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KATA PENGANTAR

Edisi  Khusus 2020

Pembahasan atas kebijakan luar negeri Indonesia dan dampaknya terhadap masyarakat

tidak lagi hanya melibatkan kelompok-kelompok yang dekat dengan negara, tetapi juga

segmen-segmen masyarakat yang lebih luas. Sebagai pencetak generasi pemerhati

kebijakan luar negeri berikutnya, pengajar-pengajar muda bidang Hubungan

Internasional tidak hanya mampu memberikan kebijakan inovatif, namun juga berperan

mempengaruhi debat publik. Lokakarya Pengajar Muda untuk Kebijakan Luar Negeri

Indonesia (Jakarta, 13-19 Oktober 2019) dimaksudkan untuk mengundang ide-ide inovatif

untuk kebijakan luar negeri Indonesia dan mempublikasikannya secara akademis dalam

bentuk analisa kebijakan yang berkualitas.

Serial working paper ini merupakan edisi khusus publikasi yang memuat paper-paper

kebijakan yang dihasilkan oleh peserta kegiatan Lokakarya. Edisi khusus ini merupakan

medium ide-ide inovatif dan evaluasi dari pengajar-pengajar muda dalam hubungan

internasional terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Opini yang diekspresikan dalam

publikasi ini merupakan milik masing-masing penulis dan tidak dimaksudkan untuk

diatribusikan kepada CSIS. 

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta adalah sebuah organisasi

nirlaba independen yang berfokus pada studi-studi berorientasi kebijakan atas isu-isu

domestik dan internasional. Misi CSIS adalah untuk berkontribusi pada pengembangan

proses pembuatan kebijakan melalui riset, dialog, dan debat publik. Misi ini didasari oleh

kepercayaan bahwa perencanaan jangka panjang dan visi bagi Indonesia dan kawasan

perlu dilakukan atas dasar pengertian mendalam akan isu-isu ekonomi, politik, dan sosial,

termasuk yang berasal dari perkembangan di tingkat kawasan dan internasional. RIset

dan studi CSIS kemudian disalurkan melalui berbagai wadah sebagai masukan

independen bagi pemerintah, universitas dan institusi penelitian, organisasi masyarakat

sipil, serta kalangan media dan bisnis. CSIS didirikan pada tahun 1971.

Dr. Shafiah Muhibat

Ketua Departemen Hubungan Internasional

CSIS Indonesia
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Pentingnya Diplomasi Energi 

dalam Upaya Mencapai Ketahanan Energi Nasional 

 

Novita Putri Rudiany 

Universitas Pertamina 

 

Pendahuluan 

Tulisan ini mengelaborasi tentang pentingnya sebuah konsep diplomasi energi untuk 

mencapai ketahanan energi nasional. Mengacu pada definisi yang tertera pada Kebijakan 

Energi Nasional dalam Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2019, ketahanan energi nasional 

adalah keadaan di mana ketersediaan sumber energi dan akses masyarakat luas untuk 

mendapatkan energi pada harga yang terjangkau bisa dijamin dalam jangka waktu yang 

panjang, baik dalam kondisi normal atau business as usual (BAU) maupun saat krisis, serta 

penggunaannya tidak akan mencederai kelestarian lingkungan hidup1. Perumusan konsep 

diplomasi energi ini merujuk pada sebuah grand strategy yang dapat dijadikan landasan 

pengambilan kebijakan luar negeri di sektor energi dengan memperhatikan prioritas 

kebutuhan energi nasional yang disesuaikan dengan upaya di tingkat global menuju 

pembangunan berkelanjutan. Secara lebih spesifik, melalui konsep diplomasi energi, 

pemerintah diharapkan mampu mengatasi beragam tantangan terkait kelangkaan suplai 

energi global. 

 

Dalam pembahasannya, tulisan ini menjawab rumusan masalah, dalam upaya mencapai 

ketahanan energi nasional, kebijakan luar negeri seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh 

Indonesia. Rumusan masalah ini menjadi fokus penelitian mengingat semakin jelasnya 

ancaman krisis energi global yang utamanya berkaitan dengan akses terhadap sumber energi 

dan berpotensi memberikan dampak serius bagi ketersediaan dan keterjangkauan energi di 

dalam negeri. Apalagi, hasil produksi energi nasional mengalami stagnasi dan diiringi dengan 

pengembangan energi baru terbarukan yang belum signifikan. Tulisan ini memaparkan 

setidaknya tiga kebijakan alternatif yang feasible untuk mencapai ketahanan energi nasional 

di tengah ancaman krisis energi global. 

 

Perhatian terhadap isu energi di tingkat global sesungguhnya semakin tinggi sejak fenomena 

krisis minyak pada tahun 1970an, yang menyebabkan perubahan dramatis pada lanskap 

energi global. Upaya untuk mengamankan suplai terhadap energi terus dilakukan utamanya 

oleh negara-negara besar yang tergolong sebagai konsumen mayor, seperti Amerika Serikat, 

Tiongkok dan India. Hal ini menjadi wajar karena energi adalah elemen fundamental dalam 

memastikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pertahanan setiap negara. Peran energi 

menjadi sentral sebagai sumber dari kesejahteraan sekaligus kompetisi antar negara, 

perdebatan politik, inovasi teknologi, dan juga menjadi salah satu faktor tantangan bagi 

 
1 Ibrahim, Herman Darnel. 2014. Energi Selamatkan Negeri.Jakarta: The Indonesian Reform Institute dan Media Energi Negeri, 4.  
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kelestarian lingkungan hingga di tingkat global2. Kebutuhan energi juga semakin meningkat 

seiring dengan naiknya jumlah populasi di dunia. Sayangnya, hal ini tidak diimbangi dengan 

ketersediaan sumber-sumber yang dapat memastikan tingkat kecukupan pasokan energi. Hal 

ini dipertegas oleh Gilles Carbonnier dan Jacques Grinevald yang mengungkapkan bahwa 

kegelisahan masyarakat internasional terkait dengan akses terhadap energi dipengaruhi oleh 

semakin tingginya konsumsi energi yang disebabkan oleh ledakan jumlah penduduk serta 

perkembangan teknologi yang massif, sehingga menyebabkan degradasi lingkungan dan 

terganggunya sistem iklim dalam biosfer3. 

