabat bertemu Tim 
Seratus di bawah pimpinan Tom Beanal. 
Dialog adalah metode umum paling efektif 
untuk menyelesaikan konflik. Tapi tingkat 
keberhasilannya sangat ditentukan faktor 
pengalaman, keahlian dan pemahaman makna 
dialog para pesertanya. Pastinya kegagalan 
dialog tersebut 20 tahun lalu adalah bukti 
bahwa definisi dan makna dialog belum 
sepenuhnya dipahami para pihak. Dialog 
bukanlah pertemuan massal tiba-tiba yang 
diikuti sekian puluh atau ratus orang dan dalam 
satu kali pertemuan semua persoalan beres. 
Para pihak harus menyadari bahwa dialog 
adalah sebuah proses panjang dan tidak jarang 
berseri yang membutuhkan pemahaman dan 
toleransi tinggi atas setiap perbedaan kultur 
politik kedua pihak. Dialog konflik Papua 
khususnya, memprasyaratkan empat prinsip 
dasar dialog, yaitu (1) kesetaraan (equality); 
(2) kejujuran (honesty); (3) keterbukaan 
(openness); dan (4) ketulusan (sincerity). 
Penghargaan terhadap prinsip tersebut 
merefleksikan pengakuan atau rekognisi atas 
adanya persoalan di Papua. Rekognisi adalah 
faktor sangat esensial bagi tercapainya 
rekonsiliasi di Papua. Sebaliknya, pengabaian 
terhadap prinsip tersebut akan berakibat 
tidak efektifnya dialog, bahkan deadlock. 
Mengingat kompleksitas permasalahan, dialog 
Papua perlu dirancang secara bertingkat dan 
berlanjut, yaitu (1) dialog informal antarelite 
Papua; (2) dialog antarkelompok masyarakat 
Papua; (3) dialog nasional pemerintah pusat 
dan wakil masyarakat Papua; (4) dialog 
internasional wakil Pemerintah Indonesia 
dan wakil masyarakat Papua yang dimediasi 
pihak internasional. Pelibatan mediator 
atau fasilitator dari kalangan internasional 
yang netral, memiliki reputasi, dan tidak 
berkepentingan langsung dengan konflik Papua 
penting artinya bagi keberhasilan dialog.

PENUTUP
Kesimpulan

 Dari perspektif yang lebih ideologis, 
kompleksitas permasalahan Papua secara 
substansial sebenarnya hanya persoalan 
seputar pemahaman dan relasi konsep 
keindonesiaan dan kepapuaan. Parameternya 
bisa diselisik dari jawaban apakah konsep 
keindonesiaan telah dibangun dengan 
memberi ruang yang lebih adil dan ramah 
bagi tumbuhnya konsep kepapuaan sehingga 
proses inklusi kedua pihak berkembang secara 
mutual? Konsep keindonesiaan kontemporer 
sangat ditentukan oleh kepiawaian para 
pemimpin Indonesia dalam menyelesaikan 
konflik Aceh dulu dan Papua kini. Indonesia 
Baru yang lebih adil dan ramah terhadap 
konsep keacehan telah lahir dan kini tengah 
tumbuh di Bumi Aceh. Semangat, optimisme 
dan peluang yang sama akan tumbuh pula 
di Tanah Papua. Sebagaimana Aceh, Papua 
juga menjadi bagian penting dari konstruksi 
keindonesiaan. Sukarno mengatakan bahwa 
Papua adalah bab terakhir perjuangan 
Indonesia melawan Belanda. Perjuangan 
Indonesia melawan kolonialisme praktis 
selesai menyusul diserahkannya Papua ke 
Indonesia melalui UNTEA tahun 1963. Sayang 
dalam perjalanannya, konsep keindonesiaan 
dihadirkan dan dibangun dengan cara yang 
salah. 

 Selama lebih dari lima dekade 
kekuasaan Indonesia di Papua - terutama 
pada masa Orde Baru - Indonesia hadir dengan 
banyak memasang wajah garang. Indonesia 
hadir dengan wajah yang tidak memungkinkan 
legitimasi politik Jakarta tumbuh dan kuat di 
Tanah Papua. Indonesia hadir dalam bentuk 
pos-pos militer, kekerasan, ketidakadilan, 
marjinalisasi, kegagalan pembangunan, 
dan sejarah pengingkaran terhadap hak-
hak dasar orang asli Papua. Indonesia gagal 
memerankan dirinya sebagai sosok guru-guru 
SD yang penuh kasih sayang mengantarkan 
anak-anak di pedalaman Papua untuk bisa 



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 37 | MARET 2019 87

menatap masa depan. Indonesia gagal 
merangkul LSM dan gereja untuk bersama-
sama menyiapkan SDM Papua berkualitas. 
Indonesia gagal merepresentasikan dirinya 
sebagai dokter dan mantri yang penuh 
dedikasi dan rela berkorban. Indonesia gagal 
mengakomodasi konsep kepapuaan dalam 
keindonesiaan yang indah dan beragam. 
Indonesia gagal memberikan perlindungan 
dan rasa aman bagi warga negaranya orang 
asli Papua. Indonesia lupa pada ajaran bijak 
tinggalan leluhur Nusantara “Ngluruk tanpo 
bolo - Menang tanpo ngasorake.” Wajar kita 
gagal memenangkan hati dan pikiran rakyat 
Papua.

