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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-40 dapat terbit ke hadiran para 
pembaca sekalian.

Pembaca yang terhormat, ketahanan nasional tidak hanya meliputi 
bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-
keamanan, tetapi juga erat dengan kondisi stabilitas (ketahanan) kawasan. 
Pada jurnal edisi kali ini, redaksi menyajikan berbagai tulisan isu-isu 
nasional maupun regional yang sebagian besar diantaranya merupakan 
esai terbaik para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 
LIX dan Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) X.

Laut Cina Selatan (LCS) sudah menjadi isu utama bagi pemerintahan 
RI karena kaitannya dengan masalah pengamanan kedaulatan wilayah 
RI yang bersentuhan dengan kepentingan negara-negara  yang terlibat  
di dalamnya. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai penguatan 1,5 
track  diplomacy  guna  meredam  potensi  konflik di  perairan  laut  cina 
selatan.

Selain itu, krisis politik dan resesi ekonomi Hong Kong (2019) dalam 
perspektif konstelasi global dan potensi dampaknya bagi Indonesia juga 
menjadi tema dalam salah satu tulisan pada edisi kali ini

Beralih isu dalam negeri, tema Pencegahan Hoax di Media Sosial Guna 
Memelihara Harmoni Sosial dan Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan 
Solusi masih menjadi tema yang relevan di saat ini.

Terkait dengan ketahanan ekonomi, topik kemandirian usaha  kreatif 
berbasis online juga tidak dapat dikesampingkan untuk dibahas.

Dalam jurnal kali ini, dibahas pula tentang Kepemimpinan nasional 
dalam memperkuat tonomi daerah, khususnya di Kabupaten Bantaeng, 
Sulawesi Selatan.

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

Selamat membaca.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

SAMBUTAN REDAKSI
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Penguatan 1,5 Track Diplomacy guna Meredam Potensi 
Konflik di Perairan Laut Cina Selatan

Drs. Berlian Helmy, M.Ec.
Direktur Pengkajian Ideologi dan Politik Debidjianstrat Lemhannas RI

(Alumnus PPRA 59 Lemhannas RI)

Abstrak
Laut Cina Selatan (LCS) sudah menjadi isu utama bagi pemerintahan RI karena kaitannya 
dengan masalah pengamanan kedaulatan wilayah RI yang bersentuhan dengan kepentingan 
negara-negara yang terlibat di dalamnya. Indonesia memliki kepentingan dalam sengketa 
LCS karena sebagian dari ZEE Indonesia bertentangan dengan 9 garis putus-putus cina. 
Meskipun Indonesia bukan negara yang bersengkata langsung (non-claimant states), akan 
tetapi apabila tidak dikelola dengan baik, akan memicu konflik antar negara yang dapat 
mengancam keamanan wilayah RI.  Untuk mendalami permasalahan ini, penulis akan 
menggunakan 1,5 track diplomacy sebagai cara utama untuk mengelola potensi konflik di 
wilayah LCS. 1,5 track diplomacy adalah gabungan antara track 1 diplomacy dan track 2 
diplomacy. 1,5 track diplomacy mengedepankan low-politics yang djalankan oleh negara 
maupun LSM dalam koordinasinya untuk menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi untuk 
meredam potensi konflik resolusi secara konstruktif. Dengan demikian, teori liberalism 
menguatkan pembenaran bahwa LSM dan negara mempunyai peran yang luar biasa dan sangat 
menentukan dalam politik global bagi pengelolaan potensi konflik untuk ditransformasikan 
menjadi potensi kerjasama yang saling menguntungkan. 1,5 track diplomacy merupakan 
pilihan strategi yang paling tepat dalam menghasilkan konstruksi keamanan baru yang lebih 
konstruktif sehingga implementasinya perlu dikedepankan oleh Indonesia sebagai negara 

besar yang paling berpengaruh di kawasan.

Kata kunci: Laut Cina Selatan,  1,5 track diplomacy, Indonesia
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Sumber: voa.com

PENDAHULUAN
Latar Belakang 

Sengketa Laut Cina Selatan 
(LCS) sudah menjadi isu utama bagi 
pemerintahan RI karena kaitannya dengan 
masalah pengamanan kedaulatan wilayah 
RI yang bersentuhan dengan kepentingan 
negara-negara yang terlibat di dalamnya. 
LCS merupakan jalur komersial yang 
strategis bagi perdagangan yang melewati 
wilayah wilayah perairan RI selain potensi 
kekayaan sumber daya alamnya yang 
kaya telah menjadikan wilayah tersebut 
penting bagi pengembangan ekonomi 
di negara sekitar.  Dengan besarnya 
potensi ekonomi wilayah LCS, telah 
mendorong sejumlah negara besar yang 
berkepentingan, terutama Cina dan AS 
untuk menempatkan beberapa pangkalan 
militernya di wilayah tersebut. Sementara 
wilayah tersebut juga berbatasan langsung 
dengan negara-negara di Asia Tenggara, 
termasuk Indonesia. 

Untuk mengatur batas wilayah antar 
negara di wilayah perairan LCS tersebut, 
telah ditetapkan United Nations Convention 
on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 
1982 yang ditandatangani oleh seluruh 
anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
sebagai kerangka hukum yang mengimbangi 
kepentingan ekonomi dan keamanan 
negara-negara di sekitar.1 UNCLOS juga 
mengatur mengenai Zona Ekonomi Ekslusif 
(ZEE) negara-negara kepulauan seperti 
Indonesia. Dalam article 56 pada UNCLOS, 
negara-negara kepulauan memiliki yuridiksi 
dan hak dalam pengelolaan dan konservasi 
sumber daya alam yang merupakan 
pengelolaan produksi energi melalui tenaga 
air, arus dan angin.2 Indonesia memliki 
kepentingan dalam sengketa LCS karena 
sebagian dari ZEE Indonesia bertentangan 
dengan 9 garis putus-putus cina. Masalah 
muncul ketika 9 (Sembilan) garis putus-
putus milik cina (Chinese Nine Dashed 
Line/CNDL) tumpang tindih dengan ZEE 
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bagian utara pulau Natuna. Bahkan  CNDL 
menimbulkan sengketa wilayah dengan 
negara-negara Asia Tenggara lainnya, 
seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan 
Brunei Darussalam (claimant states). 
Meskipun Indonesia bukan negara yang 
bersengkata langsung (non-claimant 
states), akan tetapi apabila tidak dikelola 
dengan baik, akan memicu konflik antar 
negara yang dapat mengancam keamanan 
wilayah RI. 

Untuk mendalami permasalahan 
ini, penulis akan menggunakan 1,5 track 
diplomacy sebagai cara utama untuk 
mengelola potensi konflik di wilayah LCS. 
1,5 track diplomacy adalah gabungan antara 
track 1 diplomacy dan track 2 diplomacy. 
Track 1 diplomacy adalah saat pemerintah, 
pejabat pemerintah atau diplomat menjadi 
aktor utama dalam proses perdamaian 
dan diplomasi dapat dijadikan alat untuk 
mencapai perdamaian. Di sisi lain, Track 2 
diplomacy adalah ketika Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dan aktor non-negara 
(Non-State Actor/NSA) berperan sebagai 
aktor utama dalam proses perdamaian 
dan resolusi konflik dapat dijadikan alat 
untuk mencapai perdamaian.3 Melihat 
dari kedua track diplomacy tersebut, 1,5 
track diplomacy adalah saat pemerintah 
dan LSM bekerja sama dalam pencapaian 
perdamaian melalui mediasi yang 
diselenggarakan oleh LSM internasional, 
dengan cara ini sebagai alat utama dalam 
proses pencapaian perdamaian.4 

Rumusan Masalah 
Melihat adanya potensi sengketa 

wilayah di LCS, terutama antar negara 
claimant states bahwa kedua belah 

pihak memiliki kepentingan yang saling 
bertentangan, yaitu Indonesia dengan 
kepentingan ZEE mereka dan Cina yang 
bertindak sesuai dengan 9 garis putus-putus 
yang sudah lama diterapkan oleh Cina. 
Namun semua upaya untuk menyelesaikan 
sengketa LCS belum membuahkan hasil 
positif. Oleh karena itu dalam karya ilmiah 
ini, penulis akan menjelaskan secara detail 
isu sengeketa LCS dan peran Indonesia, 
serta bagaimana 1,5 track diplomacy 
dapat mengelola setiap potensi konflik 
yang dapat timbul dalam isu LCS. Selain 
itu, dalam karya ilmiah ini, penulis akan 
memberi beberapa teori yang mendukung 
penggunaan 1,5 track diplomacy sebagai 
alat utama untuk mencapai penyelesaian 
masalah sengketa LCS. 

PEMBAHASAN
Awal mula permasalahan sengketa LCS 

terjadi pada tahun 1947 saat pemerintah 
Cina menciptakan sebuah wilayah di sekitar 
LCS yang berbentuk garis U yang terdiri dari 
11 garis putus-putus, mencakup sebagian 
besar dari wilayah tersebut. Namun 
pada tahun 1953, Partai Komunis Cina 
menghilangkan 2 garis dari wilayah Cina, 
menghasilkan 9 garis putus-putus (CNDL) 
yang dipermasalahkan dalam sengketa 
LCS.5 Pada tahun 1986, Indonesia telah 
secara resmi bergabung dalam UNCLOS 
dan ZEE telah diterapkan pada wilayah 
kelautan Indonesia. Namun Cina baru 
bergabung kedalam UNCLOS pada tahun 
1996, walaupun demikian Cina memiliki 
sejarah yang panjang dalam sengketa 
wilayah di sekitar LCS. Cina dan Filipina 
berbenturan mengenai klaim wilayah Karang 
Scarborough pada tahun 1997.6  Pada Mei 
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2009, Cina mengajukan klaim kepada PBB 
bahwa pulau-pulau seperti Spratly, Karang 
Scarborough dan Paracel adalah bagian 
dari wilayah Cina. Oleh karena itu, pada 
tahun 2013 Filipina mengajukan gugatan 
arbitrase terhadap Cina kepada Mahkamah 
Arbitrase Antarbangsa. Namun, Cina tetap 
menegaskan posisi mereka dalam kasus 
ini dan tidak mengikuti prosedur kasus 
tersebut yang disenggarakan pada The 
Hague, Belanda.7  

Indonesia mulai berkonflik dengan 
Cina saat ada masalah penangkapan ikan 
secara illegal yang dilakukan oleh Cina 
yang memaksa Indonesia untuk lebih 
agresif terhadap perikanan illegal. Tetapi, 
tensi masalah antara Indonesia dan Cina 
semakin meningkat ketika Cina mengklaim 
bagian utara pulau Natuna sebagai bagian 
dari CNDL yang ada dalam kekuasaan Cina.8 
Indonesia memiliki kepentingan nasional 
untuk memperjuangkan pulau Natuna 
sebagai bagian teritori Indonesia, tidak 
hanya untuk mengamankan sumber daya 
alam yang ada di sekitar pulau Natuna 
tetapi juga untuk menegaskan posisi 
Indonesia sebagai negara kepulauan yang 
kuat.9 Dalam administrasi Jokowi, berusaha 
untuk mengubah persepsi bahwa Indonesia 
terlalu bersekutu dengan AS ataupun Cina 
dan mengembangkan kemampuan nasional 
secara bebas dan mandiri dari pengaruh 
negara-negara asing. Hal ini dapat dilihat 
dengan cara administrasi Jokowi melawan 
penangkapan ikan ilegal, sejak tahun 
2014, kapal-kapal asing yang tertangkap 
menangkapikan secara illegal telah disita, 
ditahan dan berberapa dari mereka 
ditenggelamkan.10 

Kondisi terbaru dalam sengketa LCS 
saat ini adalah adanya peningkatan aksi 
agresif antara Cina, Filipina maupun AS, 
yang telah mengubah sikapnya terhadap 
masalah ini. AS secara umum telah 
memberikan jaminan kepada Filipina 
bahwa AS akan membantu pertahanan 
Filipina apabila ada penyerangan dari LCS.11 
Tidak hanya itu, Presiden Filipina, Duterte 
bahkan mengancam bahwa Filipina akan 
mengirimkan pasukan bersenjata apabila 
Cina tidak mengundurkan diri dari pulau-
pulau yang dikuasai oleh Filipina di Laut 
Cina Selatan.12

Kasus sengketa LCS memiliki beberapa 
tantangan untuk ke depannya yang 
melibatkan negara-negara ASEAN, Cina, 
AS dan sekutunya. AS berusaha mengambil 
kontrol terhadap tantangan yang muncul 
dalam menghadapi agresivitas Cina dengan 
memanfaatkan keberadaan negara-negara 
sekutu tradisional di ASEAN secara asimetrik 
militer. Negara-negara lain seperti Inggris, 
Cina dan negara-negara ASEAN lainnya 
juga memperbanyak kehadiran militer 
mereka di LCS.13 Sebagai reaksi, Cina pun 
menempatkan berberapa aset militer 
seperti pangkalan militer, perluasan pulau, 
dan juga menentukan Zona Identifikasi 
Pertahanan Udara, yang sebelumnya 
menjadi perhatian khusus pihak AS.14 

Melihat sengketa LCS yang berlanjut 
selama beberapa dekade ini, dapat 
diartikan bahwa metode penyelesaian 
yang dilakukan oleh claimant states masih 
belum menghasilkan penyelesaian yang 
baik. Negara kepulauan di sekitar LCS harus 
lebih tegas saat berhadapan dengan Cina. 
Pihak yang terlibat dalam sengketa LCS 
harus menggunakan 1,5 track diplomacy 
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secara effektif agar masalah sengketa 
LCS dapat dikendalikan dengan baik. LSM 
internasional harus lebih banyak terlibat 
dalam sengketa ini, dengan menjadi 
mediator bagi pihak-pihak yang terlibat 
agar bisa mencapai suatu persetujuan yang 
menguntungkan untuk setiap pihak. Dengan 
menggunakan 1,5 track diplomacy yang 
efektif dimana setiap pihak setuju untuk 
meningkatkan komunikasi antar satu sama 
lain agar suatu persetujuan dibuat untuk 
bisa memanjemen potensi konlik yang 
bisa timbul dalam LCS. Kehadiran negara-
negara besar seperti AS dan Inggris dalam 
LCS dapat menyimbangi kekuatan Cina 
dan membuat Cina lebih waspada. Namun, 
negara kepulauan di sekitar LCS, seperti 
Indonesia, tidak bisa hanya mengandalkan 
kehadiran AS saja, akan tetapi juga harus 
bisa membangun hubungan diplomatik 
dengan keduanya sekaligus fokus kepada 
kepentingan nasional mereka. Oleh karena 
itu, kerjasama baik yang melibatkan negara-
negara dan juga LSM internasional bersama 
juga dengan organisasi internasional seperti 
PBB untuk mediasi dan berunding suatu 
solusi atas sengketa LCS. 

Memang sudah ada upaya dari 
organisasi internasional untuk membantu 
dalam sengketa ini, seperti gugatan 
arbitrase kepada Mahkamah Arbitrase Antar 
bangsa dan membawa sengketa LCS kepada 
PBB. Namun organisasi internasional ini 
harus lebih tegas terhadap Cina yang 
bisa dilakukan dengan berbagai sanksi 
internasional berupa sanksi diplomatik, 
sanksi militer atau sanksi ekonomi. Negara-
negara kepulauan di wilayah LCS diharapkan 
dapat saling berkerjasama secara 
multilateral atau melalui wadah ASEAN 

untuk menghadapi ancaman kedaulatan 
mereka oleh pihak Cina. 

Masalah penyelesaian sengketa Laut 
Cina Selatan telah melalui banyak upaya 
internasional, termasuk PBB dan pengadilan 
internasional. Namun, semua upaya yang 
telah dilakukan selama ini belum mencapai 
kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan 
sengketa. Dengan mengedepankan 1,5 track 
diplomacy, diharapkan dapat meredam 
potensi konflik. Oleh karena itu, penulis 
memilih menggunakan teori liberalism 
dalam memahami dan menyelesaikan 
sengketa LCS. Melihat kondisi masalah ini, 
dimana negara-negara yang terlibat dalam 
sengketa LCS tidak dapat mengimbangi dan 
menyelesaikan masalah dengan Cina secara 
bilateral ataupun melalui pengadilan 
internasional; karena itu, kerja sama antara 
negara dengan organisasi non-pemerintah 
serta aktor non-negara harus dibuat, sesuai 
dengan platform 1,5 track diplomacy yang 
selaras dengan teori liberalisme. 

Pada dasarnya, liberalism mempercayai 
dua konsept dasar yaitu; pertama, 
masyarakat madani melengkapi segala 
aspek kehidupan manusia, oleh karena itu 
kebebasan manusia harus dipahami dalam 
istilah yang sesuai dengan masyarakat 
madani. Kedua, pemerintah atau negara 
harus melayani sesuai dengan masyarakat 
madani untuk mencapai kebebasan dan 
keunggulan manusia.15 Di dalam liberalism, 
negara bagian dan non-negara bagian 
adalah aktor yang penting dalam kerja 
sama untuk mencapai tujuan yang sama, 
yaitu untuk kebebasan dan kesejahteraan 
bersama.16 

1,5 track diplomacy mengedepankan 
low-politics yang djalankan oleh negara 
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maupun LSM dalam koordinasinya untuk 
menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi 
untuk meredam potensi konflik resolusi 
secara konstruktif. Dengan demikian, 
teori liberalism menguatkan pembenaran 
bahwa LSM dan negara mempunyai peran 
yang luar biasa dan sangat menentukan 
dalam politik global bagi pengelolaan 
potensi konflik untuk ditransformasikan 
menjadi potensi kerjasama yang saling 
menguntungkan. Dengan 1,5 track 
diplomacy,  pejabat pemerintah seperti 
diplomat dapat bernegosiasi dengan 
satu sama lain dalam masalah sengketa 
LCS secara formal. Sementara secara 
simultan, LSM mengedepankan prioritasi 
pembangunan ekonomi dan iptek melalui 
inisiasi konsorsium dan kolaborasi proyek 
pengembangan sumber daya di perairan 
LCS yang melibatkan claimant states dan 
non-claimant states guna menurunkan 
tensi tegangan dengan Cina. Hal ini 
dilakukan dengan meningkatkan komunikasi 
antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, 
semua ini harus melalui proses mediasi 
yang diatur oleh LSM internasional agar 
komunikasi antara pihak bisa lancar dan 
membuka peluang untuk negosiasi antara 
pihak yang terlibat. Mekanika 1,5 track 
diplomacy dalam kerangka low-politics 
yang menfokuskan pada pemanfaatan 
sumber daya bagi pengembangan kapasitas 
ekonomi dari claimant states maupun 
non-claimant states, dapat dijalankan 
dalam model informal. Dengan demikian, 
mekanika 1,5 track diplomacy memberikan 
ekses yang menghasilkan produk proyek 
yang konkrit dan berdampak terhadap 
perubahan konstruktif arsitektur keamanan 
wilayah di LCS. 

PENUTUP
Kesimpulan 

Seperti yang diungkapkan dalam seluruh 
karya ilmiah ini, sengketa LCS merupakan 
isu yang sangat relevan tidak hanya untuk 
Indonesia tetapi juga untuk politik global. 
Awal mula sengketa LCS dimulai ketika Cina 
mendirikan 9 garis putus-putus yang tumbang 
tindih dengan negara-negara kepualan di 
sekitar LCS, seperti Filipina dan Indonesia. 
Berulang-kali Cina melanggar peraturan 
UNCLOS yang sudah ditetapkan mengenai ZEE 
negara-negara kepulauan sekitarnya dan juga 
sengketa wilayah pulau di LCS. Filipina dan 
Indonesia sering mengalami konflik dengan 
Cina tentang masalah LCS, dimana kapal-
kapal Cina sering melakukan penangkapan 
ikan secara ilegal. Telah dilakukan berberapa 
upaya untuk menghentikan dominasi Cina di 
LCS, seperti gugatan arbitrase terhadap Cina 
kepada Mahkamah Arbitrase Antar Bangsa, 
namun semua upaya yang dilakukan tidak 
berhasil. Dengan ini, menghasilkan negara-
negara yang terlibat dalam sengketa ini harus 
bertindak lebih agresif terhadap Cina dengan 
meningkatkan kehadiran militer mereka dan 
kerjasama antar negara untuk mencegah 
Cina. 