 

Sebenarnya, kekhawatiran terhadap kelangkaan energi sempat yakin dijawab dengan 

kecanggihan teknologi sehingga produksi minyak mentah, gas alam dan juga batu bara yang 

ramah lingkungan dapat ditingkatkan. Mengutip pernyataan dari Daniel Yergin, seorang 

pengamat isu energi global, sistem suplai energi global akan lebih kuat, sehingga masyarakat 

internasional dapat memastikan keamanan suplai energi dan seluruh negara di dunia akan 

lebih siap dalam mengatasi krisis4. Hal ini juga didukung dengan adanya revolusi shale oil and 

gas serta coal-bed-methane di beberapa negara seperti produsen seperti Amerika Serikat yang 

memiliki cadangan paling besar, diikuti oleh Tiongkok, Estonia dan Brazil. 

 

Namun, hingga saat ini nyatanya belum ada yang benar-benar bisa menjamin ketersediaan 

energi yang terjangkau bagi setiap individu di seluruh dunia. Aad Correljé dan Coby van der 

Linde bahkan mengemukakan adanya kemungkinan menuju kondisi yang disebut regions and 

empires dalam memprediksi masa depan industri minyak dan gas dalam konteks sistem 

ekonomi dan politik internasional5. Regions and empires menggambarkan kondisi dunia yang 

terkotak-kotakkan dalam negara dan kawasan berdasarkan pada ideologi serta kepentingan 

nasional, dan memunculkan kompetisi antar negara-negara besar dengan menggunakan 

strategi politik dan militernya. Pada akhirnya tidak ada sebuah kerja sama internasional yang 

efektif dalam menaugi isu kelangkaan energi, tetapi hanyalah persaingan antar negara untuk 

menguasai sumber energi yang potensial, sehingga kelangkaan energi di beberapa negara 

menjadi nyata. Masyarakat Eropa sendiri sudah menangkap sinyal ancaman keamanan energi 

dari kondisi regions and empires ini6. Klaim tersebut sudah dapat diamati dari sikap beberapa 

negara industri, seperti upaya dominasi Amerika Serikat saat melonjaknya produksi shale oil 

dan upaya Tiongkok dalam mengembangkan proyek Belt and Road Initiative (BRI) yang 

diproyeksikan dapat mengamankan pasokan energi ke dalam negeri. Dua fenomena ini 

menunjukkan bahwa sekalipun teknologi untuk mengakses energi terus meningkat, 

kelangkaan energi di tingkat global tidak dapat dihindari akibat adanya potensi persaingan 

antar negara dalam mengamankan pasokan energi nasionalnya masing-masing. 

 
2 Pascual, Carlos dan Jonathan Elkind. 2010. Energy Security: Economics, Politics Strategies and Implications. The Brookings Institution, Washington 

DC. 
3 Carbonnier, Gilles dan Jacques Grinevald. 2011. International Development Policy: Energy and Development. Palgrave Macmillan, London. 
4 Sovacool, Benjamin K, et.al. 2016.  Fact and Fiction in Global Energy Policy: 15 Contentious Questions. John Hopkins University Press. P. 292, 

Baltimore. 
5 Correljé, Aad dan Coby van der Linde. 2006.  Energy Supply Security and Geopolitics: A European Perspective. Energy Policy Vol. 34, 536. 
6 Ibid., 535. 
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Sikap negara-negara industri tersebut sebenarnya sudah mengindikasikan adanya kesadaran 

terkait dengan kelangkaan energi yang harus segera direspon melalui implementasi konsep 

diplomasi energi. Amerika Serikat sejak 2017 menerapkan konsep energy dominance yang 

berpegang teguh pada pengembangan produksi minyak non-konvensional sehingga mampu 

menjadi pemain sentral dalam pasar minyak global dan menciptakan ketergantungan negara 

lain terhadapnya7. Energy dominance ini merupakan konsep baru yang menggantikan konsep 

diplomasi energi lama, yakni clean energy superpower yang menekankan kerja sama 

internasional untuk mengembangkan penggunaan energi ramah lingkungan untuk mengatasi 

kemungkinan disrupsi pasokan energi dan merespon perubahan iklim. Di samping itu, 

terdapat Tiongkok dengan upaya diplomasi energi melalui BRI dengan berpedoman pada 

Rencana Pembangunan Lima Tahun untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial Nasional yang 

menyatakan bahwa pemerintah harus memperluas kerja sama internasional, secara aktif 

terlibat dalam sistem energi global, memanfaatkan pasar energi internasional dan menjamin 

keamanan dari suplai energi ke Tiongkok8. Tidak hanya itu, Brazil juga telah menjalankan 

Diplomasi Ethanol yang bertujuan unruk menciptakan pasar internasional yang 

memungkinkan etanol untuk diperdagangkan secara bebas tanpa hambatan sehingga 

meningkatkan ekspor dan menarik investasi swasta untuk mengembangkan kapasitas 

produksi nasional9. 

 

Bercermin pada beberapa negara yang telah menerapkan merumuskan kebijakan luar negeri 

di sektor energi dan mengimplementasikan diplomasi energi untuk mencapai ketahanan 

energi nasionalnya, penting untuk menganalisis bagaimana upaya pemerintah Indonesia 

dalam memperkuat ketahanan energi dan merespon potensi ancaman krisis energi. Dengan 

demikian dapat dipetakan rekomendasi kebijakan luar negeri di bidang energi yang nantinya 

memungkinkan untuk dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan. Tulisan ini pertama-

tama akan menjabarkan permasalahan ketahanan energi di Indonesia. Penjelasan kemudian 

dilanjutkan dengan pemetaan rekomendasi kebijakan berdasarkan tiga kriteria utama, yakni 

kondisi historis pola pikir pemerintah, perhitungan kuantitatif terhadap kapasitas dan 

kapabilitas sumberdaya, serta kondisi normatif dengan menyesuaikan terhadap kondisi 

internasional. Pada bagian akhir, tulisan ini akan memberikan argumentasi terkait rekomendasi 

kebijakan luar negeri di bidang energi yang bisa menjadi prioritas untuk diimplementasikan. 