Saran
1. Kompleks dan beratnya tantangan, 

menuntut perjalanan menuju Papua 
Baru harus diawali dengan tekad dan 
keberanian kedua pihak merobohkan 
“tembok tebal” yang menjadi penghalang 
hubungan Jakarta - Papua. 

2. Duduk bersama atau berunding yang 
dalam kajian ini disebut dialog adalah 
cara paling efektif mengakhiri hubungan 
politik yang antagonistis menjadi 
kooperatif. 

3. Dialog adalah instrumen yang dapat 
mendorong perubahan pola hubungan 
dari tahap konflik menuju tahap pasca-
konflik. Pada titik inilah konflik dapat 
dinyatakan berakhir. Stigma separatis dan 
saling curiga dapat dihilangkan. Tanpa 
dialog, masyarakat Indonesia dan Papua, 
khususnya elite Jakarta dan Papua akan 
terus terbelah dan gagal membangun 
masa depan bersama. 

4. Format hubungan politik dapat disegarkan 
kembali melalui jalan kompromi dan 
kesepakatan yang dituangkan dalam 
Undang-Undang baru sebagai perbaikan 
dari UU No. 21/2001 tentang Otsus yang 
pincang, bahkan dianggap telah mati. 
Seperti halnya konflik Aceh, setelah 

melalui proses dialog yang menghasilkan 
MoU Helsinki 2015, selanjutnya UU No. 
18/2001 tentang Otsus Aceh diperbaharui 
dengan UU No. 11/2006 tentang 
Pemerintahan Aceh.
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Endnotes 
1. Orang Papua yang dimaksud dalam tulisan 

ini adalah orang Papua asli sebagaimana 
dimaksud dalam UU No. 21/2001, yaitu 
orang yang berasal dari suku ras Melane-
sia. Namun secara konseptual, merujuk 
pada Hall (dalam Woodward 1999 dan 
Bourdieu 1991), terminologi asli/ tidak 
asli bukan merupakan kategori fisik, tapi 
konstruksi politik dalam pertarungan 
kekuasaan. 

2. Esther Heidbuchel (2007:158) membagi 
konflik Papua dalam empat tingkatan: 
Subjective Level (perbedaan stereotip 
orang Papua vs orang Indonesia, perbe-

daan ras, kekhawatiran dimusnahkan 
vs kekhawatiran disintegrasi, ketida-
kpercayaan orang Papua terhadap Pe-
merintah vs ketidakpercayaan Pemerin-
tah terhadap orang Papua); Issue Level 
(inkonsistensi kebijakan, pelanggaran 
HAM, korupsi); Demand Level (integritas/ 
persatuan nasional vs tuntutan merdeka/ 
pelurusan sejarah); Compromise Level 
(Otonomi Khusus). Tapi deskripsi seperti 
itu kurang menjawab akar permasalahan 
konflik Papua.   

3. C.L.M. Penders, The West New Guinea 
Debacle: Dutch decolonization and In-
donesia 1945-1962 (Leiden: KITLV, 2002), 
hal. 287.

4. Menurut Thorning dan Kivimaki (2002), 
bagi kaum nasionalis Indonesia, orang 
Papua tanpa memandang suku, agama, 
dan ras termasuk orang Indonesia karena 
mereka termasuk orang yang tinggal da-
lam wilayah eks-Hindia Belanda dan men-
galami pengalaman yang sama pada masa 
penjajahan. Konstitusi Indonesia tidak 
memandang adanya pengkhususan bagi 
suku, agama, dan ras dalam kaitannya 
dengan hak-hak politik karena perbedaan 
suku, agama, dan ras adalah unsur-unsur 
pembentuk kesatuan sebagaimana ter-
maktub dalam UUD 1945. Para nasion-
alis Indonesia juga berpendapat bahwa 
status politik Papua telah selesai karena 
perwakilan-perwakilan orang Papua telah 
memilih bergabung dengan Indonesia da-
lam Pepera 1969 sebagaimana ditentukan 
dalam Persetujuan New York 1962. Bagi 
kelompok ini, gagasan separatisme ada-
lah tindakan yang bertentangan dengan 
hukum karena keutuhan negara merupa-
kan hal yang sakral.   

5. Selain persoalan ekonomi, kondisi pendi-
dikan dan kesehatan di Papua juga ma-
sih memprihatinkan. Tinggi angka buta 
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huruf di Papua mencapai 410.000 orang 
tahun 2005. Rata-rata lama sekolah ta-
hun 2003 adalah enam tahun. Artinya, 
tingkat pendidikan rata-rata di Papua 
hanya setingkat Sekolah Dasar. Padahal 
alokasi dana Otsus sektor pendidikan ta-
hun 2005 mencapai 12,2%. Perhatian Pe-
merintah terhadap sektor kesehatan juga 
tergolong masih sangat rendah. Bulan 
Januari 2003, tercatat 1.400 orang Papua 
mengidap HIV/AIDS (Kompas/ 23 Februari 
2003). Proporsi penduduk Papua terhadap 
Indonesia hanya 1%, tapi ironisnya jumlah 
penderita HIV mencapai 30% dari total 
jumlah penderita HIV di seluruh Indonesia 
pada Desember 2004. 
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