Dapat dibuktikan bahwa 1,5 track 
diplomacy merupakan pilihan strategi 
yang paling tepat dalam menghasilkan 
konstruksi keamanan baru yang lebih 
konstruktif sehingga implementasinya perlu 
dikedepankan oleh Indonesia sebagai negara 
besar yang paling berpengaruh di kawasan 
dengan upaya menerapkan manajemen 
konflik yang mampu mentransformasikan 
potensi konflik menjadi potensi kerjasama 
konstruktif antara claimant states dan non-
claimant states di wilayah perairan LCS. 
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Saran
1. Mengembangkan pola Workshop on 

Management Conflict in the South 
China Sea yang diprakarsai oleh 
Indonesia secara berkala dan tahunan, 
dengan melibatkan para pakar ekonomi 
dan iptek dari claimant states dan non-
claimant states, dengan insentif proyek 
pengembangan potensi SKA. 

2. Mengedepankan isu keamanan maritim 
yang menjadi common-interest dan 
common concern, yang bertitik-
berat pada agenda Eradicating Trans-
National Organized Crime in the South 
China Sea melalui pendirian center 
for law enforcement di Indonesia atas 
biaya bersama (claimant states dan 
non-claimant states).

3. Mengadakan proyek Mapping the Future 
of Society South China Sea 5.0 and Its 
Scenario Planning dengan bobot konten 
yang mengedepankan pengembangan 
teknologi algoritma antara claimant-
states dan non-claimant states. 
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Abstrak
Jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan mencapai 175 juta orang pada tahun 
2019, atau sekitar 65,3% dari total 268 juta penduduk. Media sosial telah dieksploitasi untuk 
penyebarluasan hoax, hate speech dan sentimen SARA. Penyebarluasan hoax melalui media 
sosial ini cenderung tidak mempertimbangkan dampak harmoni sosial yang ditimbulkan. 
Penyebarluasan konten negatif seperti hoax di media sosial semakin masif karena masyarakat 
di era post-truth lebih mudah menerima sentimen personal seperti agama dan ras, 
dibandingkan fakta. Mewabahnya hoax juga turut dipengaruhi oleh ketidakjelasan regulasi 
dan efektivitas penegakan hukum, yang membuat pelaku hoax sulit dilacak dan dihukum 
dengan sanksi yang kurang memberikan efek jera. Apalagi penyebarluasan hoax menjadi 
semakin sulit dicegah karena minimnya literasi media di tengah masyarakat Indonesia. 
Pencegahan hoax di media sosial harus berangkat dari perspektif Padnas, dengan diiringi 
oleh kemampuan untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini. Selain itu segenap komponen 
bangsa juga harus memiliki keyakinan atas ideologi bangsa dan nasionalisme yang kukuh 
sehingga terbangun kesamaan pemahaman bahwa penyebarluasan akan dapat merusak 
harmoni sosial. Pencegahan hoax di media sosial menjadi suatu keniscayaan, sebagai wujud 
dari konsepsi Kewaspadaan Nasional. Hal ini harus dibangun melalui kemampuan untuk 
mendeteksi bahwa suatu informasi adalah hoax, mencegah penyebarluasannya dan memiliki 
pemahaman bahwa dampak hoax di media sosial akan berimplikasi terhadap nasionalisme 

dan keutuhan bangsa.

Kata kunci: hoax, disharmoni sosial, kewaspadaan nasional
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Sumber: ruangmahasiswa.com

PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia telah berada dalam 

suatu era demokrasi dan digitalisasi, 
yang ditandai oleh kebebasan memilih, 
berekspresi dan berpendapat seluas-
luasnya dengan menggunakan perangkat 
Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK). Kondisi ini disatu sisi tentu sangat 
bermanfaat bagi masyarakat, misalnya 
dalam konteks kemudahan berinteraksi, 
berkomunikasi, serta menciptakan tata 
kelola pemerintahan yang lebih transparan 
dan akuntabel. Namun demikian di 
sisi lain,kemajuan TIK tersebut juga 
menghadirkan implikasi negatif terutama 
setelah maraknya penggunaan media sosial 
dan kehadiran perangkat smart phone.

Sebagai salah satu negara dengan 
pengguna internet terbesar di dunia, 
penggunaan media sosial di Indonesia 
seringkali dimanfaatkan oleh sebagian 
oknum elite demi meraih kepentingan 
politiknya.  Apalagi jumlah pengguna 

internet di Indonesia diproyeksikan 
mencapai 175 juta orang pada tahun 
2019, atau sekitar 65,3% dari total 268 
juta penduduk.1 Kecenderungan ini jelas 
terlihat dalam momentum tahun politik di 
Indonesia dewasa ini. Jangkauan audiens 
dari media sosial yang sangat luas telah 
dimanfaatkan dalam proses komunikasi 
politik, sehingga para elite juga semakin 
gencar menggunakan media sosial untuk 
kepentingan electoral guna memenangkan 
kontestasi politik.

Bahkan media sosial telah dieksploitasi 
untuk penyebarluasan hoax, hate speech 
dan sentimen SARA. Penyebarluasan hoax 
melalui media sosial ini cenderung tidak 
mempertimbangkan dampak harmoni 
sosial yang ditimbulkan. Maraknya hoax 
di dunia maya ini bahkan dapat menular 
menjadi konflik ke dunia nyata. Hal inilah 
yang kemudian menyebabkan peningkatan 
kegaduhan, karena konflik yang terjadi 
adalah konflik horizontal di tengah 



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 40 | Desember 2019 17

masyarakat. 
Penyebarluasan konten negatif seperti 

hoax di media sosial semakin masif karena 
masyarakat di era post-truth lebih mudah 
menerima sentimen personal seperti agama 
dan ras, dibandingkan fakta.2  Merujuk 
pada survei Mastel, diperoleh data bahwa 
media sosial merupakan sumber utama 
penyebaran hoax dengan 92,4%, dengan 
konten SARA dan politik menjadi dua 
konten yang mendominasi selama pemilihan 
umum.3  Menurut Badan Intelejen Negara, 
diperkirakan 60% dari konten media sosial 
adalah hoax. Menurut Menteri Koordinator 
Politik, Hukum dan HAM Wiranto, pada 
tahun 2018 saja terdapat lebih dari 53 
kasus hoax dan 324 hate speech yang 
masuk di data pemerintah.4   Selain itu, 
sampai 2018, Kementerian Komunikasi dan 
Informatika melaporkan terdapat lebih dari 
800 ribu situs penyebar hoax.5

Oleh karena itulah pencegahan 
hoax di media sosial menjadi semakin 
penting, agar harmoni sosial masyarakat di 
tengah kemajemukan bangsa dapat tetap 
terpelihara. Hal ini patut menjadi perhatian 
karena penyebarluasan hoax yang massif 
dapat menimbulkan ketegangan dalam 
masyarakat, menimbulkan kebencian 
dan bahkan hingga konflik komunal yang 
disertai kekerasan. Substansi inilah yang 
akan dibahas lebih lanjut, agar pencegahan 
hoax di media sosial akan dapat mendukung 
terpeliharanya harmoni sosial.

PEMBAHASAN
Kewaspadaan Nasional dapat dipahami 

sebagai sikap kesiagaan dan manifestasi 
kepedulian yang dibangun dari nasionalisme 
dan kemauan untuk bertanggung jawab 

dari setiap elemen masyarakat, sehingga 
mampu mendeteksi, dan menanggulangi 
setiap ancaman terhadap kelangsungan 
kehidupan kebangsaan.6 Pemahaman 
inilah yang harus diaplikasikan melalui 
pencegahan hoax, agar fungsi cegah dini 
dan deteksi dini terhadap ancaman dari 
media sosial dapat berjalan optimal.

Perlu dipahami bahwa istilah hoax 
dalam dunia akademik dipopulerkan 
oleh Curtis Mac Dougall pada 1958, yang 
mendefinisikan hoax adalah ketidak 
benaran yang dibuat secara sengaja untuk 
disamarkan menjadi fakta atau kebenaran.7 
Definisi ini dibentuk karena hoax sejak 
awal tidak menjadikan faktasebagai 
basis dan memiliki niat agar non-fakta 
tersebut diterima menjadi fakta. John 
Hartley kemudian mendefinisikan beberapa 
karakteristik yang dapat digunaka nuntuk 
mengenal hoax. Yang pertama, hoax 
biasanya memiliki karakteristik dari pesan 
berantai, seperti “sebarkan ini kesemua 
orang yang kau tahu atau bencana akan 
datang.”8  Kedua, hoax biasanya tidak 
mengikut sertakan data kejadian atau 
insiden tersebut terjadi, atau informasi 
realistis yang dapat diverifikasi lainnya. 
Ketiga, informasi hoax biasanya tidak 
mengandung tanggal kadaluarsa. Keempat, 
biasanya tidak ada organisasi kredibel yang 
dikutip sebagai sumber informasi atau 
rujukan biasanya mengarah keorganisasi 
yang tidak ada hubungannya dengan 
informasi yang dibagikan.9  Keempat 
karakteristik ini masih relevan dan sering 
ditemukan, meskipun saat ini hoax telah 
berevolusi sedemikian rupa sehingga 
bentuk, format dan tampilan dari informasi 
palsu tersebut sekarang cenderung lebih 
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canggih dari pada yang diformulasikan 
Hartley.

Mewabahnya hoax juga turut 
dipengaruhi oleh ketidakjelasan regulasi 
dan efektivitas penegakan hukum, yang 
membuat pelaku hoax sulit dilacak 
dan dihukum dengan sanksi yang 
kurang memberikan efek jera. Apalagi 
penyebarluasan hoax menjadi semakin sulit 
dicegah karena minimnya literasi media 
di tengah masyarakat Indonesia. Tanpa 
adanya literasi yang memadai, masyarakat 
tidak akan memiliki kapabilitas untuk 
melakukan evaluasi, penelitian, akses dan 
penciptaan terhadap media dan kontennya 
dengan berbagai wujud, termasuk 
menciptakan control efektif terhadap 
media dan kontennya yang digunakan untuk 
berkomunikasi.10  Hal ini membuat mereka 
akan lebih mudah dipengaruhi konten 
media sosial dalam kehidupannya, tanpa 
adanya rasionalitas terhadap dampaknya.11  
Hal inilah yang menyebabkan konten 
negative seperti hoax dan ujaran kebencian 
tetap mewabah dalam masyarakat, karena 
tetap ada sejumlah masyarakat yang secara 
signifikan tetap mengonsumsinya.

Oleh karena itu, pencegahan hoax di 
media sosial harus berangkat dari perspektif 
Padnas, dengan diiringi oleh kemampuan 
untuk melakukan deteksi dini dan cegah 
dini. Selain itu segenap komponen bangsa 
juga harus memiliki keyakinan atas ideologi 
bangsa dan nasionalisme yang kukuh 
sehingga terbangun kesamaan pemahaman 
bahwa penyebarluasan akan dapat merusak 
harmoni sosial. Ada beberapa teori yang 
dapat digunakan untuk menganalisis 
mengapa hoax dan fake news masih saja 
mewabah di Indonesia. Dua teori yang paling 

relevan dalam menjelaskan tantangan 
yang dihadapi Indonesia dalam meredam 
hoax untuk menjaga harmoni sosial adalah 
konsep Confirmation Bias, Prospect Theory 
dan Bandwagon Effect. Confirmation 
Bias, dikemukakan oleh Nickerson yang 
melihat bahwa individu cenderung untuk 
mempercayai informasi yang membenarkan 
kepercayaan atau hipotesa mereka yang 
telah hadir sebelumnya.12  Prospect Theory, 
dikemukakan oleh Kahneman dan Tversky, 
yang melihat bahwa seseorang membuat 
keputusan dari informasi lebih berdasarkan 
nilai yang di dapat, dan terlepas 
dibandingkan dengan dampak yang akan 
terjadi.13  Bandwagon effect, diungkapkan 
oleh Leibenstein, mengungkapkan bahwa 
individu melakukan sesuatu dikarenakan 
orang lain juga melakukannya.

Ketika substansi atau pokok-pokok 
pikiran konsep Kewaspadaan Nasional 
diabaikan, maka penyebarluasan hoax 
di media sosial tentu akan semakin sulit 
dicegah. Selain itu, masih terdapat sejumlah 
tantangan yang harus ditindaklanjuti terkait 
pencegahan hoax di media sosial. Pertama, 
adalah kurang teredukasinya masyarakat 
Indonesia dalam menggunakan media sosial 
dan perangkat TIK. Berdasarkan karakter 
pengguna sosial media yang berkontribusi 
terhadap penyebaran hoax, 54% masyarakat 
Indonesia mengaku belum bias mendeteksi 
berita hoax dan hanya sekitar 55% di 
antaranya yang selalu melakukan verifikasi 
(fact check) atas keakuratan informasi 
yang mereka baca.14  Apabila merujuk pada 
konsepsi confirmation bias dan bandwagon 
effect, maka dapat terlihat bahwa sebagian 
masyarakat Indonesia turut menyebarkan 
hoax karena mereka mengira berita itu 
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benar berdasarkan informasi yang mereka 
ketahui sebelumnya saja, dan karena orang-
orang sekitarnya yang mereka percayai juga 
menyebarkan informasi tersebut, sehingga 
mereka juga ikut menyebarkannya.

Kedua, pencegahan hoax di media 
sosial masih kurang optimal karena kurang 
siaganya segenap elemen bangsa, termasuk 
aparat, tokoh masyarakat, politisi dan lain-
lain, dalam melihat bahaya hoax, yang 
sangat berpotensi dapat menyebabkan 
bencana sosial. Bahkan para tokoh atau elit 
tadi turut menjadi pelaku dari pembuat 
dan penyebarluasan hoax. Hal inilah yang 
dapat menimbulkan bencana sosial, karena 
harmoni yang terbangun selama ini dapat 
dirusak karena penyebarluasan hoax oleh 
tokoh-tokoh yang selama ini menjadi 
panutan.

Ketika masyarakat masih kurang 
teredukasi dalam bermedia sosial danelit 
yang belum memiliki kemauan politik untuk 
memerangi hoax, maka masyarakat dapat 
terprovokasi dan terjebak dalam suasana 
saling curiga, kegaduhan sosial dan potensi 
konflik horizontal. Kondisi inilah yang 
dapat berdampak terhadap harmoni sosial 
dalam kehidupan kebangsaan yang sangat 
beragam. Padahal harmoni sosial dalam 
pembangunan merupakan salah satu modal 
utama dalam mempercepat pencapaian 
cita-cita dan tujuan nasional, apalagi 
bangsa Indonesia sangat majemuk baik dari 
aspek suku, agama, ras dan golongan. Oleh 
karena itu, pada momentum tahun politik 
seperti saat ini pencegahan hoax di media 
sosial menjadi semakin diperlukan guna 
memelihara harmoni sosial.

PENUTUP
Kesimpulan

Pencegahan hoax di media sosial 
menjadi suatu keniscayaan, sebagai wujud 
dari konsepsi Kewaspadaan Nasional. Hal ini 
harus dibangun melalui kemampuan untuk 
mendeteksi bahwa suatu informasi adalah 
hoax, mencegah penyebarluasannya dan 
memiliki pemahaman bahwa dampak hoax 
di media sosial akan berimplikasi terhadap 
nasionalisme dan keutuhan bangsa. Dengan 
demikian, pencegahan hoax di media 
sosial diharapkan akan dapat memelihara 
harmoni sosial.

Saran
1. Kemenkominfo melakukan sosialisasi 

terhadap penyedia aplikasi media 
sosial agar lebih intens dan selektif 
untuk mencegah penyebarluasan hoax 
melalui aplikasi mereka.

2. Para tokoh dan elit pemimpin bangsa 
harus dapat menjadi role model bagi 
rakyat atau komunitasnya, dengan 
menjalankan cara-cara atau metode 
anti-hoax dalam kontestasi politik 
yang dijalani.
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Kemandirian Usaha Kreatif Berbasis Online Untuk 
Tercapainya Ketahanan Ekonomi Nasional

Marsma TNI Ir. Tedi Rizalihadi, S. MM.
Danlanud Adi Sucipto (Alumnus PPRA 59 Lemhannas RI)

Abstrak
Era Globalisasi membawa Indonesia untuk siap menghadapi revolusi industri 4.0 agar 
dapat mewujudkan pembangunan nasional di bidang ekonomi yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan ketahanan nasional dan tercapainya cita-cita bangsa sesuai pancasila dan UUD 
Tahun 1945 guna mensejahterakan rakyat. Untuk itu Indonesia perlu terus meningkatkan 
Usaha kreatif sebagai kekuatan baru dalam perekonomian nasional dengan membuka 
peluang sistem online sehingga dapat menarik generasi muda sebagai sumber daya produktif 
yang dapat melahirkan ide-ide kreatif dengan membuka sebuah usaha (wirausaha) serta 
dapat mengurangi tingkat pengangguran di angkatan kerja produktif. Kemandirian usaha 
kreatif berbasis online memiliki dampak positif di bidang ekonomi sebagai peluang bisnis 
dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang bermitra dengan ribuan bahkan 
jutaan orang dan saling menguntungkan, dengan begitu dalam mewujudkan kemandirian 
usaha kreatif berbasis online untuk tercapainya Ketahanan Ekonomi Nasional. Oleh karena 
itu, dalam menghadapi Era Globalisasi untuk revolusi industri 4.0 perlu mewujudkan 
kemandirian usaha kreatif berbasis online untuk tercapainya ketahanan ekonomi nasional 
sebagai usaha dalam tercapainya pembangunan nasional di bidang ekonomi dan tercapainya 

cita-cita bangsa sesuai pancasila dan UUD Tahun 1945 guna mensejahterakan rakyat.

Kata kunci:  globalisasi, industri 4.0., ketahanan ekonomi, kemandirian usaha, online
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Sumber: oknews.com

PENDAHULUAN
Era Globalisasi membawa Indonesia 

untuk siap menghadapi revolusi industri 
4.0 agar dapat mewujudkan pembangunan 
nasional di bidang ekonomi yang pada 
akhirnya dapat meningkatkan ketahanan 
nasional dan tercapainya cita-cita bangsa 
sesuai pancasila dan UUD Tahun 1945 
guna mensejahterakan rakyat.1 Dalam 
menghadapi revolusi industri 4.0 diperlukan 
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang dapat membawa Indonesia membuka 
peluang di dunia usaha kreatif berbasis 
online sehingga dapat meningkatkan 
daya saing dengan negara lain, walaupun  
menurut Laporan Global Competitiveness 
Index (GCI) 2018 yang dirilis World Economic 
Forum (WEF) pada 16 Oktober 2018 
menempatkan indeks daya saing Indonesia 
di peringkat 45 dari 140 negara.2 Untuk 
itu Indonesia perlu terus meningkatkan 
Usaha kreatif sebagai kekuatan baru dalam 
perekonomian nasional dengan membuka 

peluang sistem online sehingga dapat 
menarik generasi muda sebagai sumber 
daya produktif yang dapat melahirkan ide-
ide kreatif dengan membuka sebuah usaha 
(wirausaha) serta dapat mengurangi tingkat 
pengangguran di angkatan kerja produktif. 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 
92 Tahun 2011, pemerintah secara resmi 
membentuk Kementrian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif yang bertanggung jawab 
dalam pengembangan ekonomi kreatif di 
Indonesia baik Ekonomi Kreatif Berbasis 
Seni dan Budaya maupun Ekonomi Berbasis 
Media, Desain dan IPTEK.3 

Pesatnya teknologi informasi dan 
komunikasi dapat menjadi jalan untuk 
menyediakan berbagai kemudahan dalam 
usaha kreatif berbasis online walaupun 
masih adanya kesulitan, hambatan dan 
tantangan.  Usaha kreatif berbasis online 
diharapkan dapat sebagai pengembangan 
berwirausaha secara mandiri yang 
dapat berkompetisi untuk berkreasi 
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mengoptimalkan potensi sumber daya alam, 
keragaman budaya, maupun sumber daya 
manusia sehingga menghasilkan produk-
produk yang inovatif dan bernilai tambah 
tinggi di dunia internasional. 