 

Masalah Ketahanan Energi Nasional di Indonesia 

 

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, ketahanan energi setidaknya memiliki 

beberapa elemen, yakni: 1) ketersediaan dan kemudahan akses terhadap energi; 2) 

keterjangkauan energi; 3) kesiapan dalam menghadapi krisis; 4) jaminan untuk jangka panjang; 

 
7 Boersma, Tim dan Corey Johnson. 2018. U.S. Energy Diplomacy. Center on Global Energy Policy, New York. p.12 
8 Qinhua, Xu. 2007. China’s Energy Diplomacy and Its Implication for Global Energy Security. Briefing Paper Dialogue on Globalization-Global 

Energy Security, Friedrich Ebert Stiftung Vol. 12, 4. 
9 De Jesus, Diego Santos Vieira. 2013. Lighting the Fire: Brazil’s Energy Diplomacy, 2003-2010. Diplomacy & Statecraft Vol. 24, No.3:507. 
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dan 5) jaminan kelestarian lingkungan hidup. Dalam mencapai ketahanan energi nasional, 

Indonesia sejatinya dihadapkan pada fenomena kelangkaan energi berkaitan dengan 

menurunnya hasil produksi energi fosil, seperti minyak bumi dan gas alam, yang diiringi 

dengan meningkatnya permintaan energi untuk kebutuhan pertumbuhan ekonomi seperti 

industri serta rumah tangga. 

 

Bayangan kelangkaan energi di level nasional ini menunjukkan bahwa ketahanan energi 

Indonesia bermasalah. Permasalahan pertama adalah masalah pada ketersediaan dan 

kemudahan akses terhadap energi. Berdasarkan pada Indonesia Energy Outlook yang 

dipublikasikan oleh Sekretariat Dewan Enrgi Nasional (DEN) pada tahun 2016, permintaan 

terhadap energi di tingkat nasional sejak 2015 dalam kondisi BAU akan terus meningkat rata-

rata sebesar 2,7% per tahun dan menunjukkan kenaikan 6 kali lipat pada tahun 2050, yang 

sebagian besar dikonsentrasikan untuk memenuhi 100% elektrifikasi nasional serta kebutuhan 

industri manufaktur10. Sayangnya kebutuhan energi yang selalu naik tidak diikuti oleh 

kelimpahan energi yang paling sering digunakan, yaitu minyak bumi. 

 

 

Gambar 1. Proyeksi Permintaan Energi Nasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: DEN, 2016 

 

  

 
10 Dewan Energi Nasional. 2016.  Indonesia Energy Outlook 2016. p.70. 
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Gambar 2. Proyeksi Produksi Minyak Bumi Nasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: DEN, 2016 

 

Hal ini menujukkan bahwa Indonesia mengalami defisit ketersediaan minyak bumi sebagai 

salah satu sumber energi utama yang digunakan oleh masyarakatnya. Sementara itu, sekalipun 

Indonesia memiliki cadangan gas alam sebesar 170 Trillion Standard Cubic Feeds (TSCF), 

nyatanya kapasitas produksi saat ini masih 8 Billion Standard Cubic Feeds (BSCF), sedangkan 

kebutuhan gas dalam negeri dalam kondisi BAU telah mencapai 13 BSCF pada tahun 2015 

hanya untuk pembangkit listrik saja11. Bahkan pada tahun 2017 silam, Kementerian Luar Negeri 

Indonesia menyatakan bahwa cadangan minyak nasional diproyeksikan akan habis dalam 

kurun waktu 18 tahun12. Dengan demikian, pemerintah perlu mendorong produksi gas alam 

agar ketersediaan dan kemudahan akses terhadap energi dapat dijamin. 

 

Permasalahan selanjutnya adalah keterjangkauan energi yang belum merata di seluruh 

Indonesia. Tidak semua masyarakat Indonesia mendapatkan energi dengan harga yang 

terjangkau, utamanya bagi penduduk yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan dan terluar 

(3T). Hal ini merupakan dampak dari permasalahan pertama terkait dengan tidak tersedianya 

sumber energi siap pakai yang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Salah 

satu indikator tidak terjangkaunya sumber energi ini adalah sulitnya melepas subsidi 

pemerintah terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) agar mampu dijangkau oleh daya beli 

masyarakat. Anggaran belanja subsidi baik untuk sektor energi dan non energi dari tahun ke 

tahun dialokasikan sebesar kurang lebih 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

pada bulan September 2019, subsidi untuk energi menyerap 71,3% dari pagu anggaran subsidi 

yang telah ditetapkan oleh APBN 2019, senilai 160 Trilyun Rupiah dengan 100 Trilyun Rupiah 

untuk subsidi BBM dan LPG13. Presentase subsidi ini kerap dinilai membebani APBN yang 

 
11 Ibid, Dewan Energi Nasional p.104. 
12 Kementerian Luar Negeri. 2017. Sustainable Energy and National’s Energy Security. Diakses melalui 

https://kemlu.go.id/portal/en/read/102/halaman_list_lainnya/energy-crisis 
13 Kementerian Keuangan. 2019.  APBN Kita: Kinerja dan Fakta Edisi September 2019. p.11. 
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seharusnya lebih tepat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan sumber daya 

manusia, seperti pendidikan dan kesehatan. 

 

Permasalahan ketiga berkaitan dengan kesiapan dalam menghadapi krisis dan jaminan jangka 

panjang yang sebenarnya berhubungan dengan permasalahan pertama. Seiring dengan 

prediksi meningkatnya permintaan energi nasional akibat dari melonjaknya jumlah populasi, 

namun tidak diiringi dengan meningkatnya jumlah pasokan energi nasional, Indonesia 

dianggap belum mampu untuk menghadapi kemungkinan krisis energi. Hal ini ditunjukkan 

dengan angka konsumsi minyak nasional pada angka 1,4 juta barel dalam satu hari, sementara 

produksi minyak hanya pada angka 800.000 barel per hari14. Gap produksi dan konsumsi 

tersebut kemudian ditutup dengan impor minyak. Di samping itu, sumber-sumber energi baru 

terbarukan belum memainkan peran yang signifikan dalam bauran energi nasional. Dengan 

kata lain, pemerintah tidak memiliki cadangan sumber energi yang cukup untuk kebutuhan 

masyarakat Indonesia saat terjadi krisis. Hal ini dapat berdampak pada kepanikan apabila 

harga minyak tiba-tiba naik sementara APBN tidak mampu lagi memberikan suntikan dana 

subsidi. Padahal menurut proyeksi dari Dewan Energi Nasional pada tahun 2017, harga sumber 

energi akan terus naik sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia harus bertumbuh sebesar 

6% hingga 8% per tahun untuk memastikan daya jangkau masyarakat15. Dampak selanjutnya 

mengarah pada belum mampunya pemerintah untuk memberikan jaminan ketersediaan 

energi jangka panjang karena adanya ketergantungan terhadap energi impor. 

 

Permasalahan lain terjadi pada nexus sektor energi dan sektor lingkungan. Meningkatnya 

perhatian global terhadap isu kerusakan lingkungan secara langsung juga mengarah pada 

pemanfaatan energi yang tidak efisien. Indonesia merupakan salah satu negara yang 

mendapat kecaman internasional karena adanya degradasi lingkungan yang serius. Merujuk 

pada dipublikasikannya film documenter berjudul The Sexy Killer menjelang pemilu 2019, 

kerusakan lingkungan dampak dari aktivitas tambang batu bara menjadi sorotan utama16. 

Selain itu polusi udara juga menjadi perhatian akibat penggunaan biomassa yang sifatnya 

tradisional, pembakaran energi fosil baik yang digunakan sebagai sumber pembangkit listrik, 

kegiatan industri, maupun alat transportasi. Beberapa organisasi non-pemerintah seperti 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) telah menunjukkan laporan-laporan hasil 

pengamatan di lapangan dan menyimpulkan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat 

ekologis karena aktivitas pada sumber energi yang tidak memperhatikan kelestarian 

lingkungan17. Hal ini mengakibatkan bencana ekologis seperti cuaca ekstrim dampak 

perubahan iklim, banjir, tanah longsong, kebakaran hutan dan lahan serta gempa bumi lebih 

sering terjadi. 

 

 
14 The Jakarta Post. Indonesia in Energy Crisis: Pertamina Director. Diakses melalui https://www.thejakartapost.com/news/2017/12/07/indonesia-in-

energy-crisis-pertamina-director.html 
15 Ibid, Dewan Energi Nasional p.43. 
16 Watchdoc Image. 2019. The Sexy Killers. Youtube. Diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=qlB7vg4I-To. 
17 Karokaro, Ayat S. 2018.  WALHI: Kondisi Indonesia Masih Darurat Ekologis. Diakses melalui https://www.mongabay.co.id/2018/04/24/walhi-

kondisi-indonesia-masih-darurat-ekologis/ 
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Berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan dengan mengatur pemanfaatan energi, 

Indonesia telah menyatakan Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2016 

dalam Conference of Parties (COP)-22 di Marakesh yang merupakan kelanjutan dari Paris 

Agreement. Pemerintah akan mengupayakan meningkatnya bauran energi baru terbarukan 

dengan target 23% dari seluruh sumber energi nasional pada tahun 2025 hingga 30% pada 

tahun 2050, sehingga porsi sumber energi fosil dapat secara bertahap dikurangi18. Pemerintah 

juga wajib mendorong adanya efisiensi energi melalui penggunaan teknologi hemat energi 

yang tidak hanya pada sektor industri dan transportasi tetapi juga pada sektor rumah tangga. 

Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang merupakan salah 

satu elemen dalam ketahanan energi. 

 

Sayangnya, kebijakan-kebijakan energi yang diterapkan oleh Indonesia cenderung masih 

berorientasi domestik dengan manajemen energi yang masih inward-looking19. Adapun upaya 

prioritas yang coba diterapkan dalam menghadapi tantangan terhadap ketahanan energi 

adalah intensifikasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber energi baru baik di dalam 

maupun di luar negeri20. Upaya ini menyebabkan Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negar 

(BUMN) di sektor energi harus lebih giat dalam mencari ladang minyak baru maupun 

memaksimalkan eksplorasi di ladang minyak yang sudah ada. Selain itu, upaya pengembangan 

energi baru terbarukan juga didorong dalam kerangka energi diversifikasi, yang kemudian 

secara langsung juga harus diadopsi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk 

membangkitkan listrik dan mendistribusikannya kepada masyarakat di seluruh pelosok tanah 

air. 

 

Dua kebijakan utama tersebut membutuhkan sokongan dana yang kuat, sehingga dibukanya 

keran investasi asing menjadi hal yang krusial. Tetapi, iklim investasi di Indonesia saat ini 

cenderung belum ramah investor. Oleh karenanya, diplomasi dengan investor asing memiliki 

peran yang signifikan di tengah kompetisi akses terhadap sumber energi yang ketat di tingkat 

global. Sebuah konsep diplomasi energi diperlukan untuk menjamin ketersediaan energi 

sehingga mampu mendukung pembangunan berkelanjutan. Konsep ini sendiri baru 

dimunculkan dalam laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada April 2019 

dengan menyebutkan bahwa pelaksanaan diplomasi energi dimaksudkan untuk menjalin kerja 

sama demi mengamankan kecukupan suplai energi, mengembangkan energi baru terbarukan, 

meningkatkan akses energi modern dan efisiensi energi21. 

 

Kenyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia selama ini belum mendapati pentingnya konsep 

diplomasi energi, jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok 

hingga Brazil yang telah merumuskan konsep diplomasi energinya untuk menjadi batu pijakan 

 
18 Dewan Energi Nasional. 2019. Indonesia Energy Outlook 2019. Diakses melalui https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-outlook-

energi-indonesia-2019-bahasa-indonesia.pdf 
19 Alami, Athiqah Nur, et.al. 2017.  Foreign Policy and Energy Security Issues in Indonesia. Springer.p.113, Singapore.  
20 Ibid, p.114. 
21 Ibid, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.  
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bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang berkaitan 

dengan sektor energi. Dengan demikian, didapati permasalahan dalam ketahanan energi 

nasional yang sudah seharusnya ditangani dengan memberlakukan kebijakan luar negeri 

bidang energi yang tepat. Oleh karenanya pembahasan dalam tulisan ini berupa analisis 

terhadap rekomendasi kebijakan-kebijakan yang memungkinkan untuk diimplementasikan 

oleh pemerintah. Rekomendasi kebijakan yang ada dalam penelitian ini didasarkan pada tiga 

kriteria, yakni: 1) perubahan sudut pandang pemerintah; 2) kapasitas sumber daya manusia; 3) 

terobosan konstitusional. 