PEMBAHASAN
Kemandirian usaha kreatif berbasis 

online memiliki dampak positif di 
bidang ekonomi sebagai peluang bisnis 
dalam kemajuan teknologi informasi 
dan komunikasi yang bermitra dengan 
ribuan bahkan jutaan orang dan saling 
menguntungkan, dengan begitu dalam 
mewujudkan kemandirian usaha kreatif 
berbasis online untuk tercapainya Ketahanan 
Ekonomi Nasional terdapat beberapa 
faktor yang perlu diberikan perhatian 
lebih mendalam dalam memformulasikan 
strateginya yaitu, meningkatkan sumber 
daya manusia, komitmen meningkatkan 
kualitas produksi, kebijakan regulasi pada 
program usaha kreatif berbasis online.

Meningkatkan sumber daya manusia 
Kemajuan Teknologi dan informasi 

menjadikan persaingan dalam dunia usaha 
semakin berat dan ketat apabila tidak 
diimbangi dengan kompetensi sumber daya 
manusia dalam bidang teknologi. Untuk 
itu kreatifitas dan inovasi teknologi sangat 
dibutuhkan untuk terus mengembangkan 
usaha kreatif berbasis online yang dapat 
berpeluang meningkatkan daya saing 
bangsa Indonesia. Apabila di lihat dari 
sumber daya manusia yang penggunaan 
internet bangsa Indonesia (143 juta 
orang)4,  dengan jumlahnya sangat besar 
Indonesia memiliki kemampuan untuk 
berkreasi dan inovasi menghasilkan produk-

produk yang inovatif dan memiliki bernilai 
tambah juga akan menjadikan kearifan 
lokal yang berkontribusi bagi perekonomian 
nasional. Dalam meningkatkan kemandirian 
usaha kreatif berbasis online yang menjadi 
tantangan adalah sumber daya manusia 
yang kreatif karena disebabkan sebagian 
besar sumber daya manusia belajar secara 
otodidak sehingga kualitasnya belum cukup 
optimal, daya saing hasil industri masih 
kurang unggul di banding dengan barang luar 
, permodalaan yang masih minim, pangsa 
pasar yang belum luas, infrastruktur dan 
teknologi yang belum tercapai.5 Untuk itu 
daya saing manufaktur dan ekonomi digital 
diharapkan dapat seimbang dengan inovasi 
teknologi dalam menunjang kemampuan 
peningkatan SDM, kemajuan teknologi dan 
peningkatan usaha kreatif.

Komitmen Meningkatkan Kualitas Produksi 
Era globalisasi dan kemajuan teknologi 

informasi yang berkembang sangat cepat 
telah mendorong usaha kreatif berbasis 
online terbuka tanpa batas dengan produk 
unggulan yang dihasilkan, sehingga usaha 
kreatif yang lebih fokus kepada usaha 
rumahan diharapkan produk-produk 
unggulan dapat dibeli dengan kualitas 
yang tidak kalah dengan produk yang 
dihasilkan oleh perusahaan besar.6 Produk 
seperti kerajinan, makanan khas daerah, 
peternakan, pertanian dan perkebunan 
serta produk lainnya yang di kemas dengan 
inovasi dan kreatifitas yang menarik dapat 
di angkat untuk di dorong ke dalam usaha 
kreatif berbasis online. Namun produk yang 
ada saat ini masih belum dapat bersaing 
dengan produk luar dikarenakan dari 
kualitas, tampilan dan harga yang diberikan 
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oleh produk luar sangat terjangkau belum 
lagi dengan promosi yang menarik sehingga 
usaha kreatif berbasis online saat ini masih 
dikuasai oleh produk luar. Sedangkan untuk 
dapat meningkatkan kualitas produk yang 
berdaya saing dan kualitas produk yang 
unggul dapat dilakukan dengan regenerasi 
dan digitalisasi untuk mendorong semangat 
usaha, namun hal itu diperlukan fasilitasi 
dan pembinaan terhadap usaha kreatif 
dengan melakukan pengembangan 
teknologi, inovasi, kreatifitas dan efisiensi 
agar dapat meningkatkan dan memenangkan  
persaingan dalam bisnis online. 

Kebijakan Regulasi pada Program Usaha 
Kreatif Berbasis Online

Era revolusi industri 4.0 saat ini dalam 
tatanan global telah membawa perubahan 
secara fundamental, hal ini dapat dilihat 
dari semakin  berkembangnya kreativitas 
dan inovasi melalui pemanfaatan teknologi 
informasi dalam bidang ekonomi. salah 
satu isu strategis yang harus diutamakan 
adalah bagaimana strategi memenangkan 
persaingan global di bidang usaha kreatif 
berbasis online dengan meningkatkan 
inovasi dan kreativitas sebagai nilai 
tambah ekonomi dan menyalurkan ide 
kreatif. Untuk menghadapi itu pemerintah 
telah mengeluarkan Perpres Nomor 72 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 
Tentang Badan Ekonomi Kreatif telah 
mengklasifikasi ulang sub-sektor industri 
kreatif dari 15 sub-sektor menjadi 16 sub-
sektor, yaitu arsitektur; desain interior; 
desain komunikasi visual; desain produk; 
film, animasi, dan video; fotografi; kriya; 
kuliner; musik; fashion; aplikasi dan game 

developer; penerbitan; periklanan; televisi 
dan radio; seni pertunjukan; dan seni 
rupa.7 Dengan adanya Perpres ini juga 
pemerintah perlu untuk mensosialisasikan 
rencana kebijakan dan programnya 
kepada pengembangan usaha kreatif 
dengan menjaring isu, permasalahan, dan 
hambatan yang ada dalam pengembangan 
ekonomi dan usaha kreatif berbasis 
online. Sejalan dengan itu Indonesia 
baru saja  sukses menyelenggarakan The 
World Conference on Creative Economy 
(WCCE) atau Konferensi Global tentang 
Ekonomi Kreatif di Bali pada 6-8 November 
2018 lalu, yang mempertemukan perwakilan 
dari pemerintah, pengusaha, think tank, 
komunitas, organisasi internasional, media 
dan ahli di bidang ekonomi kreatif.8 Dalam 
pelaksanaannya untuk meningkatkan 
kemandirian usaha kreatif berbasis online 
juga menghadapi kendala yaitu regulasi 
yang belum kondusif, untuk itu perlu 
dilakukan harmonisasi regulasi dengan 
kejelasan aturan hukum, perpajakan, 
cukai dan payment gateway agar dapat 
meningkatkan produk lokal beredar di 
pasar luar.

PENUTUP
Kesimpulan.

Dari penjelasaan di atas dalam 
menghadapi Era Globalisasi untuk 
revolusi industri 4.0 perlu mewujudkan 
kemandirian usaha kreatif berbasis 
online untuk tercapainya ketahanan 
ekonomi nasional sebagai usaha dalam 
tercapainya pembangunan nasional di 
bidang ekonomi dan tercapainya cita-
cita bangsa sesuai pancasila dan UUD 
Tahun 1945 guna mensejahterakan rakyat. 
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Melalui perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi dapat membawa Indonesia 
membuka peluang di usaha kreatif 
berbasis online sebagai kekuatan baru 
dalam perekonomian nasional yang dapat 
meningkatkan daya saing. Usaha kreatif 
berbasis online walaupun masih adanya 
kesulitan, hambatan dan tantangan 
diharapkan dapat sebagai pengembangan 
berwirausaha secara mandiri yang 
dapat berkompetisi untuk berkreasi 
mengoptimalkan potensi sumber daya alam, 
keragaman budaya, maupun sumber daya 
manusia sehingga menghasilkan produk-
produk yang inovatif dan bernilai tambah 
tinggi di dunia internasional.

Untuk itu dalam meningkatkan 
kemandirian usaha kreatif berbasis online 
perlu diberikan perhatian lebih mendalam 
dalam memformulasikan strateginya 
dengan:
1. Meningkatkan sumber daya manusia 

dalam bidang teknologi yang di lihat 
dari sumber daya manusia yang 
jumlahnya sangat besar Indonesia 
memiliki kemampuan untuk berkreasi 
dan inovasi menghasilkan produk-
produk yang inovatif dan memiliki 
bernilai tambah juga akan menjadikan 
kearifan lokal yang berkontribusi bagi 
perekonomian nasional. Untuk itu 
perlunya usaha meningkatkan sumber 
daya manusia melalui pengembangan 
pendidikan vokasi dengan bekerjasama 
perusahan besar agar kemanpuan dan 
keterampilan didapat tidak hanya 
melalui otodidak sehingga dapat 
meningkatkan kreatifitas dan inovasi.

2. Berkomitmen Meningkatkan Kualitas 
Produksi unggulan dengan kualitas 

yang tidak kalah dengan produk yang 
dihasilkan oleh perusahaan besar 
sehingga produk seperti kerajinan, 
makanan khas daerah, peternakan, 
pertanian dan perkebunan serta produk 
lainnya yang di kemas dengan inovasi 
dan kreatifitas yang menarik dapat 
di angkat untuk di dorong ke dalam 
usaha kreatif berbasis online dengan 
melakukan fasilitasi dan pembinaan 
terhadap usaha kreatif dengan 
melakukan pengembangan teknologi, 
inovasi, kreatifitas dan efisiensi agar 
dapat meningkatkan dan memenangkan  
persaingan bisnis online.

3. Pemerintah segera mengeluarkan 
kebijakan regulasi pada program 
usaha kreatif berbasis online untuk 
memenangkan persaingan global 
agar dapat meningkatkan inovasi 
dan kreativitas sebagai nilai tambah 
ekonomi dan menyalurkan ide kreatif 
melalui harmonisasi regulasi dengan 
kejelasan aturan hukum, perpajakan, 
cukai dan payment gateway agar dapat 
meningkatkan produk lokal beredar di 
pasar luar.

Saran
1. Pemerintah perlu untuk memperluas 

infrastruktur dalam bentuk jaringan 
fiber optik, proyek Palapa Ring, dan 
kapasitas bandwidth dalam mendukung 
kemandirian usaha kreatif berbasis online.

2. Perlu adanya pelatihan dengan 
melakukan kerjasama antara pemerintah 
dengan perusahaan untuk memperluas 
pendidikan atau pelatihan vokasi agar 
dapat menjangkau masyarakat yang ingin 
berwirausaha kreatif berbasis online.
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Abstrak
Pasca era reformasi dan memasuki era globalisasi saat ini, kualitas para pemimpin kembali 
dihadapkan terhadap tantangan yang semakin berat. Seiring dengan perjalanan reformasi 
tersebut, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemimpin 
di Kabupaten Bantaeng secara struktural  merupakan pemimpin formal masyarakat di 

daerah dan  berperan mutlak sebagai  penyelenggara negara, yang sekaligus sebagai ujung 
tombak birokrasi negara dalam melaksanakan pembangunan nasional di daerah guna 

mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kompetensi yang dimiliki para pemimpin 
di Kabupaten akan semakin optimal bila semua ornamen penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan seperti sinergi dengan pemerintah pusat, para tokoh baik itu tokoh 
agama, tokoh adat maupun tokoh masyarakat serta seluruh stakeholders yang ada. Bila 

dihadapkan dengan era globalisasi yang sangat cepat berubah, diperlukan komitmen dalam 
melaksanakan pembangunan dari para pemimpin untuk memanfaatkan setiap potensi yang 
ada. Untuk itu, para pemimpin harus terus berupaya mengemban amanat sesuai dengan 
tuntutan dan harapan masyarakat sehingga terwujud pemimpin yang dapat dipercaya. 
Demikian pula yang terpenting adalah memberikan keteladanan di dalam ketaatan dan 
kepatuhan terhadap segala bentuk perundang-undangan, peraturan, dan hukum yang 

berlaku. Dengan demikian akan terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, 
transparan, akuntabel, berkredibilitas dan bebas KKN.

Kata kunci: Kepemimpinan, Otonomi Daerah, Kabupaten Bantaeng, Bebas KKN
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ilustrasi: freepik.com

PENDAHULUAN
Kondisi pemimpin nasional dalam me-

laksanakan pembangunan, pernah menun-
jukkan keberhasilan dalam mewujudkan 
kehidupan yang cukup layak selama orde 
baru, terlepas dari berbagai kelemahannya 
selama periode kepemerintahan yang di-
anggap otoriter tersebut. Namun sejak ter-
jadinya krisis, kondisi pembangunan yang 
dilakukan di hampir aspek kehidupan ma-
syarkat, masih belum maksimal untuk men-
jangkau sebagian rakyat Indonesia seperti 
yang diharapkan. Memasuki era globalisasi 
saat ini dan diiringi dengan era reformasi, 
kualitas para pemimpin kembali dihadapkan 
terhadap tantangan yang semakin berat. 
Seiring dengan perjalanan reformasi ter-
sebut, telah diberlakukan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang 
memberikan kewenangan luas, nyata dan 
bertanggung jawab kepada daerah  secara 

proporsional untuk mengatur rumah tangga 
daerah yang bersangkutan dalam pengatur-
an, pembagian dan pemanfaatan sumberda-
ya nasional yang berkeadilan, serta Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perim-
bangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Hal ini membuat wacana penyelengga-
raan pemerintahan daerah harus melaku-
kan perubahan dan penyesuaian. Perubahan 
dan penyesuaian tersebut tidak saja me-
nyangkut struktur pemerintahan di daerah, 
tetapi juga perubahan dalam mekanisme 
kepemimpinan Kepala Daerah. Persoalannya 
adalah bahwa implementasi kebijakan yang 
diturunkan oleh Undang-undang Otonomi 
Daerah tersebut tidak hanya menyangkut 
aspek fungsi dan tanggung jawab Kepala 
Daerah saja, tetapi yang lebih penting ada-
lah kesiapan dan perilaku dari para  Kepala 
Daerah  yang akan melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab  tersebut, diharapkan agar 
mampu memprediksi dan mentransformasi-
kan berbagai perubahan yang terjadi dengan 
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dilandasi sikap dan perilaku sebagai seorang 
negarawan. Perubahan yang sangat menda-
sar pada saat ini yaitu reformasi birokrasi. 

Pemimpin di Kabupaten Bantaeng 
secara struktural  merupakan pemimpin 
formal masyarakat di daerah dan  berperan 
mutlak sebagai  penyelenggara negara,  yang 
sekaligus sebagai ujung tombak birokrasi 
negara dalam melaksanakan pembangunan 
nasional di daerah guna mewujudkan 
kesejahteraan bagi masyarakatnya. 
Sehubungan dengan hal tersebut para 
pemimpin di Kabupaten Bantaeng dituntut 
harus memahami tugas utama dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam 
memimpin masyarakat. Kompetensi para 
pemimpin di Kabupaten Bantaeng menjadi 
hal yang sangat penting agar memiliki visi 
yang dapat diimplementasikan di tengah-
tengah masyarakat. Kompetensi yang 
dimiliki para pemimpin di Kabupaten akan 
semakin optimal bila semua ornamen 
penyelenggaraan negara dan pemerintahan 
seperti sinergi dengan pemerintah pusat, 
para tokoh baik itu tokoh agama, tokoh adat 
maupun tokoh masyarakat serta seluruh 
stakeholders yang ada. Dari uraian tersebut 
maka hal utamanya adalah “Bagaimanakah 
optimalisasi kompetensi kepemimpinan 
nasional di Kabupaten Bantaeng yang 
visioner dapat memperkuat otonomi 
daerah?”.

PEMBAHASAN
Pemerintah Kabupaten Bantang telah 

memiliki visi bersama yang harus diwujudkan 
untuk memberikan kesejahteraan dan 
keamanan di tengah-tengah masyarakat. 
Dalam visi pembangunan Bantaeng lima 
tahun ke depan telah disepakati bersama 
yaitu “Terwujudnya Masyarakat Bantaeng 
yang Sejahtera Lahir dan Batin, Berorientasi 
pada Kemajuan, Keadilan, Kelestarian dan 
Keunggulan Berbasis Agama dan Budaya 
Lokal”.1 Saat ini, sangat dibutuhkan 
kualitas pemimpin khususnya kepala daerah 
yang visioner untuk menahkodai tatanan 
kehidupan masyarkat Bantaeng yang ada 
di dalamnya. Visi tersebut dapat mengikat 
seluruh masyarakat, juga mampu menjadi 
sumber inspirasi dalam menjalankan tugas 
pemimpin dan seluruh stakeholders serta 
seluruh lapisan masyarakat. Visi bersama 
yang telah ditetapkan melalui Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 
untuk Tahun 2018-2023, juga berfungsi 
membangkitkan dan mengarahkan seluruh 
kekuatan yang ada.

Tetapi dalam perjalanannya kompetensi 
para pemimpin di Kabupaten Bantaeng 
belum maksimal membangun kualitas hidup 
masyarakat terutama dalam mengeluarkan 
kebijakan yang kurang berpihak kepada 
masyarakat banyak. Seyogianya pemimpin 
khususnya para pemimpin di Kabupaten 
Bantaeng, memegang peranan sangat 
sentral dan strategis untuk menentukan 
berhasil tidaknya pembangunan. Apalagi 
bila dihadapkan dengan era globalisasi yang 
sangat cepat berubah, diperlukan komitmen 
dalam melaksanakan pembangunan dari 
para pemimpin untuk memanfaatkan 
setiap potensi yang ada. Kompetensi para 
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pemimpin di Kabupaten Bantaeng bisa 
dilihat ketika menyelesaikan berbagai 
persoalan. Disamping itu, komitmen yang 
kuat dalam melaksanakan pembangunan 
yang pro rakyat juga menjadi harapan 
seluruh masyarakat dalam memajukan 
kesejahteraan dan keamanan. Untuk 
itu, diperlukan langkah-langkah sebagai 
berikut:

1. Meningkatkan komitmen pemimpin 
terhadap kepentingan rakyat. 

Persoalan masyarakat di daerah yang 
demikian kompleks banyak disebabkan 
oleh krisis kepemimpinan. Masyarakat 
juga sering tidak puas dengan kebijakan 
pembangunan yang dibuat oleh pemerintah 
baik di pusat maupun daerah karena mereka 
menganggap tidak pernah diikutsertakan 
dalam proses tersebut dan tidak memiliki 
kewajiban untuk mematuhi keputusan yang 
telah dibuat. Para pemimpin di Kabupaten 
Bantaeng seharusnya memiliki kapasitas 
guna memperjuangkan kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat untuk terciptanya 
masyarakat yang maju dan mandiri. 
Kurangnya komitmen para pemimpin di 
Kabupaten Bantaeng dalam meningkatkan 
kualitas pembangunan akan sejalan dengan 
kurangnya memperhatikan kepentingan 
yang pro rakyat. Masyarakat masih kurang 
maksimal dilibatkan/berpartisipasi 
dalam pembangunan daerah.2 Untuk itu, 
para pemimpin di Kabupaten Bantaeng 
harus mampu mengimplementasikan 
visi pembangunan yang telah disepakati 
dalam RPJMD. Keberhasilan pemimpin di 
Kabupaten Bantaeng juga ditandai dengan 
menurunnya praktek korupsi, kolusi, dan 
nepotisme serta berupaya melindungi hak 
asasi manusia (HAM) dengan konsisten 

dengan perangkat aturan kebersamaan 
dalam batas-batas tanggung jawab sosial 
bermasyarakat. Terwujudnya supremasi 
hukum yang konsisten, tercerminnya 
ketertiban dan keadilan yang meluas, 
terjaminnya kepastian hukum dan 
memperoleh legitimasi para pemimpin di 
Kabupaten Bantaeng.