 

Pemetaan Rekomendasi Kebijakan: Outward Looking Policy 

 

Dalam memetakan rekomendasi, analisis kebijakan dibutuhkan untuk memahami masalah-

masalah yang ada. Analisis kebijakan berfungsi untuk mencari jawaban dari permasalahan 

berdasarkan fakta yang ada di lapangan untuk kemudian dilakukan evaluasi terhadap 

kebijakan yang telah dilakukan dan merekomendasikan langkah-langkah alternatif22. 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan dapat dilihat bahwa kebijakan luar 

negeri yang berkaitan dengan isu energi belum diimplementasikan secara maksimal oleh 

Pemerintah Indonesia. Padahal kebijakan luar negeri diperlukan untuk menangani ancaman 

terhadap ketahanan energi nasional yang ditandai dengan tanda-tanda kelangkaan energi. 

Oleh karenanya, solusi alternatif dalam kerangka umum seharusnya ditujukan untuk membuat 

kebijakan energi lebih bersifat outward looking, sehingga secara aktif melakukan international 

outreach demi meningkatkan kapasitas setiap aktor yang berkaitan langsung dengan sektor 

energi untuk mencapai ketahanan energi nasional. 

 

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, sejauh ini pemerintah Indonesia fokus 

kepada BUMN Pertamina untuk meningkatkan suplai energi dalam negeri utamanya minyak 

bumi dan gas alam, sehingga mampu memenuhi kebutuhan harian masyarakat dan juga untuk 

memenuhi kebutuhan cadangan. Di samping itu, BUMN PLN juga dihimbau untuk membantu 

diversifikasi energi untuk pembangkit listrik sehingga ketergantungan pada energi fosil dapat 

dikurangi dan lebih banyak mengembangkan sumber-sumber energi baru terbarukan yang 

lebih ramah lingkungan. Kebijakan ini merupakan salah satu kondisi BAU karena tindakan 

operasionalnya sudah dilakukan sejak lama. 

 

Sementara itu, beberapa ahli telah mendesak pemerintah untuk menciptakan iklim investasi 

yang ramah sehingga mampu menarik banyak investor asing, khususnya dalam 

mengembangkan kapasitas teknologi dan mengambil manfaat dari potensi energi baru 

terbarukan di Indonesia. Penciptaan iklim investasi yang ramah ini harus didahului dengan 

perubahan pola pikir dan sikap terhadap investasi asing. Stigma negatif yang menjurus pada 

anggapan-anggapan akan intervensi dan dominasi asing hingga bentuk baru penjajahan, 

harus diubah sehingga tidak timbul rasa takut untuk berinteraksi dengan aktor internasional 

 
22 Dunn ,William N. 2003.  Public Policy Analysis. Pearson Prentice Hall.p.1. 3rd Edition, London. 
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demi kemajuan bersama. Dorongan untuk menarik investasi asing ini dapat menjadi alternatif 

kebijakan sehingga mampu membantu pemerintah dalam upayanya mencapai ketahanan 

energi nasional. 

 

Di sisi lain, apabila bercermin dari bagaimana negara-negara lain menyikapi isu ketahanan 

energi melalui implementasi diplomasi energi dalam sebuah gagasan kebijakan luar negeri, 

maka alternatif kebijakan yang dapat ditawarkan adalah membuat kerangka yang serupa. 

Tujuan dari adanya konsep diplomasi energi adalah untuk menekankan bahwa isu energi 

adalah isu prioritas negara dan setiap pemangku kebijakan memiliki peran yang berbeda 

namun selaras untuk mencapai ketahanan energi nasional. Pilar utama dalam implementasi 

diplomasi energi adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku pihak 

yang secara khusus melingkupi isu potensi energi nasional, dan Kementerian Luar Negeri 

sebagai pihak yang mampu menerjemahkan konstelasi politik energi dunia sehingga dapat 

menjadi jembatan antara kebutuhan nasional dengan potensi tawaran kerja sama 

internasional di bidang energi. 

 

Gagasan kebijakan luar negeri dapat tepetakan menjadi tiga kebijakan alternatif berdasarkan 

beberapa kriteria. Pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh William Dunn, perlu ada sebuah 

perubahan sudut pandang dan pola pikir terhadap urgensi suatu isu dengan melihat latar 

belakang historis sehingga kesepakatan antar pemangku kebijakan dapat dicapai23. Perubahan 

sudut pandang yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana kemudian pemerintah dapat 

memetakan bahwa sebuah isu penting untuk diperhatikan karena sifatnya saat ini dan di masa 

mendatang menjadi strategis di segala lini hubungan politik, sosial, ekonomi maupun 

keamanan baik di level nasional maupun internasional. Berubah atau tidaknya sudut pandang 

ini pada akhirnya akan mampu menjadi landasan apakah suatu alternatif kebijakan bisa 

mendapatkan persetujuan dari pemerintah. 

 

Kedua, kebijakan yang mungkin untuk diadopsi nantinya harus mempertimbangkan secara 

kuantitatif kepatutan terhadap finansial dan juga sumber daya manusia dalam unit-unit 

administratif terkait24. Dengan demikian, kriteria yang perlu untuk diperhatikan adalah 

kesanggupan biaya dan kapabilitas tenaga ahli. Berkaitan dengan biaya, perlu adanya 

persetujuan dari pemerintah untuk menetapkan anggaran baru dalam implementasi kebijakan 

alternatif. Sementara itu, perhatian terhadap kapasitas sumber daya, yang dalam hal ini adalah 

kecukupan dan kecakapan tenaga ahli yang ada, sehingga implementasi kebijakan dijalankan 

dengan baik dan tepat sasaran. 

 

Ketiga, perlu ada tambahan kriteria pengukuran berdasarkan adanya orientasi outward looking 

dan international outreach dalam mencapai ketahanan energi nasional, yakni kesesuaian 

antara konstitusi dengan kondisi internasional, utamanya yang berkaitan dengan komitmen 

 
23 Ibid, Dunn, p.6. 
24 Ibid. 
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yang sudah dikemukakan. Adanya upaya international outreach menandai bahwa isu ini tidak 

hanya menjadi krusial di ranah domestik tetapi juga mendapat pengaruh dari ranah 

internasional. Sehingga kebijakan yang nanti diambil merupakan perpotongan antara kondisi 

domestik dan internasional25. Politik domestik ini ditunjukkan oleh bagaimana suatu isu diatur 

dalam sebuah konstitusi. Sementara kondisi internasional merujuk kepada bagaimana 

sebagian besar negara-negara di dunia melingkupi sebuah isu. Dengan demikian, secara 

normatif harus ada kebijakan yang menjembatani keduanya. Oleh karenanya, kriteria ketiga 

adalah terobosan konstitusional agar dapat selaras dengan kesepakatan internasional. Dengan 

kata lain, kriteria ketiga ini lebih menekankan pada konsep utama dari sebuah tawaran 

alternatif kebijakan luar negeri yang merupakan upaya dari negara sebagai aktor dalam 

hubungan internasional, mampu mencapai kepentingan nasional melalui interaksinya dengan 

aktor-aktor yang lain, baik itu negara lain, organisasi internasional maupun perusahaan multi-

nasional. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, didapatkan bahwa setidaknya ada tiga kriteria yang menjadi 

indikator untuk mengukur apakah alternatif kebijakan luar negeri yang ditawarkan dapat 

diimplementasikan dengan baik dan efektif. Kriteria pertama berhubungan dengan kondisi 

historis terkait perubahan pola pikir pemerintah. Kriteria kedua berhubungan dengan 

perhitungan kuantitatif, yakni kapasitas sumber daya manusia. Dan kriteria ketiga 

berhubungan dengan kondisi normatif domestik dan internasional, yakni terobosan 

konstitusional. 

 

Analisis Potensi Alternatif Kebijakan untuk Ketahanan Energi Nasional 

 

Bagian ini merupakan analisis dari tiga alternatif kebijakan yang diukur dengan tiga kriteria 

pada sub-bab sebelumnya. Alternatif kebijakan yang ditawarkan bukan untuk menunjukkan 

bahwa satu kebijakan lebin baik dijalankan daripada kebijakan yang lain, melainkan untuk 

memberikan rekomendasi kebijakan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dengan 

demikian, alternatif kebijakan yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah rekomendasi yang 

berkelanjutan. Rekomendasi pertama diambil dari kondisi awal atau titik mula yang 

menggambarkan apabila tidak ada improvisasi kebijakan pemerintah terkini, yakni kondisi 

BAU. Rekomendasi kedua diambil berdasarkan bukti-bukti fenomena adanya preferensi dan 

opini masyarakat sebagaimana yang telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, yakni 

memperbaiki iklim investasi di sektor energi sebagai rekomendasi jangka pendek. 

Rekomendasi ketiga diambil berdasarkan situasi normatif terkait dengan perumusan strategi 

diplomasi energi sebagai rekomendasi jangka panjang, yang mana hal ini telah dilakukan oleh 

banyak negara sebagaimana komparasi yang telah dipaparkan di sub bab sebelumnya. 

Alternatif kebijakan pertama adalah kondisi BAU yang fokus pada penyediaan pasokan energi 

fosil dan pengembangan sumber energi baru terbarukan oleh BUMN. Dalam hal ini, 

pemerintah tidak perlu mengubah pola pikir tertentu karena sudah diimplementasikan, 

 
25 Hill, Christopher. 2003.  The Changing Politics of Foreign Policy. Houndsmills Palgrave, p.3, New York.  
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sehingga setiap pihak yang terlibat dalam kebijakan dalam kondisi BAU telah bersepakat. Saat 

pemerintah menyatakan persetujuannya, anggaran dana pun sudah dapat ditetapkan sebagai 

biaya untuk menerapkan kebijakan. Anggaran pengelolaan penyediaan migas pada Direktorat 

Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM tahun 2019 menetapkan dana 

sebesar 1,71 Triliun Rupiah26 Sementara itu sejak tahun 2016, Kementerian ESDM melalui 

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) telah 

menganggarkan dana sebesar 1,600 Triliun Rupiah untuk Percepatan Pengembangan Energi 

Baru Terbarukan (P2EBT), yang sebagian akan dialokasikan untuk membantu pembangkit 

listrik oleh PLN27. Dana tersebut telah dikonsolidasikan bersama dengan Presiden, Lembaga 

legislatif atau DPR dan dua kementerian terkait yakni Kementerian Koordinator Perekonomian 

dan Kementerian Keuangan. 

 

Di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia yang turut serta dalam kegiatan operasional energy 

lifting dan pengembangan sumber energi ramah lingkungan juga sudah terbukti 

kecakapannya. Di sektor minyak dan gas bumi misalnya, Indonesia sudah mampu berdikari 

dan berkembang pesat sejak perusahaan energi nasional berdiri. Keberadaan tenaga ahli inilah 

yang mampu mendorong Indonesia sebagai salah satu negara eksportir minyak dalam jumlah 

besar. Sementara di sektor energi baru terbarukan, koalisi tenaga ahli juga semakin menguat, 

hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah pembangkit listrik seperti Pembangkit Listrik 

Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap yang diklaim sebagai proyek energi bayu terbesar di Asia Tenggara 

dan juga Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla yang disebut-sebut sebagai 

pembangkit panas bumi terbesar di dunia. Keberadaan tenaga ahli ini pada akhirnya 

menjadikan alternatif kebijakan pada kondisi BAU lebih mudah untuk dilakukan, karena tugas 

pemerintah adalah untuk mengembangkan bukan lagi menghadirkan. 