2. Melahirkan para pemimpin di 
Kabupaten Bantaeng berbasis 
kompetensi. 

Kepemimpinan visioner, adalah pola 
kepemimpinan yang ditujukan untuk 
memberi arti pada kerja dan usaha yang 
perlu dilakukan bersama-sama dengan cara 
memberi arahan dan makna pada kerja dan 
usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang 
jelas. Kualitas para pemimpin di Kabupaten 
Bantaeng yang dibutuhkan harus based on 
competency berupa knowledge dan skill 
yang dilengkapi dengan etika, etos kerja, 
moralitas, responbility dan integritas. Para 
pemimpin di Kabupaten Bantaeng yang 
berkualitas menjadi harapan masyarakat, 
tidak hanya kualitas yang bersifat fisik 
atau intelektual semata, tetapi juga 
kualitas rohani, karena akumulasi dari 
ketiga aspek yang meliputi fisik, intelektual 
dan rohani akan memberikan pengaruh 
yang sangat kuat. Unsur pimpinan di 
tingkat pemerintah pusat secara formal 
maupun informal lebih intensif melakukan 
komunikasi kepada pejabat pemerintahan/
birokrat, tokoh/elit masyarakat di daerah 
sekaligus menyampaikan pola sikap dan 
pola tindak sebagai negarawan. Demikian 
pula dengan keberadaan partai politik, 
harus meningkatkan tanggung jawab moral 
dan institusional untuk dapat menghasilkan 
kader-kader terbaik, karena partai 
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politik merupakan sumber utama dalam 
menghasilkan calon pemimpin yang akan 
menentukan arah dan jalannya tata kelola 
penyelenggaraan negara. Hal ini akan 
membekali para calon pimpinan dengan 
sistim pengkaderan yang baik dan teruji 
sesuai karakteristik bangsa Indonesia.

3. Meningkatkan kepercayaan dari 
masyarakat. 

Dalam budaya demokrasi setiap warga 
negara  berhak ikut menentukan kebijakan-
kebijakan publik melalui wakil-wakilnya 
dipemerintahan. Dalam suatu demokrasi 
rakyat mempunyai kebebasan berekspresi, 
berkumpul, berserikat dan mengeluarkan 
pendapat. Dengan kebebasan ini 
memungkinkan rakyat mengambil bagian 
dalam proses pembangunan. Namun 
kepercayaan yang dimandatkan kepada 
para pemimpin di Kabupaten Bantaeng, 
keputusan yang diambil sering menimbulkan 
kontra opini dan kontroversi. Hal ini 
menujukan transparansi latar belakang, 
hasil dan evaluasi dari program-programnya 
atau  kebijakan atau keputusan tersebut 
diragukan. Transparansi serta pelibatan 
partisipasi publik dalam perumusan 
kebijakan merupakan keharusan, selain 
untuk meminimalisasi kontra opini juga 
untuk membangun kepercayaan publik. 
Hilangnya kepercayaan terhadap suatu 
otoritas pemerintahan akan berakibat 
rusaknya tatanan hukum dan aturan yang 
menjadi prasyarat bagi suatu kedaulatan 
negara. Untuk itu, sangat diharapkan 
kepada para pemimpin di Kabupaten 
Bantaeng mampu bekerja secara efektif 
dan efisien sesuai dengan kredibilitas 
dan kapasitas yang di butuhkan. Kepala 
daerah sebagai unsur eksekutif harus 

menunjukkan kredibilitas dan kemampuan 
dalam meningkatkan kinerja, komitmen 
dan kompetensi dalam  organisasi 
yang dipimpinnya. Semakin efektifnya 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya 
para pemimpin di Kabupaten Bantaeng akan 
ditandai dengan transparansi, akuntabilitas 
publik dalam penyelenggaraan pemerintah.

PENUTUP
Kesimpulan

Optimalisasi kompetensi kepemimpinan 
nasional di Kabupaten Bantaeng yang 
visioner ditandai dari kelembagaan 
aparatur pemerintah yang lebih gesit 
dan efektif, dimotori oleh aparatur 
pemerintah yang lebih mampu memimpin, 
profesional, kompeten, serta mampu 
dan siap berkoordinasi secara efektif, 
dilengkapi dengan tata laksana koordinasi 
yang lengkap dan mudah. Namun, dengan 
masih banyaknya keluhan masyarakat 
terhadap pelayanan yang diberikan oleh 
para pemimpin menandakan bahwa 
aparatur pemerintah belum menjalankan 
tugas dan fungsinya secara baik dan 
benar. Untuk itu, para pemimpin harus 
terus berupaya mengemban amanat sesuai 
dengan tuntutan dan harapan masyarakat 
sehingga terwujud pemimpin yang dapat 
dipercaya. Demikian pula yang terpenting 
adalah memberikan keteladanan di dalam 
ketaatan dan kepatuhan terhadap segala 
bentuk perundang-undangan, peraturan, 
dan hukum yang berlaku. Pemerintah terus 
melanjutkan program pemberantasan 
KKN dengan tidak melakukan tebang 
pilih dengan cara memberikan sanksi 
yang berat, meningkatkan efektivitas 
pengawasan dan mengembangkan etika dan 
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moral. Dengan demikian akan terwujudnya 
penyelenggaraan negara yang profesional, 
transparan, akuntabel, berkredibilitas dan 
bebas KKN. Dalam menjamin kesejahteraan 
masyarakat para pemimpin berupaya 
mewujudkan kehidupan yang layak 
dengan cara pengentasan kemiskinan 
serta pembangunan keunggulan daerahnya 
sehingga memiliki daya saing tinggi.

Saran
Disarankan kepada para pemimpin dan 

segenap aparatur pemerintah agar lebih 
proaktif dalam menerapkan manajemen 
pemerintahan, mulai dari upayanya 
memperoleh payung hukum dalam 
sistem peraturan perundang-undangan, 
internalisasi dan sosialisasi, reformasi 
kebijakan pembangunan, sampai dengan 
aktualisasinya dalam proses koordinasi 
lintas sektoral. 

Para pemimpin disarankan terus 
membangun pemerintah yang bersih (clean 
government) dan bebas KKN. Pemerintah 
pusat/kementerian terkait melaksanakan 
penataran, pendidikan dan latihan secara 
rutin dan berjenjang guna meningkatkan 
kualitas aparat pemerintahan daerah 
sesuai profesionalismenya, karena 
dilaksanakannya program tersebut maka 
aparat pemerintahan daerah lebih mantap 
dalam menguasai ilmu yang dimiliki sehingga 
pada akhirnya akan dapat diterapkan dalam 
melaksanakan tugas yang diberikan oleh 
negara.
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1 Musyawarah Perencanaan Pembangu-
nan (Musrenbang) Kabupaten Bantaeng 
untuk Tahun 2018-2023.

2 Partisipasi berasal dari bahasa 
Inggris yaitu “Participation” menurut 
Echols & Shadily (dalam Soetrisno, 
2000: 419) yaitu “suatu kegiatan 
untuk membangkitkan perasaan dan 
diikut sertakan atau ambil bagian 
dalam kegiatan suatu organisasi”. 
Hal ini menggambarkan bahwa 
keterlibatannya berasal dari luar 
individu yang merupakan rangsangan 
dari pemerintah agar ia ikut ambil 
bagian dalam pembangunan.
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Abstrak
Hong Kong, daerah administrasi khusus Tiongkok, dilanda krisis politik yang ditandai serial 
unjuk rasa besar-besaran sejak munculnya wacana pembahasan Rancangan Undang-Undang 
Ekstradisi pada Februari 2019. Jika disahkan, undang-undang itu memungkinkan ekstradisi 
dari Hong Kong ke berbagai negara tanpa perjanjian ekstradisi bilateral dengan wilayah 
itu, seperti ke Tiongkok. Bagi sebagian warga Hong Kong, hal tersebut dapat mengancam 
demokrasi dan kebebasan yang mereka nikmati dalam kerangka prinsip “satu negara dua 
sistem” sejak Hong Kong kembali ke Tiongkok pada 1 Juli 1997. Krisis politik itu kemudian 

membawa Hong Kong lebih jauh kepada resesi ekonomi di tengah memanasnya Perang 
Dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang sudah berlangsung sejak tahun 

2018. Krisis politik dan resesi ekonomi Hong Kong diprediksi akan berkontribusi pada krisis 
global yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020. Tidak hanya itu, apa yang tengah 
terjadi di Hong Kong berpotensi membawa imbas pada dimensi tertentu bagi Indonesia. 
Artikel ini membahas kedudukan krisis politik dan resesi ekonomi pada konstelasi global, 

terutama dalam kontestasi AS-Tiongkok, serta potensi dampaknya bagi Indonesia, terutama 
dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Kata kunci:  Krisis politik, resesi ekonomi, konstelasi global
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PENDAHULUAN
Hong Kong mengalami krisis politik 

yang dipicu oleh pembahasan Rancangan 
Undang Undang (RUU) Ekstradisi pada 
Februari 2019. Jika disahkan, Undang 
Undang Ekstradisi ini memungkinkan 
seorang tahanan di Hong Kong diekstradisi 
ke berbagai wilayah yang tidak memiliki 
perjanjian ekstradisi bilateral dengan Hong 
Kong, termasuk ke Tiongkok. 

Langkah itu menuai keresahan sebagian 
warga Hong Kong karena dianggap dapat 
mengancam kebebasan dan demokrasi di 
wilayah itu. Lebih dari itu, diberlakukannya 
Undang Undang Ekstradisi dikhawatirkan 
akan semakin memperkuat kontrol Tiongkok 
terhadap Hong Kong – wilayah yang sebelum 
1 Juli 1997 berstatus sebagai salah satu 
British Overseas Territories.

Akibat isu RUU Ekstradisi, sejak Maret 
2019 Hong Kong di warnai oleh demonstrasi 
massal yang diklaim mencapai sekitar 1 juta 
demonstran pada bulan Juni 2019. Rentetan 

demonstrasi itu tidak jarang berujung pada 
bentrokan fisik antara aparat keamanan 
dengan para demonstran, hingga pada aksi 
vandalisme terhadap gedung-gedung dan 
fasilitas umum seperti stasiun kereta bawah 
tanah. Bahkan, pada 14 Agustus 2019, 
seluruh penerbangan dari dan menuju Hong 
Kong dibatalkan menyusul pengepungan 
bandara oleh para demonstran (“Hong Kong 
protests: Key Dates as Peaceful Rallies 
Against Extradition Bill turn to Violent 
Clashes”, 4 September 2019). 

Kepala Kantor Urusan Hong Kong dan 
Makau Zhang Xiaoming bahkan menyebut 
bahwa situasi politik di Hong Kong saat 
ini merupakan yang paling buruk sejak 
penyerahan kembali wilayah itu kepada 
Tiongkok pada 22 tahun lalu (Ramzy dan 
May, 7 Agustus 2019).

RUU Ekstradisi akhirnya dicabut oleh 
Parlemen Hong Kong pada 23 Oktober 2019, 
setelah sebelumnya pada 4 September 2019 
Kepala Eksekutif Hong Kong Corrie Lam 

Sumber ilustrasi: kompas.com
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mencabut RUU itu. 
Akan tetapi, para demonstran 

menganggap bahwa langkah itu sudah 
terlambat. Pencabutan RUU Ekstradisi 
sendiri hanya merupakan satu dari lima 
tuntutan, antara lain menolak pemberian 
istilah ‘kerusuhan’ bagi demonstrasi 
yang terjadi akhir-akhir ini; pemberian 
amnesti bagi demonstran yang ditangkap; 
diadakannya penyelidikan independen 
terhadap dugaan tindakan brutal polisi 
dalam menangani demonstrasi; serta 
diterapkannya hak pilih secara lengkap dan 
menyeluruh (“Hong Kong Formally Scraps 
Extradition Bill that Sparked Protests”, 23 
Oktober 2019).

Hingga artikel ini ditulis pada November 
2019, krisis politik di Hong Kong belum 
menunjukkan tanda-tanda akan mengarah 
pada suatu penyelesaian positif. Terlebih 
lagi, demonstrasi  yang semula berangkat 
dari masalah RUU Ekstradisi sudah 
berkembang menjadi seruan demokrasi dan 
adanya akuntabilitas. Bahkan, pada tanggal 
11 November 2019, dua orang demonstran 
ditembak oleh polisi sehingga semakin 
memicu sentimen publik, sedangkan 260 
orang lainnya ditahan oleh pihak berwajib 
(Kuo, 11 November 2019).

Pihak Tiongkok memandang bahwa 
demonstrasi yang terjadi di Hong 
Kong bukan merupakan aspirasi murni 
warga Hong Kong, melainkan terdapat 
dugaan campur tangan asing – seperti 
Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Dalam 
pernyataannya saat kunjungan ke Nepal 
pada 13 Oktober 2019, Presiden Tiongkok 
sekaligus Sekretaris Jenderal Partai 
Komunis Tiongkok (Sekjen PKT) Xi Jinping 
bersumpah akan menegakkan prinsip “satu 

negara dua sistem” dan menegaskan bahwa 
pihak yang ingin memecahbelah Tiongkok 
akan hancur (Yau, Wu, dan Cheung, 13 
October 2019).

Dalam beberapa demonstrasi di Hong 
Kong memang terdapat sejumlah peristiwa 
yang dapat mendorong spekulasi akan 
adanya keterlibatan asing. Hal itu terlihat 
dari aksi demonstran yang mengibarkan 
bendera AS dan meminta dukungan dari 
negara itu, serta tindakan demonstran lokal 
yang menyanyikan lagu kebangsaan Inggris 
pada saat berlangsungnya unjuk rasa. 

Spekulasi ini menguat dengan 
pernyataan Perdana Menteri (PM) Inggris 
Boris Johnson pada pertemuan kelompok G7 
di Biarritz Perancis (26 Agustus 2019) yang 
mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin 
negara G7 yang beranggotakan AS, Inggris, 
Perancis, Kanada, Jerman, Italia, dan 
Jepang memiliki keprihatinan mendalam 
terhadap apa yang terjadi di Hong Kong 
(“PM statement at G7: 26 August 2019”, 26 
Agustus 2019). Bahkan pada Sidang Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New 
York President AS Donald Trump mengatakan 
bahwa Dunia berharap agar Tiongkok akan 
menghormati dan melindungi kebebasan, 
serta cara hidup dan sistem hukum yang 
demokratis di Hong Kong (“Di Sidang PBB, 
Trump Tekan China soal Hong Kong”, 25 
September 2019). 

Krisis politik, serta diperburuk oleh 
dampak Perang Dagang AS-Tiongkok telah 
berpengaruh negatif bagi perekonomian 
Hong Kong. Pertumbuhan Domestik Bruto 
(PDB) Hong Kong tercatat mengalami 
kontraksi 0,5% dan 3,2% beruturut-turut 
dalam dua kuartal, yaitu kuartal dua 
(Q2) dan kuartal tiga (Q3) tahun 2019.  
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Penurunan PDB selama dua kuartal berturut-
turut merupakan kategori teknis terjadinya 
resesi, sehingga pemerintah Hong Kong 
pada 31 Oktober 2019 menyatakan bahwa 
wilayah itu telah memasuki resesi ekonomi 
(Voytko, 25 November 2019).

Pada tataran tertentu, kondisi ini 
menimbulkan pertanyaan tentang sejauh 
apa dampak resesi Hong Kong terhadap 
kemungkinan krisis global pada 2020. 
Dalam hal ini, beberapa pihak sudah  
menyampaikan sinyal tentang kemungkinan 
terjadinya krisis global pada 2020, termasuk 
Konferensi mengenai Perdagangan 
dan Pembangunan PBB (UNCTAD atau 
United Nations Conference on Trade and 
Development) (Trade and Development 
Report 2019, 2019, hal. II). 

Bagi Indonesia,  dinamika politik 
dan resesi ekonomi di Hong Kong, serta 
potensi dampaknya pada krisis global pada 
2020 harus diantisipasi dengan baik agar 
tidak mengganggu ketahanan nasional. 
Perlu dicermati bahwa dalam era di 
mana teknologi informasi berkembang 
sangat pesat, diseminasi informasi dan 
koneksi antar individu dan golongan 
dapat berkembang cepat tanpa mendapat 
halangan berarti dari aspek geografis, 
teknologi, dan waktu. Pada konteks ini, 
tercatat bahwa aksi demonstrasi mahasiswa 
di Indonesia yang menolak Revisi UU KPK 
(Undang Undang Komisi Pemberantasan 
Korupsi) dan Revisi UU KUHP (Undang Undang 
Kitab Undang Undang Hukum Pidana) pada 
akhir September 2019 lalu turut mendapat 
dukungan demonstran Hong Kong melalui 
media sosial (“Pedemo Hong Kong Serukan 
Dukungan bagi Demonstran Indonesia”, 30 
September 2019).

Dinamika yang terjadi di Hong Kong, 
serta kemungkinan dampaknya bagi 
krisis global yang diprediksi terjadi pada 
tahun 2020 menjadi topik utama dari 
artikel ini. Untuk memahaminya secara 
lebih mendalam, artikel ini membahas 
posisi strategis Hong Kong bagi Tiongkok 
dalam kompetisi global, terutama dalam 
menghadapi AS. Pola-pola yang terjadi di 
Hong Kong juga menjadi bagian penting 
dari artikel ini untuk memberi perspektif 
tentang bagaimana suatu dinamika politik 
lokal dapat mengalami eskalasi hingga 
berpotensi menimbulkan implikasi pada 
tataran global, termasuk Indonesia.

PEMBAHASAN
Posisi Vital Hong Kong bagi Tiongkok

Sebelum tahun 1997, Hong Kong 
merupakan koloni Inggris menyusul 
kekalahan Tiongkok dalam Perang Candu I 
yang berlangsung pada 1839-1842. Sebagai 
konsekuensi dari kekalahan tersebut, 
Dinasti Qing yang saat itu menguasai 
Tiongkok menyerahkan Hong Kong kepada 
Inggris melalui Perjanjian Nanjing pada 29 
Agustus 1842. 

Wilayah koloni Inggris kemudian 
semakin luas menyusul kekalahan Tiongkok 
berikutnya dalam Perang Candu II pada tahun 
1856 hingga 1860. Menyusul kekalahan itu, 
Tiongkok menyerahkan wilayahnya yang 
lain, yaitu Kowloon kepada Inggris pada 
tahun 1860 melalui Konvensi Beijing.

Posisi Inggris semakin menguat setelah 
penandatanganan suatu perjanjian sewa 
dengan Tiongkok atas 235 pulau-pulau kecil 
di sekitar Hong Kong dan Kowloon yang 
disebut New Territorries selama 99 tahun; 
terhitung sejak 1 Juli 1898 (“Chronology: 
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Timeline of 156 Years of British Rule in Hong 
Kong”, 28 Juni 2007).