 

Selanjutnya, berdasarkan kriteria terobosan konstitusi, pemerintah sudah menyelaraskan 

kebijakan kondisi BAU ini dengan komitmen yang diungkapkan pada Perjanjian Paris pada 

tahun 2016. Orientasi mengembangkan energi baru terbarukan yang kebijakannya kemudian 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perjanjian Paris dan 

dioperasionalkan dalam kebijakan kementerian terkait terhadap Nationally Determined 

Contribution. Sehingga, penyesuaian konstitusi pun telah dilakukan dalam alternatif kebijakan 

ini. Sehingga secara garis besar, kebijakan dalam kondisi BAU ini menjadi kebijakan yang 

paling mudah untuk diimplementasikan karena telah memenuhi setiap kriteria. Sayangnya, 

kebijakan ini nyatanya belum mampu menjawab tantangan ketahanan energi nasional yang 

diawali dari adanya kelangkaan energi. Di tambah lagi, kebijakan yang diterapkan Pertamina 

untuk meningkatkan pasokan minyak bumi secara tidak langsung dimaknai sebagai sikap yang 

memperbolehkan penggunaan energi fosil dan tidak akan menunjang kelestarian lingkungan. 

 

 
26 Ditjen Migas, Kementerian ESDM. 2018.  Menteri Jonan Ajukan Anggaran KESDM 2019 Rp 4,99 Triliun. Diakses melalui 

https://migas.esdm.go.id/post/read/menteri-jonan-ajukan-anggaran-kesdm-2019-rp-4-99-triliun 
27 Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM. 2015.  Pengembangan Energi Baru Terbarukan Butuh Rp. 1600 Triliun. Diakses melalui 

http://ebtke.esdm.go.id/post/2015/11/10/1005/pengembangan.energi.baru.terbarukan.butuh.rp.1600.triliun 
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Kebijakan alternatif selanjutnya adalah memperbaiki iklim investasi sehingga menarik investor 

asing untuk turut berkontribusi terhadap pengembangan infrastruktur energi di Indonesia. 

Masyarakat Indonesia secara keseluruhan masih memiliki stigma yang tidak baik dengan 

keberadaan asing. Stigma yang berkembang di masyarakat adalah bahwa kehadiran investor 

asing akan membahayakan kedaulatan negara karena berpotensi memberikan pengaruh-

pengaruh yang merugikan masyarakat Indonesia28. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari rasa 

trauma terhadap kolonialisme secara umum di satu sisi, dan penguasaan tambang nasional 

oleh negara lain secara khusus di sisi lain, seperti yang terjadi pada kasus Freeport di Papua. 

Sekalipun pemerintah sudah seharusnya bersikap pragmatis dengan fokus pada manfaat yang 

akan didapatkan dengan membuka keran investasi, nyatanya tekanan domestik masih menjadi 

stumbling blocks yang harus disikapi dengan serius. Ditambah lagi biaya yang dikeluarkan 

untuk memastikan implementasi tepat guna dari investasi asing ini akan lebih tinggi dari 

alternatif kebijakan BAU. Sehingga masih ada potensi keraguan untuk mencapai kesepakatan 

sehingga seluruh jajaran pemerintahan bidang terkait menyetujui perumusan kembali 

kebijakan investasi asing di sektor energi. 

 

Sejalan dengan adanya keraguan dari sisi cara pandang pemerintah, kapasitas sumber daya 

manusia juga harus ditinjau ulang. Hal ini erat kaitannya dengan pertanyaan besar tentang 

bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan untuk membuka investasi asing, mulai 

dari perumus kebijakan, eksekutor kebijakan hingga pengawas kebijakan mampu bersinergi 

dalam mencapai keuntungan maksimal yang ditujukan untuk kesejahteraan negara, bukan 

untuk kepentingan pribadi atau golongan. Permasalahan nyata dalam hal ini adalah kerap kali 

ditemukan pelanggaran yang terjadi di sektor investasi oleh investor asing, seperti misalnya 

kasus suap atau korupsi hingga diabaikannya kelestarian lingkungan akibat pembuangan 

limbah yang tidak diolah, sehingga pada akhirnya merugikan masyarakat lokal29. Kondisi ini 

membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang secara khusus mengawal 

implementasi kebijakan investasi asing ini masih harus ditingkatkan secara signifikan. 

 

Sekalipun demikian, dibukanya keran investasi asing di Indonesia dengan lebar sebenarnya 

bukan merupakan terobosan konstitusional yang sifanya disruptif, sebab dasar-dasar 

kebijakan investasi asing secara umum telah ada dan sesuai dengan kondisi internasional 

khususnya mengenai upaya untuk mencapai bauran energi dengan presentase energi baru 

terbarukan sebesar 23%. Bahkan naskah akademik rancangan undang-undang tentang energi 

baru terbarukan oleh Pusat Perancangan Undang-Undang DPR RI telah diajukan untuk ditinjau 

sejak tahun 2018 silam30. Dalam rancangan tersebut, pemerintah juga telah dihimbau untuk 

memperbaiki iklim investasi asing yang bebas korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah 

sebenarnya sudah melihat bahwa peraturan terkait dengan investasi asing merupakan salah 

 
28 Rajagukguk, Erman. Negara Kesejahteraan: Pro dan Kontra Modal Asing. Diakses melalui 

https://lama.elsam.or.id/downloads/1326793558_Erman_Rajagukguk_-_Negara_Kesejahteraan_......pdf 
29 International Energy Agency. 2008.  Energy Policy Review of Indonesia. Paris: OECD/IEAch.3. 
30 Pusat Perancangan Undang-Undang DPR RI 2018. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Energi Baru dan Terbarukan. Diakses 

melalui http://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/na/file/na-42.pdf 
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satu alternatif kebijakan yang mungkin untuk dilakukan demi mencapai ketahanan energi 

nasional. 

 

Apabila rekomendasi kebijakan jangka pendek untuk membuka keran investasi ini dilakukan 

secara bertahap dan pasti, setidaknya pemerintah mampu menjawab sebagian besar 

permasalahan ketahanan energi yang telah dikemukakan di sub bab sebelumnya, yakni 

mengatasi masalah pemertaan keterjangkauan energi dengan membuka investasi di sektor 

energi sesuai dengan potensi daerah, sehingga sekaligus mengembangkan potensi energi 

baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, investasi yang besar juga 

berpotensi untuk menyediakan cadangan sumber energi sehingga perlahan mampu 

meringankan beban pemerintah dalam mempersiapkan kemungkinan krisis energi dan akses 

energi jangka panjang. 