Sebagai koloni Inggris, Hong Kong 
beserta Kowloon dan New Territorries 
menjalankan pemerintahan otonom di 
bawah seorang Gubernur yang ditunjuk 
oleh London. Secara umum, Hong Kong 
mengadopsi prinsip dan praktek-praktek 
politik maupun yudisial yang berlaku di 
Inggris. Selain itu, Hong Kong juga memiliki 
Dewan Legislatif, serta otoritas untuk 
menerbitkan mata uangnya sendiri. Dalam 
hal kewarganegaraan, warga Hong Kong 
memiliki status sebagai British Overseas 
Territories Citizen dengan paspor berbeda 
dengan paspor Britania Raya (termasuk 
Inggris). 

Status Hong Kong sebagai koloni Inggris 
berakhir menyusul penyerahan kembali 
wilayah itu kepada Tiongkok pada 1 Juli 
1997. Sejak saat itu, Hong Kong berstatus 
sebagai Daerah Administrasi Khusus (SAR 
atau Special Administrative Region;  Tequ 
dalam bahasa Mandarin). 

Bagi Tiongkok, kembalinya Hong Kong 
merupakan simbol harga diri, setelah 
negeri itu mengalami kekalahan perang 
dan kehilangan kedaulatan atas wilayahnya 
sendiri pada abad ke-19. Dengan demikian, 
Tiongkok memiliki cita-cita untuk 
mengembalikan tidak hanya Hong Kong, 
tetapi juga Taiwan dan Makau ke dalam 
satu Tiongkok. 

Hong Kong menjadi koloni Inggris sejak 
kekalahan Tiongkok dalam Perang Candu 
I tahun 1842, sedangkan Makau berada di 
bawah kontrol Portugal sejak pendudukan 
orang-orang Portugis di wilayah itu pada 
tahun 1557. Ada pun Taiwan dianggap 
sebagai provinsi yang ‘membangkang’ sejak 

tahun 1949, setelah rezim Kuomintang 
(KMT) di bawah pimpinan Chiang Kai Sek 
mendirikan pemerintahan di pulau itu 
menyusul jatuhnya Tiongkok ke tangan 
kekuasaan Partai Komunis Tiongkok (PKT) 
di bawah Mao Zedong.

Upaya mengembalikan wilayah itu 
sudah dirintis sejak era Deng Xiaoping, 
terutama di awal era 1980-an. Pada tahun 
1981, Tiongkok memperkenalkan istilah 
“satu negara dua sistem” (one country two 
system atau yiguo liangzhi) dalam upaya 
reunifikasi dengan Taiwan. Pada konteks ini, 
setelah reunifikasi Taiwan akan menikmati 
otonomi seluas-luasnya untuk menjalankan 
roda politik dan ekonomi dalam bingkai 
kedaulatan Tiongkok (Lanteigne, 2016, hal. 
36). 

Konsep satu negara dua sistem ini 
juga yang ditawarkan oleh Tiongkok  untuk 
Hong Kong saat dialog antara Tiongkok 
dengan Inggris pada tahun 1984 mengenai 
pengembalian Hong Kong. Dalam kerangka 
satu negara dua sistem, Hong Kong mendapat 
jaminan untuk melanjutkan sistem politik 
dan ekonomi yang telah dijalankannya 
selama berada di bawah Inggris kelak ketika 
sudah kembali ke Tiongkok (Yahuda, 2011, 
hal. 156). Keleluasaan ini berlaku selama 
50 tahun sejak pengembalian Hong Kong 
ke Tiongkok pada 1 Juli 1997 hingga tahun 
2047. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 
20 Desember 1999 Makau dikembalikan 
oleh Portugal kepada Tiongkok.

Sebagai Daerah Administrasi Khusus 
atau SAR, Hong Kong memiliki beberapa 
keistimewaan yang tidak dimiliki oleh 
wilayah-wilayah lain dengan status sebagai 
provinsi di Tiongkok; di antaranya Hukum 
Dasar Hong Kong yang menetapkan bahwa 
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common law atau sistem hukum Anglo-
Saxon tetap berlaku di Hong Kong. Hukum 
Dasar juga menjamin bahwa setiap orang 
di Hong Kong memiliki kedudukan setara 
di hadapan hukum, serta kebebasan untuk 
beragama dan menyatakan pendapat. 

Selain itu, Hong Kong juga memiliki 
mata uang tersendiri yang sudah berlaku 
sejak jaman kolonial Inggris, serta paspor 
bagi warganya yang berbeda dengan paspor 
warga Tiongkok lainnya. 

Tepat dua puluh tahun sejak kembalinya 
Hong Kong ke Tiongkok, tepatnya pada 
1 Juli 2017, PresidenTiongkok yang juga 
merupakan Sekretaris Jenderal Partai 
Komunis Tiongkok (Sekjen PKT) Xi Jinping 
(Xi Jinping: The Governance of China II, 
2017, hal. 472) mengatakan bahwa Hong 
Kong saat ini adalah salah satu daerah 
perekonomian paling bebas dan paling 
kompetitif di dunia. Sejak kembali ke 
Tiongkok, Hong Kong sistem hukum, gaya 
hidup, dan perekonomian kapitalis yang 
sudah dijalankan selama ini tetap tidak 
berubah, sehingga Hong Kong mampu 
mempertahankan kemakmuran dan 
stabilitas. Ini terbukti dari kemampuan 
Hong Kong bertahan dari dampak krisis 
keuangan Asia, wabah penyakit SARS, serta 
krisis keuangan global.  Dengan demikian Xi 
menekankan bahwa prinsip satu negara dua 
sistem merupakan solusi terbaik bagi sejarah 
Hong Kong, serta tatanan institusional 
terbaik untuk menjamin kemakmuran dan 
stabilitas Hong Kong dalam jangka panjang.

Lebih jauh, Xi Jinping pada kesempatan 
yang sama kembali menegaskan bahwa 
kedaulatan Tiongkok adalah hal yang 
mutlak, walau di Hong Kong berlaku prinsip 
satu negara dua sistem. Menurut Xi, jika 

prinsip “satu negara dua sistem” merupakan 
pohon, “satu negara” merupakan bagian 
akar dari pohon itu. Dengan demikian, 
pada dasarnya prinsip “satu negara dua 
sistem” dikembangkan semata-mata demi 
mewujudkan dan menjunjung persatuan 
nasional Tiongkok. Mengenai hal ini, Xi 
menekankan bahwa:

“Segala upaya yang membahayakan 
kedaulatan dan keamanan Tiongkok, 
menentang otoritas pemerintah pusat 
dan kesucian Hukum Dasar Daerah 
Administratif Khusus Hong Kong, atau 
menggunakan Hong Kong sebagai alat 
untuk melakukan infiltrasi dan sabotase 
melawan Tiongkok merupakan tindakan 
yang sudah melewati batas, serta mutlak 
tidak diperkenankan” (Xi Jinping, 2017, 
hal. 474). 

Sikap Tiongkok untuk tidak mentole-
rir upaya untuk memecah belah Tiongkok 
kembali diungkapkan oleh Xi Jinping saat 
kunjungannya ke Nepal pada 13 Oktober 
2019, menyusul berlarutnya krisis poli-
tik di Hong Kong. Pada kesempatan itu 
Xi Jinping mengingatkan bahwa Tiongkok 
akan menggagalkan setiap upaya untuk 
memecah belah negara itu, serta mene-
gaskan bahwa rakyat Tiongkok melihat 
setiap upaya pihak asing untuk memecah 
belah Tiongkok sebagai hal yang tidak re-
alistis. Beberapa kalangan, seperti peng-
amat dari Renmin University, Beijing, 
Tiongkok Shi Yinhong memprediksi bah-
wa pernyataan Xi Jinping di Nepal pada 
Oktober 2019 memang ditujukan bagi AS 
dan pihak-pihak asing lainnya untuk ti-
dak ikut memperkeruh suasana di Hong 
Kong (Yau, Wu, dan Cheung, 13 October 
2019). 
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Pernyataan Xi Jinping pada tahun 
2017, serta pada Oktober 2019 dengan 
sangat tegas memberi peringatan kepada 
pihak mana pun bahwa segala upaya untuk 
mendestabilitasi Hong Kong merupakan 
tindakan yang mengganggu kedaulatan 
Hong Kong. 

Sebelumnya, pada Agustus 2019, 
Tiongkok diketahui mengadakan gelar 
pasukan di Shenzhen, Provinsi Guangdong 
yang berbatasan langsung dengan Hong 
Kong. Tindakan itu menimbulkan  spekulasi 
bahwa penggunaan kekuatan militer 
merupakan opsi yang mungkin akan diambil 
oleh Tiongkok untuk menangani demonstrasi 
yang terus terjadi di Hong Kong (Lam, 19 
Agustus 2019).

Pada tataran tertentu, spekulasi 
intervensi asing – terutama AS – dalam 
krisis politik di Hong Kong semakin menguat 
setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
dan Senat AS meloloskan UU (undang-
undang) yang mendukung penegakan  HAM 
(hak asasi manusia) dan demokrasi di Hong 
Kong untuk ditandatangani oleh Presiden AS 
Donald Trump. 

UU itu menegaskan pemberian sanksi 
bagi pejabat Tiongkok dan Hong Kong 
yang melakukan pelanggaran HAM di Hong 
Kong, serta melarang ekspor material 
yang dapat digunakan untuk menangani 
demonstrasi, seperti gas air mata dan 
peluru karet ke Hong Kong. Selanjutnya, 
UU itu memungkinkan pemerintah AS 
untuk dapat meninjau kembali status 
perdagangan khusus yang diberikan kepada 
Hong Kong jika Tiongkok dianggap telah 
melanggar otonomi khusus yang diberikan 
kepada wilayah administratif itu (Zengerle 
dan Cowan, 21 November 2019) . AS 

memiliki Undang-Undang Kebijakan AS-
Hong Kong tahun 1992 yang memberikan 
Hong Kong perlakuan khusus yang berbeda 
dengan perlakuan kepada Tiongkok dalam 
hal perdagangan. Hal itu terjadi karena 
Hong Kong sebagai wilayah administratif 
khusus Tiongkok menerapkan sistem hukum 
berbeda dengan Tiongkok, sesuai prinsip 
“satu negara dua sistem”.  

Di samping masalah kedaulatan, Hong 
Kong sebenarnya memiliki arti penting lain 
bagi Tiongkok, terutama dalam masalah 
finansial dan ekonomi. Noah Sin dalam 
tulisannya di Reuters (5 September 2019) 
mengatakan bahwa skala perekonomian 
Hong Kong dibanding Tiongkok memang 
merosot dari 18,4% pada tahun 1997 ke 2,7% 
pada tahun 2019. Akan tetapi, prinsip “satu 
negara dua sistem” yang berlaku di Hong 
Kong saat ini mampu mempertahankan 
posisi wilayah itu tidak hanya sebagai salah 
satu pusat finansial dunia, tetapi juga 
sebagai hub finansial dan perdagangan yang 
penting bagi Tiongkok.

Sebagai contoh, skema antara bursa 
Hong Kong dengan dua bursa lainnya di 
Tiongkok , yaitu Shenzhen dan Shanghai 
memungkinkan asing untuk membeli saham 
di Mainland. Di bidang perdagangan, prinsip 
“satu negara dua sistem” memungkinkan 
Hong Kong untuk melakukan negosiasi 
perdagangan dan investasi dengan pihak 
mana pun secara independen dari Tiongkok, 
sehingga ketika berdagang dengan AS, 
Hong Kong tidak perlu membayar tarif 
sebagaimana diterapkan AS kepada 
Tiongkok.

Di pihak Tiongkok, status Hong Kong 
sebagai wilayah dengan sistem hukum 
yang independen dari Tiongkok memberi 
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keuntungan tersendiri bagi negara dengan 
jumlah populasi terbesar di dunia itu. 
Dalam hal ini, Noah Sin mengungkapkan 
bahwa menurut data dari perusahaan yang 
bergerak di bidang finansial dan resiko 
bisnis Refinitv, Hong Kong merupakan hub 
bagi perusahaan-perusahaan besar Tiongkok 
untuk melakukan ekspansi ke pasar global. 
Pada tahun 2018, dana perusahaan-
perusahaan Tiongkok yang listing di bursa 
Hongkong mencapai 35 miliar dollar AS, 
sedangkan jumlah dana perusahaan-
perusahaan Tiongkok yang listing di bursa 
Shanghai dan Shenzen hanya mencapai 19,7 
miliar dollar AS. 

Lebih dari itu, Hong Kong masih 
merupakan pelabuhan utama bagi 
ekspor dan impor Tiongkok, serta mitra 
perdagangan terbesar bagi Tiongkok di 
bidang jasa dengan market share sebesar 
20%, dibanding dengan AS yang hanya 
mencapai 17%. Dengan berbagai posisi 
penting di bidang finansial dan perdagangan 
itu, Noah Sin berpendapat bahwa Hong 
Kong memiliki posisi vital bagi Tiongkok 
untuk menjadikan Yuan sebagai mata uang 
internasional yang bersaing dengan dollar 
AS. 

Pada akhir Oktober 2019, otoritas Hong 
Kong mengakui bahwa wilayah berstatus 
daerah administratif itu tengah mengalami 
resesi ekonomi. Hal itu terjadi karena PDB 
Hong Kong menurun hingga 0,5%  dan 3,2% 
masing-masing pada kuartal dua (Q2) dan 
kuartal tiga (Q3) tahun 2019.  

Pakar ekonomi Asia dari Oxford 
Economics Sian Fenner seperti yang dikutip 
oleh jurnalis CNBC Grace Shao (1 November 
2019) mengatakan bahwa perekonomian 
Hong Kong mendapat pukulan akibat 

berlarutnya demonstrasi, serta Perang 
Dagang antara AS dengan Tiongkok. Dalam 
hal ini, demonstrasi sangat mempengaruhi 
penjualan ritel dan turisme; sedangkan 
Perang Dagang AS-Tiongkok berpengaruh 
pada ekspor wilayah itu. Laporan CNBC juga 
menulis bahwa lembaga statistik Hong Kong 
mengakui bahwa level konsumsi domestik 
menurun akibat demonstrasi yang terjadi 
akhir-akhir ini. Di sisi lain, ekspor semakin 
menurun sehubungan berlanjutnya Perang 
Dagang AS-Tiongkok. 

Tidak hanya Hong Kong, perekonomian 
Tiongkok selama Q2 dan Q3 menunjukkan 
tren penurunan, bahkan mencapai titik 
terendah selama 27 tahun. Sebelum Hong 
Kong mengumumkan kondisi resesi, Biro 
Statistik Nasional Tiongkok menyatakan 
bahwa pada Q2 dan Q3 tahun 2019, 
perekonomian Tiongkok secara berturut-
turut merosot hingga level 6,2% dan 6%. 
Ada dua hal yang mendorong menurunnya 
pertumbuhan ekonomi Tiongkok, yaitu 
menurunnya permintaan domestik dan 
berlarut-larutnya Perang Dagang AS-
Tiongkok (“China’s GDP Growth Slows to 
27-year Low”,18 Oktober 2019).

AS dan Tiongkok sedianya akan 
menandatangani perjanjian terkait 
perdagangan antara kedua negara pada 
saat Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific 
Economic Cooperation (KTT APEC) di Chili 
pada 16-17 November 2019. Akan tetapi, 
hal ini urung terwujud karena Chile menarik 
diri dari tuan rumah KTT sehubungan krisis 
politik yang juga tengah terjadi di negeri 
Pegunungan Andes  itu.
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Resesi Hong Kong dan Ancaman Krisis 
Global 2020

Beberapa kalangan, seperti UNCTAD 
memprediksi bahwa krisis global akan 
terjadi pada tahun 2020. Menurut laporan 
UNCTAD, pertumbuhan ekonomi dunia 
hingga akhir tahun 2019 akan turun dari 
3% pada tahun 2018 ke level 2,3%, atau 
terendah sejak tahun 2009 yang mengalami 
kontraksi hingga mencapai -1,7% (Trade and 
Development Report 2019, 2019, hal. 2). 
Ada beberapa faktor yang akan mendorong 
terjadinya krisis global pada tahun 2020, 
antara lain berlanjutnya Perang Dagang 
AS-Tiongkok, volatilitas mata uang, 
ketidakpastian mengenai Brexit (keluarnya 
Inggris dari Uni Eropa), serta pasang surut 
harga komoditas  (Trade and Development 
Report 2019, 2019, hal. II-III).

Selain UNCTAD, International Monetary 
Fund atau IMF juga memperkirakan bahwa 
pertumbuhan ekonomi dunia akan melambat 
hingga hanya akan menyentuh 3% pada akhir 
tahun 2019, atau lebih rendah dari prediksi 
pada Juli 2019 yang mencapai 3,2%. Menurut 
laporannya yang dirilis pada Oktober 2019, 
IMF mengungkapkan bahwa perlambatan 
ini terjadi akibat ketidakpastian dalam 
perdagangan dunia dan kerja sama 
internasional yang disebabkan oleh 
konstelasi geopolitik dan perang dagang. 
Faktor-faktor lain seperti aging population 
dan menurunnya produktivitas di negara-
negara maju, serta tekanan makro ekonomi 
di kalangan negara berkembang telah 
turut berkontribusi pada perlambatan 
ekonomi dunia. IMF memperkirakan bahwa 
pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 
2020 akan mencapai 3,4%, atau lebih 
rendah dari prediksi yang dibuat pada Juli 

209 yang berada pada angka 3,5% (Olivia 
dan Rahmawati (ed.), 16 Oktober 2019). 

Posisi Hong Kong sebagai hub 
finansial serta perdagangan bagi Tiongkok 
maupun global mendorong prediksi 
bahwa ketidakpastian di Hong Kong 
dapat memicu resesi dunia. Ekonom dari 
Harvard University, AS Carmen Reinhart 
menyebutkan bahwa gejolak yang tengah 
terjadi di Hong Kong dapat menjadi titik 
kritis bagi perekonomian dunia selain 
Perang Dagang AS-Tiongkok. 

Dalam hal ini, Carmen menegaskan 
bahwa apa yang terjadi di Hong Kong tidak 
hanya akan berdampak pada pertumbuhan 
ekonomi di Tiongkok mapun di regional Asia, 
tetapi juga dapat memicu perlambatan 
pertumbuhan ekonomi global. Selain 
Carmen, Presiden Federal Reserve Bank of 
Boston Eric Rosengren mengatakan bahwa 
Hong Kong merupakan salah satu “kota 
global” yang utama. Dengan demikian, 
masalah Hong Kong dapat menjalar ke 
konteks lebih luas hingga pasar internasional 
(Curran, 23 Agustus 2019).

PENUTUP
Kesimpulan

Krisis politik dan resesi ekonomi yang 
tengah terjadi di Hong Kong tidak dapat 
dilihat hanya sebagai dinamika internal 
Hong Kong, atau masalah domestik antara 
Hong Kong dan Tiongkok. 

Berbagai dinamika eksternal lain, 
seperti disetujuinya UU HAM dan Demokrasi 
Hong Kong oleh DPR dan Senat AS 
menunjukkan bahwa masalah Hong Kong 
telah berkembang menjadi isu global. 
Prediksi ini semakin kuat dengan fakta 
bahwa AS membuat langkah itu di saat 
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Perang Dagang AS-Tiongkok yang sudah 
berlangsung sejak tahun 2018 belum 
menunjukkan kemajuan positif untuk 
segera berakhir.

Tidak sampai di situ saja, tindakan 
AS tersebut pada tataran tertentu dapat 
membenarkan tesis Beijing bahwa pihak 
asing, terutama AS, tidak hanya telah 
mengorkestrasi krisis yang terjadi di Hong 
Kong, tetapi juga tengah berupaya untuk 
memecah belah Tiongkok. Dalam hal ini, 
Tiongkok telah memperingatkan secara 
keras bahwa negara itu akan melakukan 
segala upaya untuk meredam berbagai 
upaya yang mengancam disintegrasi dan 
kedaulatan mereka.

Beijing diprediksi tidak bertindak 
gegabah dengan melakukan intervensi 
militer atau melakukan tindakan 
pengamanan lebih lanjut, sebab langkah 
itu akan berakibat fatal, yaitu berakhirnya 
status Hong Kong sebagai wilayah atau 
hub keuangan global dan perdagangan 
bebas dunia yang diperlakukan berbeda 
dengan Tiongkok. Bagi Tiongkok, hilangnya 
status Hong Kong sebagai hub perdagangan 
dan finansial global akan menimbulkan 
kerugian, mengingat peran strategis Hong 
Kong bagi kegiatan perdagangan dan 
keuangan Tiongkok.

Selain itu, sejarah mencatat bahwa 
penggunaan kekerasan Beijing terhadap 
demonstrasi mahasiswa di Lapangan 
Tiananmen pada Mei 1989 telah membuat 
Tiongkok terisolir sementara di kancah 
internasional. Jika kejadian serupa 
terulang pada kasus Hong Kong, hal itu akan 
merugikan upaya unifikasi “Satu Tiongkok” 
seperti yang telah dirintis melalui prinsip 
“satu negara dua sistem” di Hong Kong. 

Dalam hal ini, tindakan kekerasan apa pun 
yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Hong 
Kong akan menjadi preseden yang buruk 
bagi upaya negara itu untuk melakukan 
unifikasi dengan Taiwan.

Akan tetapi, dugaan itu bisa saja 
meleset jika Beijing sudah merasa bahwa 
ancaman terhadap integrasi dan kedaulatan 
Tiongkok sudah berada pada tahap tidak 
bisa ditolerir lebih lanjut.

Berbagai perkembangan yang terjadi di 
Hong Kong di tengah memanasnya Perang 
Dagang AS-Tiongkok semakin menambah 
ketidakpastian global.  Bahkan, dunia 
diprediksi akan memasuki krisis pada tahun 
2020, seperti halnya krisis finansial Asia dan 
global masing-masing pada 1997 dan 2008. 

Bagi Indonesia, krisis Hong Kong mau 
tidak mau tidak dapat dilepaskan dari 
kontestasi AS dan Tiongkok pada tataran 
global, sehingga para pembuat kebijakan 
seyogyanya mewaspadai dinamika 
geopolitik ini dalam membuat kebijakan 
luar negeri maupun ekonomi, keuangan, 
dan perdagangan.

Di bidang ekonomi, resesi di Hong 
Kong dapat berimbas secara langsung dan 
tidak langsung kepada Indonesia. Menteri 
Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga 
Hartarto menyatakan bahwa resesi di 
Hong Kong tidak akan berpengaruh secara 
signifikan kepada Indonesia, mengingat 
kekuatan pasar domestik yang dimiliki 
Indonesia. 

Selain itu, pasar di Tiongkok dan AS 
sebagai mitra dagang utama Indonesia 
masih dapat diandalkan, mengingat 
perekonomian kedua negara itu masih 
positif, walau menunjukkan perlambatan. 
Airlangga menambahkan bahwa resesi di 



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 40 | Desember 2019 45

Hong Kong tidak berpengaruh signifikan ke 
Indonesia, karena fungsi Hong Kong pada 
perdangan Indonesia lebih pada pelabuhan 
transit. Dalam hal ini, peran Hong Kong 
sebagai trans shipment bagi ekspor-impor 
antara Tiongkok dan Indonesia juga sudah 
tidak signifikan, sebab proses itu sudah 
dilakukan langsung tanpa melibatkan Hong 
Kong (Setiawan dan Agustiani (ed.), 5 
November 2019).

Menurut Trade Map seperti yang dikutip 
oleh CNBC, ekspor Indonesia ke Hong Kong 
pada tahun 2018 mencapai 2,56 miliar 
dollar AS atau hanya 1,4% dari total ekspor 
Indonesia sebesar 180,2 miliar dollar AS 
(Kevin, 1 November 2019). 

Pada tataran tertentu, volume 
perdagangan tersebut dapat menunjukkan 
bahwa resesi ekonomi di Hong Kong tidak 
terlalu berpengaruh pada Indonesia. Akan 
tetapi, resesi di Hong Kong berpotensi 
menimbulkan dampak lain terhadap 
perekonomian Indonesia dari segi investasi.

Sebagai gambaran, menurut Badan 
Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada 
semester I tahun 2019 nilai investasi 
atau penanaman modal asing (PMA) di 
Indonesia mencapai Rp121,8 triliun. Dari 
nilai tersebut, Hong Kong menempati posisi 
investor asing terbesar ke empat dengan 
total  PMA sebesar 1,3 miliar dollar AS atau 
9,2 persen dari jumlah keseluruhan PMA 
pada semester I tahun 2019. 

PMA dari Hong Kong menempati posisi 
signifikan pada investasi di Indonesia. 
Dengan demikian, pada level tertentu, 
resesi ekonomi di Hong Kong berpotensi 
mengurangi PMA Hong Kong di Indonesia, 
sehingga berdampak pada kegiatan 
perekonomian Indonesia.

Indonesia dalam hal ini membutuhkan 
PMA untuk menjaga atau meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi; apalagi dalam 
bayang-bayang krisis global tahun 2020. 
Sebagai gambaran, Menteri Keuangan Sri 
Mulyani pada September 2019 pernah 
mengemukakan bahwa Indonesia akan 
menghadapi tantangan yang tidak mudah 
dalam mencapai target pertumbuhan 
ekonomi nasional sebesar 5,3% pada 
tahun 2020. Hal itu antara lain disebabkan 
oleh Perang Dagang AS-Tiongkok yang 
mengakibatkan ketidakpastian harga 
komoditas dan perlambatan ekonomi di 
beberapa negara di dunia (Olivia dan Laoli 
(ed.), 24 September 2019). 

Tidak hanya di bidang ekonomi, krisis 
politik di Hong Kong perlu dicermati, karena 
dukungan demonstran Hong Kong melalui 
media sosial terhadap aksi-aksi demonstrasi 
di Tanah Air pada akhir September hingga 
awal Oktober 2019 lalu. 

Sebagai contoh, seorang warganet 
yang disebut sebagai mahasiswa Chinese 
University of Hong Kong bernama Alex  
bersuara di Twitter untuk mendukung 
mahasiswa yang melakukan unjuk rasa 
menentang RUU KUHP dan RUU KPK. 
Adapun cuitan Alex tersebut berbunyi 
“Stay strong. Hongkongers will stand with 
Indonesia. May democracy and freedom 
reign everywhere” (“Pedemo Hong Kong”, 
30 September 2019).

Unjuk rasa atau demonstrasi sebenarnya 
merupakan hak warga negara Indonesia 
(WNI); akan tetapi terdapat keprihatinan 
bahwa aksi demonstrasi sepanjang akhir 
September-awal Oktober 2019 lalu berujung 
pada aksi kekerasan dan pengrusakan di 
beberapa tempat di Jakarta. 
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Aksi demonstrasi di Tanah Air yang 
mendapat dukungan dari warga asing – 
walau hanya sebatas cuitan di media sosial 
– membuktikan bahwa suatu kejadian 
politik di dalam negeri dapat dengan 
mudah mendapat dukungan individu atau 
kelompok di luar negeri dalam waktu yang 
sangat singkat, terutama karena kemajuan 
teknologi informasi yang semakin pesat 
dalam era Revolusi Industri 4.0.

Pada tataran tertentu, dukungan 
individu dari Hong Kong terhadap 
demonstran di Indonesia menunjukkan 
kecenderungan adanya global network 
society atau masyarakat jaringan global 
seperti yang diutarakan oleh Manuel 
Castells (2013). Network society yang 
dimaksud Castells di sini adalah suatu 
struktur sosial yang dibentuk oleh jaringan 
berbasis mikroelektronik, teknologi 
komunikasi, serta informasi yang diproses 
secara digital. Castells memaknai “struktur 
sosial” sebagai tatanan hubungan antar 
manusia dalam hal produksi, konsumsi, 
reproduksi, pengalaman, serta kekuasaan 
yang terwujud dalam bentuk komunikasi. 

Jaringan digital dapat membentuk diri 
mereka sendiri sesuai dengan kepentingan 
orang atau kelompok yang menyusunnya, 
serta bersifat global dengan kemampuan 
menembus batasan teritorial maupun 
institusional melalui jaringan komputer. 

Saat ini, struktur sosial seperti yang 
dimaksud Castells sudah sangat dipengaruhi 
oleh jaringan digital, sehingga network 
society – dengan intervensi teknologi 
informasi – menjadi global society. Castells 
menggarisbawahi Hammond et. al  (2007) 
bahwa global society tidak berarti bahwa 
semua orang di semua tempat merupakan 

bagian dari jaringan-jaringan itu. Akan 
tetapi, mereka mendapat imbas dari 
berbagai aktivitas pada jaringan global 
yang membentuk struktur sosial (Castells, 
2013, hal. 24-25). 

Aktivitas itu menurut Held et.al (1999), 
Volkmer (1999), Castells (2000), Jacquet 
et.al  (2002), Stiglitz (2002), Kaldor (2003), 
Grewal (2008), dan Juris (2008) mencakup 
berbagai bidang kehidupan manusia yang, 
seperti pasar keuangan, distribusi barang 
dan jasa, ilmu pengetahuan dan teknologi, 
pendidikan, jaringan internet, hingga 
aktivitas gerakan sosial dan organisasi non 
pemerintah (NGO atau non-government 
organization) yang menekankan berbagai 
hak dan nilai pada masyarakat global 
(Castells, 2013, hal. 25). 

Bertolak dari pemikiran Castells, dapat 
dipahami bahwa masyarakat Indonesia, 
terutama dalam perkembangan teknologi 
informasi yang sangat masif di era 
Revolusi Industri 4.0, merupakan bagian 
dari masyarakat global. Oleh karena itu, 
masyarakat Indonesia akan mendapat 
imbas dari berbagai aktivitas atau kejadian 
di berbagai belahan dunia lain, termasuk 
seperti yang terjadi di Hong Kong, vice 
versa. 

Saran
Demonstrasi mahasiswa pada akhir 

September hingga awal Oktober 2019, serta 
rangkaian demonstrasi maupun kerusuhan 
di Papua dan Papua Barat sepanjang 
Agustus-September 2019 memperlihatkan 
bahwa Indonesia tidak imun dari kasus 
seperti yang terjadi di Hong Kong; dan 
yang harus diwaspadai adalah upaya 
membawa isu domestik di Tanah Air ke 
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tataran internasional. Tidak hanya dalam 
kasus demonstrasi mahasiswa September 
2019 lalu, peristiwa di Papua juga tidak 
lepas dari komentar asing, salah satunya 
dari pemimpin separatis Catalonia yang 
menuntut kemerdekaan dari Spanyol Carles 
Puigdemont. Hal itu terungkap dari cuitan 
Pugidemont di Twitter yang menyatakan 
dukungannya terhadap kelompok pro 
kemerdekaan Papua (“Separatis Catalonia 
Dukung Kemerdekaan Papua”, 24 Oktober 
2019).

Pada titik inilah kewaspadaan nasional 
menuntut kemampuan  tidak hanya dalam 
mengantisipasi datangnya suatu gejolak, 
tetapi lebih dari itu untuk memahami akar 
dan latar belakang suatu masalah politik. 
Selain itu, dalam menghadapi gejolak, 
pengambil kebijakan disarankan untuk 
menghindari pendekatan represif hingga 
tataran tertentu. Sebab, pendekatan 
represif yang diambil tanpa perhitungan 
matang berpotensi mengundang intervensi 
lebih jauh dari pihak eksternal.

Peristiwa di Hong Kong juga 
membuktikan bahwa krisis politik yang 
berkelanjutan mampu mendorong terjadinya 
resesi ekonomi. Akan tetapi, tidak hanya 
di situ, sebaliknya krisis ekonomi yang 
berkelanjutan juga dapat memicu gejolak 
politik yang lebih besar. Oleh sebab itu, 
kewaspadaan nasional menuntut antisipasi 
terhadap krisis ekonomi, sosial, dan politik 
secara komprehensif dan terintegrasi, tidak 
secara parsial.

Adanya resesi ekonomi mendorong 
prediksi bahwa PMA Hong Kong ke 
Indonesia akan mendorong di tahun 2020. 
Demikian pula halnya dengan Tiongkok, 
karena pertumbuhan ekonomi negara itu 

tengah mengalami perlambatan hingga 
titik terendah sejak 27 tahun lalu. Oleh 
sebab itu, untuk menjaga kestabilan 
pertumbuhan ekonomi, Indonesia perlu 
mencari strategi baru tidak hanya dalam 
mencari sumber PMA alternatif, tetapi juga 
menciptakan kondisi yang semakin kondusif 
bagi investasi.

Selain itu, Indonesia juga dapat  
mengandalkan konsumsi domestik, terlebih 
Indonesia memiliki pasar domestik yang 
cukup kuat. Sebagai contoh, perekonomian 
Indonesia pada triwulan I tahun 2019 
tumbuh hingga 5,07% dengan lebih dari 
separuhnya atau sebesar 56,82% ditopang 
oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga 
(Jayani dan Widowati (ed.), 6 Mei 2019). 

Tidak kalah pentingnya adalah 
Indonesia membutuhkan suatu strategi 
komprehensif untuk menghidupkan sektor 
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 
karena dibanding perusahaan besar, sektor 
ini dipercaya lebih resisten terhadap krisis.

Pada akhirnya, Indonesia perlu 
menyegarkan kembali pemahaman yang 
sudah ada, bahwa kontribusi faktor 
eksternal tidak dapat dikesampingkan 
dalam stabilitas nasional. Dalam konteks 
ini, kejadian di Hong Kong pada tataran 
tertentu akan berimbas pada Indonesia 
dalam berbagai bidang, terutama ekonomi, 
sosial, dan politik. Tanpa menanggalkan 
optimisme, bangsa Indonesia harus mampu 
mengantisipasi berbagai gejolak dunia pada 
tahun 2020 untuk menjaga ketahanan dan 
stabilitas nasional.
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Abstrak
Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini 
merupakan suatu hal yang tidak dapat dimungkiri apabila kita merujuk pada fakta sejarah 

dan proses administratif yang telah ditempuh. Pada masa lampau, Papua merupakan 
bagian dari kerajaan-kerajaan nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, hingga Kesultanan 
Tidore. Secara legal formal, melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang dihelat 

pada 1969, mayoritas rakyat Papua menghendaki untuk bergabung dengan NKRI. Berbagai 
kebijakan juga telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk mengukuhkan status dan 
identitas Papua yang silih berganti dilakukan oleh berbagai rezim di Indonesia, mulai dari 
Presiden B.J. Habibie hingga Presiden Joko Widodo. Status Daerah Operasi Militer (DOM) 
yang membuat Papua dianggap sebagai daerah konflik telah dicabut. Pemerintah juga 

sudah pernah menyampaikan permintaan maaf secara ofisial atas berbagai pelanggaran 
HAM yang pernah terjadi. Pengibaran bendera Bintang Kejora diperkenankan di tanah 

Papua karena dianggap hanya sebagai simbol budaya, bukan intensi untuk meraih 
kemerdekaan. Terakhir, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU. No. 21 tahun 2001 

tentang Status Otonomi Khusus untuk Papua yang menempatkan Papua “sedikit” lebih 
istimewa dibandingkan daerah lain yang mendapatkan kewenangan serupa melalui UU. 

No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hanya saja kebijakan-kebijakan tersebut 
seakan tak cukup. Konflik masih membara dan butuh penyelesaian yang komprehensif 

untuk menuju Papua damai, Papua sebagai bagian integral dari Indonesia.

Kata Kunci: Papua, Konflik, Kemerdekaan, Solusi, Kebijakan
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Pada sebuah pertemuan di Saigon, 
Vietnam, pada 12 Agustus 1945, Jenderal 
Hasaichi Taraci menyatakan kepada para 
pemimpin Indonesia yang hadir pada 
saat itu seperti Soekarno, Hatta, dan 
Radjiman Wedyodiningrat bahwa ia akan 
menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda 
kepada Indonesia. Namun muncul sebuah 
pertanyaan, bagaimana dengan status 
dan tanah masyarakat Papua? Pada 
kesempatan tersebut, Hatta menegaskan 
bahwa bangsa Papua adalah ras Negroid, 
bangsa Melanesia, berbeda dengan orang 
Indonesia. Oleh sebab itu, maka bangsa 
Papua akan diberikan kebebasan untuk 
menentukan nasib dan masa depannya 
sendiri. Namun tidak demikian dengan 
Soekarno. Menurut beliau, bangsa Papua 
pada saat itu masih primitif sehingga 
tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan 
Indonesia.

Sejarah menunjukkan bahwa Soekarno 
dan Hatta yang tidak memberikan pendapat 
untuk masalah ini dalam Sidang Kedua 
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 10 
Juli 1945 mengenai batas-batas wilayah 
Indonesia yang akan segera memperoleh 
kemerdekaan. Hal ini berbeda dengan 
pandangan dari anggota BPUPKI lainnya 
seperti M. Yamin, Moezakir, Abdul Kaffar, 
serta Soemitro Kolopaking. Sedangkan 
masyarakat Papua pada umumnya menolak 
pandangan para anggota BPUPKI yang 
menghendaki agar tanah Papua masuk ke 
dalam wilayah NKRI. 

Masyarakat Papua juga menolak konsep 
Janggi, sebutan untuk orang Papua dalam 
sejarah Kerajaan Majapahit dan Kesultanan 
Tidore. Menurut masyarakat Papua, 
sebutan Janggi untuk mereka tidak tepat 
karena sifat dan pola hubungan pada waktu 
itu adalah hubungan dagang melalui VOC, 
perusahaan dagang kolonial milik Belanda. 

Sumber: republikaonline.com
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Sultan Tidore merupakan representasi wakil 
Koningen Belanda. Pertanyaan mengenai 
apakah Nederlandsch Niew Guinea (Papua) 
termasuk Hindia Belanda menunjukkan 
bahwa Papua bukanlah Hindia Belanda 
secara administratif.2 

Permasalahan mengenai akar budaya 
Papua yang melibatkan perspektif para 
pendiri bangsa (founding fathers) serta 
penelusuran sejarah masa lampau 
merupakan hal yang sangat krusial dalam 
mengukuhkan status Papua sebagai bagian 
integral dari NKRI. Sejarah mengenai akar 
budaya merupakan simpul pertama yang 
menentukan efektivitas dari simpul-simpul 
selanjutnya. Jika sebagian masyarakat 
Papua seperti yang disampaikan pada 
paragraf sebelumnya menolak konsepsi 
Janggi, tidak demikian halnya dengan 
fakta sejarah yang ada. Dalam Kakawin 
Nagarakretagama pupuh XIV karya Mpu 
Prapanca, disebutkan bahwa Papua 
merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit 
pada era Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih 
Gajah Mada. Pasca Majapahit runtuh pada 
tahun 1478 Masehi karena serbuan Kerajaan 
Demak, selama beberapa abad, Papua 
berada di bawah kekuasaan Kesultanan 
Tidore.3

Pada pembabakan sejarah selanjutnya, 
yakni era pasca kemerdekaan Republik 
Indonesia (RI), status Papua sebagai bagian 
NKRI semakin dikukuhkan. Status di sini 
adalah status secara administratif, legal 
formal, terlepas dari aspek sejarah, serta 
sosial budaya yang mengikat. Namun 
demikian, pembabakan sejarah modern ini 
juga turut melahirkan akar konflik yang 
belum selesai hingga kini. Pembabakan 
sejarah yang dimaksud adalah kebijakan 

Tri Komando Rakyat (Trikora) pada zaman 
Soekarno yang dikeluarkan pada 19 
Desember 1961 sebagai bentuk penolakan 
terhadap proklamasi kemerdekaan Papua 
pada 1 Desember 1961. Hal ini berlanjut 
dengan tercapainya New York Agreement 
pada 1962, hingga pelaksanaan Penentuan 
Pendapat Rakyat pada Agustus 1969 yang 
menjadi tonggak sejarah bergabungnya 
Papua secara legal administratif ke wilayah 
Indonesia.

I m p l e m e n t a s i _ p e m b a b a k a n 
sejarah bergabungnya Papua tersebut 
menimbulkan implikasi terhadap Papua, 
khususnya psikologis orang Papua sebagai 
bagian dari Indonesia. Mandat Trikora dari 
Soekarno misalnya, yang berisi seruan 
untuk melaksanakan mobilisasi umum guna 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia, 
serta pernyataan bahwa kemerdekaan 
Papua hanyalah sebagai negara boneka 
buatan Pemerintah Belanda, menimbulkan 
luka di hati masyarakat Papua. Begitu juga 
halnya dengan New York Agreement 1962 
yang dianggap high level bargaining and 
deal antara Indonesia dan Amerika Serikat 
untuk menjadikan Papua sebagai bagian 
Indonesia. Puncaknya, pelaksanaan Pepera 
1969 yang dianggap penuh rekayasa untuk 
memuluskan jalan Papua agar terintegrasi 
dengan Indonesia.4

Permasalahan tersebut “baru” 
sebagian kecil dari kompleksitas postur 
konflik yang ada di Papua. Ada aspek 
lainnya yang turut menyumbang sengkarut 
dalam konflik yang berurat-berakar hingga 
kini. Terdapat dilema budaya mengenai 
asal-usul orang Papua yang tidak sama 
dengan mayoritas orang Indonesia, 
berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi 
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Manusia (HAM) pasca bergabungnya Papua 
ke Indonesia, ketimpangan sosial budaya 
dan ekonomi yang membuat masyarakat 
Papua berada dalam posisi termarjinalkan, 
hingga proses pembangunan dari era orde 
lama hingga reformasi yang tidak membuat 
ke-Indonesia-an rakyat Papua semakin 
menebal. Hal ini tidak bisa dibiarkan 
berlarut-larut yang menempatkan Papua 
sebagai medan konflik panas di Nusantara. 
Perlu dilakukan perunutan akar konflik, 
serta perumusan solusi yang integral dan 
komprehensif sehingga pernyataan bahwa 
Papua adalah bagian integral dari Indonesia 
adalah sebuah fakta konkret, bukan impian 
apalagi mitos yang hidup di Indonesia.

PEMBAHASAN
Sumber Konflik Papua

Ada banyak sekali tulisan dan 
penelitian yang mengkaji secara mendalam 
sumber konflik di tanah Papua baik dengan 
menggunakan pendekatan multidisiplin, 
maupun pendekatan interdisipliner. 
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) yang tertuang dalam buku berjudul 
Papua Roadmap. Para peneliti LIPI 
berhasil merumuskan empat permasalahan 
mendasar, yakni marjinalisasi penduduk 
asli Papua, kegagalan pembangunan, 
pelanggaran HAM dan kekerasan militer, 
hingga proses integrasi Papua ke Indonesia 
yang dianggap bermasalah.5

Richard Chauvel, seorang ahli sejarah 
politik Papua, menyimpulkan bahwa 
sedikitnya ada empat persoalan dasar yang 
dapat diidentifikasi, yakni; (a) Kekecewaan 
karena tanah Papua menjadi bagian dari 
Indonesia, (b) Adanya persaingan yang 

dirasakan elit tanah Papua dengan pejabat 
asal luar tanah Papua yang mendominasi 
pemerintahan sejak kolonial Belanda, (c) 
Pembangunan ekonomi dan pemerintahan 
di tanah Papua yang berbeda, dan (d) 
Marjinalisasi orang asli Papua karena 
kehadiran pendatang. Pandangan-
pandangan tersebut menjadi legitimasi 
bagi kelompok-kelompok yang tidak puas 
sehingga melahirkan kelompok-kelompok 
pro-kemerdekaan tanah Papua.6

Keempat persoalan yang diutarakan 
oleh Chauvel tersebut dapat diperluas 
menjadi lima persoalan basis, sebagai 
berikut;
1. Faktor kebijakan dan kegagalan 

pembangunan. Secara umum, konflik 
terjadi akibat adanya kegagalan 
pembangunan dan adanya tuntutan 
pembagian kewenangan politik dan 
ekonomi antara pusat dan daerah 
melalui kebijakan desentralisasi;

2. Faktor identitas agama, budaya, etnis, 
serta rasial. Pertikaian horizontal 
antara agama, antarsuku, antarbudaya, 
antar-etnis, dan antar-ras;

3. Faktor sejarah. Perbedaan sejarah 
terbentuknya Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) dengan 
daerah tertentu;

4. Faktor kekerasan aparat keamanan. 
Adanya aktivitas kekerasan yang 
dilakukan oleh polisi dan militer 
terhadap orang Papua;

5. Faktor kepentingan perusahaan dan 
kapitalisme internasional. Adanya 
perseteruan antara masyarakat dengan 
kepentingan kapitalisme internasional 
dalam bentuk korporasi yang beroperasi 
di wilayah setempat.7
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Tim Studi Papua dari Yayasan Penguatan 
Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan 
Masyarakat Sipil Indonesia (YAPPIKA) 
mencatat sedikitnya ada tiga faktor yang 
melatarbelakangi tuntutan masyarakat 
Papua untuk merdeka, yakni faktor 
sejarah, faktor identitas dan nasionalisme 
Papua, serta faktor ketidakadilan.8 Khusus 
untuk faktor ketidakadilan, sub-faktor 
pendukung meliputi eksploitasi sumber 
daya alam Papua, rendahnya partisipasi 
publk, dominasi pendatang, dominasi 
dan penindasan budaya, serta kekerasan 
oleh militer. Penelitian yang dilakukan 
oleh YAPPIKA yang terdiri atas Bambang 
Sugiono, Hendrikus Abraham Ondi, serta 
Melkianus Huka ini menjadi menarik karena 
digeneralisasi melalui proses penelitian 
yang panjang dan komprehensif seperti 
diskusi dan wawancara langsung dengan 
masyarakat Papua.

Pertama, faktor sejarah. Masyarakat 
Papua beranggapan bahwa Papua tidak 
ada kantongan dengan NKRI. Ada beberapa 
fakta yang menunjang anggapan ini, yakni 
(a) Papua tidak termasuk Hindia Belanda 
berdasarkan Deklarasi Batavia 7 Maret 1910. 
Wilayah Hindia Belanda dari Aceh sampai 
Maluku berada di balik kekuasaan Gubernur 
Hindia Belanda pada waktu itu, sedangkan 
Papua langsung di bawah pengawasan 
Pemerintah Belanda di Belanda, (b) Para 
tokoh masyarakat, khususnya tokoh 
pemuda Papua tidak terlibat dalam 
pergerakan kebangsaan Indonesia yang 
dimulai sejak tahun 1908 di bawah Budi 
Utomo dan mencapai klimaksnya melalui 
Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. 
Pada peristiwa monumental bagi bangsa 
Indonesia tersebut, tidak seorangpun tokoh 

pemuda Papua yang ikut ambil bagian, 
(c) Secara fisik maupun budaya, orang 
asli Papua berbeda dengan mayoritas 
masyarakat Indonesia. Jika sebagian besar 
orang Indonesia berasal dari ras Polinesia 
yang berkulit sawo matang, maka orang 
asli Papua berasal dari ras Melanesia, (d) 
Masyarakat Papua tidak ikut ambil bagian 
dalam proses Proklamasi 17 Agustus 1945. 
Papua baru menjadi atensi Pemerintah 
Indonesia setelah tiga tahun merdeka, (e) 
Jika pada 1948, Indonesia mulai melakukan 
upaya-upaya untuk merebut Papua, maka 
Pemerintah Belanda mulai mempersiapkan 
Papua untuk merdeka melalui pembentukan 
berbagai partai politik, dewan distrik 
sebagai wadah berkumpul tokoh-tokoh 
Papua, hingga parlemen Papua.

Kedua, permasalahan identitas dan 
nasionalisme Papua. Harus diakui bahwa 
secara sosial dan budaya masyarakat 
asli Papua berbeda dengan masyarakat 
Indonesia. Jika mayoritas masyarakat 
Indonesia didominasi oleh rumpun Melayu, 
secara fisik masyarakat Papua termasuk 
rumpun Melanesia dan ras Negroid di Pasifik. 
Demikian halnya secara sosial masyarakat 
Papua memiliki pandangan dan cara hidup 
tersendiri. Masyarakat Papua memiliki 
otoritas tersendiri yang bersifat khas dalam 
mengatur, mengembangkan kebutuhan, dan 
menyelesaikan masalah berdasarkan hukum 
adat yang membebani hak dan kewajiban 
adat para individunya sehingga mereka 
sedikit kesulitan ketika terjadi benturan 
budaya dengan apa yang diterapkan oleh 
mayoritas masyarakat Indonesia.

Dalam konteks identitas dan 
nasionalisme Papua, terjadi gesekan 
antarmasyarakat Papua dengan kaum 
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pendatang. Gesekan tersebut dapat dilhat 
secara empiris pada dinamika kehidupan 
birokrasi dan kegiatan ekonomi sehari-
hari masyarakat Papua. Dalam kehidupan 
birokrasi atau pemerintahan, posisi-posisi 
utama selalu diberikan kepada orang luar 
atau kaum pendatang dengan argumentasi 
bahwa masyarakat Papua masih belum 
mampu untuk mengawakinya. Untuk 
menduduki suatu posisi, orang Papua 
dikenakan persyaratan-persyaratan berat, 
sedangkan tidak demikian halnnya dengan 
kaum pendatang.

Di pasar-pasar tradisional Papua, 
para pendatang menggunakan fasilitas-
fasilitas utama, sedangkan orang asli Papua 
berjualan di pinggir-pinggir dan di emperan 
pasar. Secara garis besar, faktor identitas 
dan nasionalisme dapat dirangkum menjadi 
sebagai berikut; (a) Adanya praktik dan 
ideologi penjajahan, (b) Praktik ideologi 
pembangunan yang hanya menekankan 
pada eksploitasi sumber kekayaan alam dan 
mengabaikan pembangunan kesejahteraan 
dan martabat manusia, (c) Eskploitasi 
dan kekerasan oleh pihak militer, serta 
(d) Papua memiliki tanah yang luas dan 
kekayaan alam yang melimpah.

Faktor ketiga adalah ketidakadilan. 
Perlakuan tidak adil yang diterima oleh 
orang Papua berkaitan aspek ekonomi 
meliputi eksploitasi sumber kekayaan alam, 
rendahnya partisipasi masyarakat pribumi, 
dominasi kaum pendatang dalam bidang 
pemerintahan dan ekonomi, penindasan 
budaya dan pengembangan SDM yang bias, 
serta kekerasan militer. Khusus kekerasan 
militer, penindasan militer mewujud dalam 
beberapa bentuk seperti intimidasi, teror, 
penyiksaan serta pembunuhan. Pembunuhan 

umumnya dilakukan terhadap orang-orang 
yang militan, memperjuangkan demokrasi, 
hukum, budaya dan kemanusiaan, termasuk 
tuntutan agar Papua merdeka.

Segaris dengan beragam sumber konflik 
yang dijabarkan oleh peneliti dan tim 
peneliti lainnya, penulis mencoba untuk 
menarik benang merah atau garis besar dari 
sumber-sumber konflik di Papua, termasuk 
dengan menarik korelasi dan relevansi 
dengan kebijakan pemerintah yang bersifat 
kontemporer. Menurut hemat penulis, 
akar utama dari meletusnya konflik Papua 
terletak pada dua hal, yakni pelaksanaan 
Pepera 1969 dan proses pembangunan yang 
berlangsung di Papua itu sendiri. Terkait 
Pepera, ada perbedaan narasi sejarah yang 
hidup di masyarakat. Narasi dominan yang 
disampaikan oleh Pemerintah Indonesia 
adalah status politik tanah Papua sebagai 
bagian NKRI bersifat sah karena melalui 
proses resmi dan resolusi PBB. Di lain pihak, 
masyarakat Papua memiliki narasi yang 
berbeda. Pepera yang diselenggarakan 
pada Agustus 1969 adalah tidak sah karena 
diwarnai oleh praktik intimidasi dan 
kekerasan, sedangkan pelaksanaan New 
York Agreement 1962 dianggap tidak sesuai.

Terkait proses pembangunan, juga 
terdapat perbedaan narasi. Narasi yang 
berkembang di Indonesia adalah proses 
pembangunan di tanah Papua berhasil 
menyejahterakan, mencerdaskan, serta 
memberdayakan orang Papua. Merujuk 
pada desentralisasi fiskal yang dilakukan 
oleh pemerintah pusat ke daerah Papua 
melalui dana APBN, Dana Alokasi Umum 
(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 
ke Papua yang mana merupakan dana 
tertinggi dibandingkan dengan provinsi-
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provinsi lain di Indonesia. Sementara 
narasi tandingan yang dikembangkan oleh 
masyarakat Papua adalah pembangunan 
yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia 
belum mampu mewujudkan kesejahteraan 
dan kemakmuran seperti tujuan nasional 
yang termaktub dalam UUD NRI 1945. Bagi 
masyarakat Papua sendiri yang terjadi 
di Papua merupakan eksploitasi SKA, 
marjinalisasi penduduk pribumi, kerusakan 
lingkungan karena eksploitasi yang tidak 
bertanggung jawab dari perusahaan asing, 
serta berbagai pelanggaran HAM atas nama 
stabilitas politik dan keamanan.

Kebijakan Pemerintah
Konflik di Papua merupakan masalah 

yang bersifat multidimensional. Jika 
dibedah secara cermat, akan ditemukan 
anasir ekonomi, politik, sosial dan budaya, 
pertahanan dan keamanan, hingga hal-hal 
yang sifatnya ideologis yang membentuk 
postur konflik itu sendiri. Oleh karena 
sifatnya yang multidimensional, maka 
solusi atas permasalahan Papua harus 
dirumuskan secara holistik, integral, dan 
komprehensif. Reformasi politik pada 1998 
yang menumbangkan kekuasaan Soeharto 
menjadi momentum perubahan cara 
pandang dalam penanganan isu Papua, dari 
yang semula sifatnya otoritarian menjadi 
pendekatan yang humanis. Reformasi 
merupakan ejawantah dari demokrasi 
karena berbasis pada keinginan dan 
kekuasaan rakyat. Inilah yang menjadi 
landasan bagi terwujudnya Papua yang 
lebih baik.

Indonesia di bawah rezim reformasi 
dan pasca-reformasi, sejak Presiden B.J. 
Habibie hingga Presiden Joko Widodo, 

berusaha menggunakan pendekatan 
humanis yang persuasif dalam usaha 
penyelesaian konflik di Papua. Berbagai 
kebijakan humanis tersebut antara lain, 
pertama; pencabutan status Daerah 
Operasi Militer (DOM) oleh rezim Presiden 
B.J. Habibie yang disematkan pada Papua 
pada era Soeharto, kedua; mengganti 
nama Provinsi irian Jaya menjadi Provinsi 
Papua pada 25 Desember 2000., ketiga; 
ucapan permohonan maaf secara resmi 
dari pemerintah atas berbagai pelanggaran 
HAM yang dilakukan oleh ABRI (TNI) pada 
masa lampau, keempat; pemberian izin 
untuk melaksanakan Kongres Papua dan 
pengibaran bendera Bintang Kejora pada 
era Presiden Abdurrahman Wahid, dan 
kelima; pemberian status otonomi khusus 
(Otsus) kepada Papua melalui pengesahan 
UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Papua, keenam; mengeluarkan 
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003 tentang 
Pemekaran Provinsi Tanah Papua yang 
melahirkan Provinsi Papua Barat di era 
Presiden Megawati Soekarnoputri, ketujuh; 
membentuk Unit Percepatan Pembangunan 
Papua dan Papua Barat (UP4B) berdasarkan 
Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2011 di 
era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.9

Pencabutan status Daerah Operasi 
Militer (DOM) di Papua oleh Presiden B.J. 
Habibie merupakan bentuk kesungguhan 
rezim reformasi untuk melakukan reformasi 
total di segala aspek kenegaraan, termasuk 
mengobati luka sejarah di Papua. Sejak 
tahun 1962 hingga 1984 telah menjadi 
tahapan kelam bagi Papua yang mana 
pemerintah melancarkan operasi militer 
untuk menumpas Operasi Papua Merdeka 
(OPM), sebuah kelompok yang sangat 
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menginginkan pemisahan Papua dari 
Indonesia. Sebagai konsekuensi logisnya, 
Papua menjadi DOM hingga 1998. Eksistensi 
ABRI pada waktu itu di Papua tidak hanya 
didasarkan atas gerakan penumpasan 
pro-kemerdekaan saja, tapi juga militer 
memiliki kepentingan politik dan bisnis.10 

Perubahan nama Irian Jaya menjadi 
Papua terjadi pada masa pemerintahan 
Presiden Abdurrahman Wahid. Pergantian 
nama dari Irian Jaya menjadi Papua tidak 
terlepas dari akar sejarah masyarakat 
Papua sendiri. Nama “Papua” pada awalnya 
digunakan oleh pelaut Portugis, Antonio 
d’ Arbrau, yang mendarat di Pulau ini 
pada tahun 1521 M. Diperkirakan kata 
Papua berasal dari kata dalam bahasa 
Melayu Kuno yakni “Pua-Pua” yang berarti 
keriting. Nama ini selanjutnya digunakan 
oleh Antonio Pigafetta yang ikut dalam 
pelayaran dengan Ferdinand Magellan 
mengelilingi bumi. 

Versi lain dari penamaan Papua 
adalah dari Papua Bagian Timur, kini 
menjadi Papua Nieuw Guinea (PNG). 
Sebutan “Nieuw Guinea” digunakan 
oleh para pelaut Belanda, menggunakan 
penamaan dari seorang pelaut Spanyol, 
Ynigo Ortiz de Retes, yang mengunjungi 
kawasan Utara pulau ini pada 1545. 
Melalui penamaan kembali yang berbasis 
sejarah ini, diharapkan masyarakat 
Papua tidak merasa kehilangan 
identitasnya.11 Selain perubahan nama, 
pada era Gus Dur, masyarakat Papua 
mendapatkan izin untuk mengibarkan 
bendera Bintang Kejora, hanya sebagai 
simbol kebudayaan untuk orang Papua, 
bukan sebagai upaya untuk memisahkan 
diri dari NKRI.

Dengan tetap memberikan atensi pada 
sekuensi proses selanjutnya, kebijakan 
yang paling menarik yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Indonesia dalam menangani 
kasus Papua tentu saja adalah kebijakan 
regulatif melalui UU No. 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus Bagi Papua. 
Dikeluarkannya UU Otsus Papua ini 
merupakan komitmen pemerintah dan 
seluruh rakyat Indonesia untuk mengadopsi 
perspektif baru dalam menangani berbagai 
permasalahan yang mewarnai kehidupan 
Provinsi Papua. Perspektif baru tersebut 
adalah perubahan pendekatan penanganan 
masalah, dari pendekatan keamanan 
yang berbasis pada terciptanya stabilitas, 
menjadi pendekatan sosial yang mengejar 
kesejahteraan.12 Kehadiran UU Otsus Papua 
merupakan bentuk keberhasilan Pemerintah 
Indonesia dalam meredam tuntutan 
kemerdekaan dari masyarakat Papua. 
Pemerintah Indonesia berhasil meyakinkan 
masyarakat Papua bahwa Otsus adalah 
pilihan terbaik dan bentuk kesungguhan 
Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki 
kekurangan dalam proses pembangunan 
yang dilakukan selama ini.

Terminologi “otonomi” dalam otonomi 
khusus dapat didefinisikan sebagai 
kebebasan bagi rakyat Papua untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahannya, serta mengelola secara 
mandiri sumber kekayaan alam yang 
dimiliki bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakat lokal Papua dengan tidak 
meningggalkan tanggung jawab untuk 
ikut serta mendukung penyelenggaraan 
pembangunan nasional oleh pemerintah 
pusat dan daerah-daerah lain di Indonesia 
yang mengalami kekurangan. Dalam Otsus 
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juga diberikan amanat untuk menentukan 
secara mandiri strategi pembangunan 
sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang 
sesuai dengan karakteristik dan kekhasan 
sumber daya manusia, serta kondisi alam 
dan kebudayaan orang Papua. 

Selain objektif di atas, pemerintah 
pusat juga mendelegasikan kewenangannya 
kepada Pemerintah Daerah Papua untuk 
memberdayakan potensi sosial budaya dan 
perekonomian masyarakat Papua, termasuk 
di dalamnya memberikan peran yang 
cukup memadai bagi orang Papua melalui 
wakil adat, agama, dan kaum perempuan. 
Peran tersebut diwujudkan melalui 
partisipasi dalam perumusan kebijakan 
daerah, penentuan strategi pembangunan 
dengan tetap menghargai kesetaraan dan 
keragaman kehidupan masyarakat Papua, 
serta melestarikan budaya lokal dan 
memelihara kelestarian lingkungan alam 
Papua.

Sedangkan terminologi ‘khusus” lebih 
diartikan sebagai perlakuan berbeda yang 
diberikan kepada Papua karena kekhususan 
yang dimiliki oleh provinsi ini. Kekhususan 
tersebut terkait dengan tingkat sosial 
ekonomi masyarakat, kebudayaan yang 
hidup, serta sejarah sosial politiknya. 
Dalam pengertian teknis, kekhususan 
otonomi khusus Papua bermakna bahwa 
ada hal-hal mendasar yang hanya berlaku 
di Papua dan tidak berlaku di daerah 
lainnya di Indonesia, sebaliknya ada hal-
hal yang berlaku di daerah lain, tapi tidak 
bisa berlaku di wilayah Papua. Melalui 
pemberian Otsus ini, objektif yang hendak 
dicapai oleh Pemerintah Indonesia adalah 
agar gerakan-gerakan separatis dapat 
segera menghentikan aktivitasnya dan 

Papua tetap menjadi bagian yang integral 
dari NKRI. Melalui Otsus juga, Pemerintah 
Indonesia melakukan pemekaran distrik 
dan kabupaten di wilayah Papua agar 
masyarakat Papua lebih dapat menyalurkan 
aspirasinya.

Optimalisasi Otsus Papua dan Penedekatan 
Demokrasi

Tentu saja muncul pertanyaan, tidak 
hanya dari masyarakat Papua sendiri, tapi 
juga para pemangku kepentingan di level 
pusat mengenai efektivitas kebijakan Otsus 
dikaitkan dengan objektif yang hendak 
dicapai. Banyak kalangan yang berpendapat 
bahwa implementasi Otsus tidak berjalan 
dengan mulus, bahkan banyak diwarnai 
berbagai penyimpangan. Para pengkritik, 
baik dari masyarakat Indonesia di luar 
Papua hingga masyarakat Papua sendiri 
beranggapan bahwa pelaksanaan Otsus 
masih sangat lemah sehingga kehidupan 
komunitas lokal di Papua tidak mengalami 
perubahan ke arah yang lebih baik, 
bahkan level kesejahteraan masyarakat di 
pedalaman Papua semakin merosot dari 
tahun ke tahun.

Selain itu juga muncul kritik bahwa 
penggunaan dana Otsus tidak jelas, karena 
tidak transparan dan kurang dirumuskan 
secara tajam mengenai peruntukan atau 
alokasinya. Kegagalan implementasi dana 
Otsus ini terlihat jelas dari penyelewengan 
dana Otsus sebesar 28 Triliun Rupiah. Dana 
Otsus digunakan oleh orang-orang politik 
dan birokrat Papua untuk meningkatkan 
derajat kekuasaan mereka, sehingga 
dengan demikian dana Otsus tidak 
tersalurkan dengan baik kepada mayoritas 
penduduk tanah Papua. Anthonius 
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Ayorbaba menyatakan bahwa sejak 
diimplementasikan pada 2001, UU Otsus 
Papua belum memperlihatkan hasil nyata, 
bahkan terjadi banyak persoalan. 

Menurut penelitian LIPI, semangat 
pembangunan di Papua pasca berlakunya UU 
Otsus tidak berjalan maksimal. Perjalanan 
panjang yang menyertai proses pembuatan 
dan proses sosialisasi UU Otsus Papua tidak 
sebanding dengan hasil yang dicapai dan 
dirasakan oleh masyarakat.13 Dalam aspek 
penegakan hukum misalnya, UU Otsus 
Papua memberikan ruang pembentukan tiga 
komisi dan satu pengadilan khusus untuk 
menegakkan keadilan, yaitu Komisi Hukum 
Ad Hoc, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM), serta Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi (KKR). Namun demikian, 
implementasi pasal-pasal tersebut belum 
dapat diwujudkan secara optimal.

Selain permasalahan di atas, ada tiga 
rumpun besar ketidakseimbangan dalam 
pelaksanaan Otsus Papua yang menimbulkan 
kekecewaan terhadap Otsus Papua. 
Pertama, ketidakberpihakan pemerintah 
pusat terhadap pelaksanaan Otsus, belum 
optimalnya peran Majelis Rakyat Papua 
(MRP) dalam Otsus, serta lemahnya 
pengawasan dana Otsus. Ketidakberpihakan 
pemerintah pusat terhadap Otsus dapat 
dinilai dari lahirnya Inpres No. 1 Tahun 2003 
tentang Percepatan Pelaksanaan Pemekaran 
Provinsi Irian Jaya sesuai dengan UU No. 45 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi 
Irian Jaya Tengah, Provinsi Papua Barat, 
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 
Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten 
Sorong. Diterbitkannya Inpres ini dilinai 
telah menimbulkan ketidakpastian hukum 
dan kebingungan bagi pejabat publik baik 

di provinsi maupun di kabupaten/kota 
dalam penyelenggaraan pemerintahan.

MRP merupakan ciri khas dari 
kekhususan Papua. MRP berperan serta 
dalam memberikan pertimbangan dan 
persetujuan dalam perumusan kebijakan 
daerah, dalam rangka kesetaraan dan 
keragaman kehidupan masyarakat Papua, 
melestarikan budaya serta lingkungan 
alam Papua. Namun demikian, dalam 
pelaksanaan Otsus Papua, MRP kurang 
mendapatkan peran, bahkan cenderung 
mengalami reduksi kewenangan. Hal ini 
terlihat dari ketidakjelasan keduduan MRP, 
apakah sebagai lembaga eksekutif atau 
legislatif. Sebagai konsekuensinya, ketika 
terjadi pertikaian, MRP tidak mampu 
bertindak sebagai penengah. Dalam kondisi 
ini, MRP tidak mampu menyalurkan aspirasi 
masyarakat bawah kepada pejabat tinggi 
Papua, baik itu gubernur, DPRP, bahkan 
pemerintah pusat.

Merujuk pada Pasal 4 ayat (5) Peraturan 
Tata Tertib DPRP, fungsi pengawasan DPRP 
dilaksanakan dalam bentuk pengawasan 
terhadap pelaksanaan undang-undang, 
peraturan pemerintah, peraturan presiden, 
predasi dan perdasus, peraturan gubernur, 
keputusan gubernur, dan kebijakan 
lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah 
daerah. Namun dalam implementasinya, 
pengawasan dana Otsus sulit dijalankan 
oleh DPRP. Hal ini dikarenakan oleh laporan 
pertanggungjawaban APBD dibuat menurut 
ketentuan dalam Permendagri. Seharusnya, 
dana APBD menggunakan Kebijakan Umum 
Anggaran (KUA) yang ada selama ini, dan 
dana Otsus menggunakan Kebijakan Khusus 
Anggaran (KA) yang seharusnya dibuat 
sendiri.
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Merujuk pada berbagai persoalan 
dalam implementasi UU Otsus Papua 
tersebut, maka penting untuk melakukan 
evaluasi dan tindakan korektif agar 
objektif dari penyusunan undang-undang 
tersebut dapat tercapai. Secara ideal, 
evaluasi dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan pemangku kepentingan, 
dalam hal ini pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah, serta pendekatan 
penerima manfaat (masyarakat Papua 
sebagai penerima manfaat kebijakan). 
Dalam konteks pemangku kepentingan, 
pemerintah pusat dan daerah harus bekerja 
sama secara sinergis dalam mengevaluasi 
indikator-indikator yang ada, baik dalam 
sekup politik, sosial budaya, terlebih lagi 
indikator perekonomian yang bersentuhan 
langsung dengan kesejahteraan dan 
kemakmuran yang diimpikan masyarakat 
Papua. Sedangkan dari sisi penerima 
manfaat, yakni masyarakat Papua, 
aspirasi, keluhan dan tuntutan masyarakat 
Papua harus menjadi tolok ukur utama 
keberhasilan Otsus Papua. Sederhananya, 
jika masih terdengar ada demonstrasi, 
kekerasan, apalagi tuntutan kemerdekaan 
oleh masyarakat Papua dalam jumlah 
signifikan, maka terdapat permasalahan 
dalam implementasi Otsus.

Sejatinya untuk menjadikan Papua 
sebagai bagian integral dan tidak 
terpisahkan dari NKRI tidak cukup hanya 
melalui solusi regulatif saja, karena 
solusi regulatif hanya bersifat periodik 
dan terkadang tidak bisa mencakupi 
seluruh kebutuhan dan tuntutan dari 
permasalahan yang ada. Oleh sebab itu, 
penulis berpandangan bahwa pendekatan 
demokratis adalah kunci untuk 

mewujudkan integralitas yang permanen 
dari Papua sebagai bagian utuh NKRI. 

Ada basis akademik untuk merumuskan 
solusi ini bagi permasalahan Papua. Robert 
A. Dahl menyatakan bahwa resolusi 
konflik dengan melibatkan partisipasi aktif 
masyarakat merupakan kunci demokrasi. 
Lebih lanjut Dahl menyatakan bahwa 
demokrasi merupakan penataan hubungan 
tarik-menarik antara pemberian otonomi di 
satu sisi dengan kebutuhan akan kontrol di 
sisi lain.14 Merujuk pada pendapat tersebut, 
ada tiga solusi utama dalam menangani isu 
Papua berbasis pendekatan demokratis. 

Pertama, mempertahankan status 
Otsus Papua untuk jangka waktu yang 
memampukan mereka dalam memperteguh 
diri sebagai bagian integral NKRI. 
Otsus ini merupakan ejawantah yang 
sesungguhnya dari prinsip demokrasi, yakni 
keinginan dan aspirasi rakyat. Setidaknya 
pemberian Otsus lebih baik dibandingkan 
pemenuhan tuntutan mereka yang anarkis 
akan kemerdekaan. Kedua, penanaman 
perspektif baru dalam cara pandang 
pemerintah pusat bahwa konflik adalah 
esensi masalah dalam demokrasi. Konflik 
tidak bisa dihilangkan, melainkan dikelola 
agar bisa dikendalikan bagi kemaslahatan 
publik.

Konflik juga merupakan otokritik bagi 
sikap tindak pemerintah yang dianggap 
tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. 
Dalam konteks ini, pemerintah pusat 
harus berfikir positif dalam menilai semua 
tuntutan yang ada. Ketiga, kewenangan 
harus diikuti dengan pengawasan yang 
baik. Kewenangan tanpa pengawasan 
berpotensi menimbulkan korupsi dan 
pelanggaran. Konsekuensi selanjutnya, 
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pemerintah harus berani dan tegas dalam 
menindak bentuk korupsi dan pelanggaran 
yang ada (penegakan hukum). Jika korupsi 
dan penyelewengan tersebut ditolerir, 
maka akan menjadi preseden buruk 
bagi Pemerintah Indonesia sendiri. Mata 
kelompok akar rumput Papua juga tidak 
akan terbuka mengenai kecurangan yang 
dilakukan oleh elit mereka sendiri jika 
tidak ada tindakan tegas yang diambil oleh 
pemerintah pusat.

PENUTUP
Kesimpulan

Dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 
kemudian direvisi menjadi UU No. 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
merupakan wujud realisasi kesadaran 
pemerintah, khususnya pemerintah pasca 
reformasi bahwa terdapat kekeliruan 
cara pandang dalam perumusan kebijakan 
di masa lampau. Pemerintah menyadari 
bahwa sentralisme orde baru, alih-
alih mewujudkan negara yang kuat dan 
hadir di masyarakat, justru menjadikan 
Indonesia terjerembab sebagai negara 
kaya yang penuh akan ketimpangan sosial 
dan ekonomi. Pembangunan hanya berat 
di Jawa, tapi nihil di belahan Nusantara 
lainnya.

Selain itu, mata pemerintah selaku 
pemangku kepentingan juga terbuka lebar 
bahwa regulasi tentang pemerintahan 
daerah saja tidak cukup mengingat 
beberapa daerah seperti Papua dan Aceh 
memiliki kekhasan tersendiri yang tidak 
dimiliki daerah lainnya. Apabila kekhasan 
tersebut tidak direspons dan dikelola 
dengan baik, maka berpotensi terjadi 

pemisahan wilayah tersebut dari NKRI. Hal 
inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah 
pusat untuk mengeluarkan UU No. 21 Tahun 
2001 tentang Status Otonomi Khusus (Otsus) 
bagi Papua.

Dikeluarkannya UU Otsus tidak serta 
merta menjadikan Papua bermetamorfosis 
menjadi wilayah yang adil, makmur, dan 
sejahtera. Terhitung sudah 18 tahun UU 
Otsus dikeluarkan, namun realitas empirik 
yang ada di Papua menunjukkan bahwa 
kemakmuran, kesejahteraan, kemandirian, 
stabilitas politik dan keamanan, belum 
sepenuhnya terwujud. Hal ini kembali 
menyadarkan semua pihak yang ingin Papua 
menjadi bagian utuh dari NKRI bahwa 
kebijakan regulatif saja tidak cukup. Apa 
yang terjadi di Papua sesungguhnya adalah 
fenomena sosial budaya. Berbicara tentang 
sosial budaya, maka akan erat kaitannya 
dengan aspek humanisme atau kemanusiaan 
Papua itu sendiri.

Aspek kemanusiaan atau humanisme 
yang paling kental di sini adalah merujuk 
pada kesiapan manusia Papua sendiri 
untuk menjalankan Otsus tersebut. 
Secara administratif pemerintahan, 
apa yang terjadi di Papua juga menjadi 
semacam koreksi dan otokritik kepada 
pemerintah bahwa kebijakan yang baik 
adalah kebijakan yang dirumuskan secara 
komprehensif, dan dievaluasi secara berkala 
kebermanfaatannya. Otsus menjadi regulasi 
yang kedodoran dalam mengkatalisasi 
kemakmuran Papua karena dibancak oleh 
para elit Papua sendiri. Mereka adalah 
segelintir kelompok, yang merupakan 
bagian sosial budaya Papua sendiri, tapi 
karena lebih mementingkan kepentingan 
perut diri dan kelompok sendiri, rela 
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“menggigit” hajat hidup saudara mereka 
yang hidup di pedalaman dan hutan-hutan. 
Elit inilah yang apabila hendak diperiksa 
oleh KPK dan lembaga pengawas lainnya 
langsung meneriakkan kata “MERDEKA” 
dan memprovokasi masyarakat akar rumput 
Papua agar berdemonstrasi untuk merdeka. 

Ada banyak elit Papua yang 
dijebloskan ke penjara karena sikap 
tamak mereka. Namun ternyata ini 
belum cukup untuk membuka kesadaran 
masyarakat akar rumput Papua. Benar 
kata Soekarno, bahwa musuh kita pasca 
kemerdekaan bukanlah kaum penjajah, 
tapi terkadang dari kelompok kita sendiri. 
Pemerintah pusat selaiknya menjadikan 
ini pembelajaran. Dana Otsus yang sangat 
besar, sekitar 7-8 Triliun per tahun harus 
diawasi penggelontorannya. Kapasitas 
SDM Papua yang mengawaki birokrasi 
juga harus dibenahi secara berkelanjutan 
agar perilaku korupsi dan tamak dalam 
mengelola anggaran dapat dieliminir.

Saran
Saran praktis yang dapat penulis 

sampaikan merujuk pada isu Papua adalah 
dibutuhkannya pendekatan yang holistik dan 
integral dalam penanganan sebuah konflik. 
Indonesia dapat menjadikan kasus Aceh 
dan Timor Leste sebagai cerminan dalam 
mengatasi isu Papua. Indonesia berhasil 
merangkul Aceh melalui pendekatan Otsus, 
tapi gagal mempertahankan Timor Leste 
karena referendum. Artinya, pendekatan 
Otsus pada dasarnya cukup kapabel dalam 
mempertahankan Papua, dan jangan sekali-
sekali terjebak pada wacana referendum 
yang dapat membawa pada pemisahan 
Papua dari NKRI. Otsus perlu dikritisi, 

tapi tidak untuk disalahkan. Otsus adalah 
produk sejarah dan merupakan produk 
diplomasi terbaik yang menghindarkan 
pemisahan Papua pada masa Otsus 
itu dirumuskan. Hanya saja terjadi 
penyimpangan pelaksanaan Otsus karena 
aspek humanisme, khususnya integritas 
SDM Papua sendiri dalam pelaksanaannya.

Saran akademik yang bisa penulis 
ketengahkan adalah merujuk pada masa 
berlaku Otsus sendiri. Tak selamanya Otsus 
bisa berlaku, ada masa kadaluarsanya. Tak 
elok juga apabila Otsus diperpanjang karena 
menunjukkan kelemahan pemerintah 
dalam formulasi sebuah kebijakan. Yang 
dibutuhkan oleh Papua adalah pendekatan 
demokrasi yang melibatkan partisipasi 
aktif masyarakat yang sebanyak-
banyaknya. Masyarakat dalam terma 
ini adalah masyarakat pribumi Papua, 
pemilik sah tanah Papua. Jika selama ini 
narasi Papua lebih banyak ditentukan 
oleh kaum pendatang bahkan elit mereka 
sendiri, sudah saatnya masyarakat Papua 
yang selama ini tersisihkan tampil di 
panggung narasi Papua. Hal ini menjadi 
tanggung jawab pemerintah pusat untuk 
memfasilitasi masyarakat tersebut melalui 
pranata-pranata demokrasi yang kuat 
seperti masyarakat madani yang intelek 
dan berintegritas, pers yang kritis dan 
menyuarakan kebenaran, perguruan 
tinggi yang cukup dari sisi kualitas dan 
kuantitasnya, serta kemajuan teknologi 
yang menunjang percepatan proses 
demokratisasi di Papua.
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