 

Alternatif kebijakan ketiga bersifat rekomendasi jangka panjang yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah sebagai kelanjutan apabilah alternatif kebijakan kedua telah secara stabil 

dilaksanakan dan menunjukkan hasil yang positif untuk masyarakat. Alternatif kebijakan 

jangka panjang ini adalah mengembangkan gagasan kebijakan luar negeri dengan 

merumuskan konsep diplomasi energi. Mengingat beberapa negara telah 

mengimplementasikan perumusan konsep diplomasi energi ini dan mampu menjalankannya 

dengan baik, maka pemerintah Indonesia juga diharapkan mampu mengadopsi sikap yang 

sama. Dalam hal ini, sasaran diplomasi energi adalah negara mitra yang potensial dan juga 

lembaga-lembaga internasional yang memiliki kaitan dengan upaya untuk mencapai 

ketahanan energi. Berdasarkan pada kriteria pertama, diplomasi energi ini merupakan konsep 

yang begitu baru bagi Indonesia, sehingga pemerintah dituntut untuk menciptakan wawasan 

yang belum ada sebelumnya. Berkaitan dengan itu, maka pemerintah harus memiliki sudut 

padang bahwa diplomasi energi adalah suatu bentuk diplomasi khusus di bidang energi yang 

fungsinya krusial bagi kondisi nasional. Perumusan kerangka konseptual dan dasar-dasar 

hukum perlu dilakukan dari awal sehingga tentunya membutuhkan biaya yang besar. 

 

Jika merujuk pada pemaknaan diplomasi energi yang dilakukan oleh Amerika Serikat misalnya, 

negara ini secara khusus membentuk Biro Energi dalam Kementerian Luar Negerinya sehingga 

ada diplomat-diplomat khusus yang fokus terhadap pelaksanaan diplomasi energi31. Diplomat 

khusus ini tidak hanya dari tenaga ahli di bidang energi tetapi juga tenaga ahli di bidang 

kebijakan yang berkolaborasi secara sinergis. Diplomat ini tidak hanya menjadi jembatan 

antara Amerika Serikat dengan pihak internasional tetapi juga menyelaraskan kepentingan 

energi nasional dengan kementerian-kementerian terkait. Dalam mewujudkan ini, pemerintah 

membutuhkan anggaran perumusan kebijakan, belanja pegawai hingga biaya untuk 

mengkoordinasikan kebijakan. Permasalahan utamanya adalah bahwa kebijakan-kebijakan 

energi yang berhubungan dengan pihak luar dilakukan secara sektoral32. Oleh karenanya, 

 
31 Ibid, Boersma p.6. 
32 Ibid, Alami et al., p.115. 
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potensi pemerintah untuk sepakat dan menyetujui pelaksanaan alternatif kebijakan ini masih 

sangat minim, tetapi hal ini tidak mustahil untuk dilakukan. 

 

Sudut pandang pemerintah mengenai konseptualisasi diplomasi energi tidak hanya terganjal 

oleh anggaran yang besar, tetapi juga mungkin terhambat oleh ketersediaan sumber daya 

manusia yang memiliki kapabilitas untuk mengimplementasikan diplomasi ini. Hingga saat ini 

pemerintah belum bisa memetakan tenaga ahli yang potensial untuk ditempatkan sebagai 

pion dalam menjalankan diplomasi energi. Argumentasi yang muncul adalah bahwa 

koordinasi yang minim antara Kementerian ESDM dan Kementerian Luar Negeri menjadikan 

tidak adanya visi yang selaras, sehingga para diplomat Indonesia cenderung untuk menjadi 

negosiator namun belum memiliki pengetahuan yang mendalam terkait dengan kebutuhan 

energi nasional yang terhimpun dalam Kementerian ESDM. Padahal seharusnya, Kementerian 

Luar Negeri adalah institusi yang seharusnya ditempatkan pada garda terdepan dalam 

implementasi diplomasi energi Indonesia33. 

 

Apabila dikaji dari kriteria terobosan konstitusional, maka penciptaan gagasan kebijakan luar 

negeri di sektor energi untuk mencapai ketahanan energi nasional ini adalah inovasi yang 

bersifat breaking through. Perumusannya dapat secara langsung disesuaikan dengan kondisi 

politik energi dunia dan diselaraskan dengan situasi energi dalam negeri. Di dalamnya pun 

juga dapat ditetapkan garis besar ketentuan yang berkaitan dengan energi dengan mencakup 

visi misi Indonesia di bidang energi; konsep keamanan, ketahanan, kemandirian dan 

kedaulatan energi nasional; hingga ketentuan umum operasionalisasi kebijakan di bidang 

energi seperti produksi, konsumsi, distribusi dan investasi, Dengan kata lain, secara 

konstitusional diplomasi energi mungkin untuk dilakukan. 

 

Transisi dari implementasi rekomendasi kebijakan jangka pendek ke jangka panjang ini dapat 

dimulai dari adanya perumusan konsep diplomasi energi. Perlu ada telaah secara historis 

bagaimana pemaknaan isu energi bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Hal ini 

utamanya dilakukan dengan menguatkan hubungan antara Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral dengan Kementerian Luar Negeri sebagai pilar utama dari diplomasi energi, 

sehingga kemudian dapat berkoordinasi dengan lembaga pemerintahan yang lain. 

Selanjutnya, penguatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia melalui pelatihan 

khusus yang bertujuan untuk memantapkan pemahaman terkait dengan kebutuhan energi 

dalam negeri, target capaian ketahahan energi dan juga tantangan yang ada, serta 

pemahaman tentang kondisi politik energi global seperti tren pemanfaatan energi, geopolitik 

energi, ekonomi politik energi serta tata kelola energi global. Hal ini bertujuan untuk 

menciptakan sumber daya manusia yang secara khusus dan qualified memiliki pemahaman 

komprehensif terkait dengan isu energi. Dengan demikian, penyesuaian normatif antara 

kondisi domestik dan internasional dapat lebih terkoordinir sehingga secara implementatif 

peluang kerja sama internasional di bidang energi dapat terbuka lebar dan pelaksanaan 

 
33 Ibid 
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investasi energi dapat lebih terdiversifikasi dengan hadirnya investor asing yang beraktivitas 

sesuai dengan standar nasional dan internasional. Ketiga penyesuaian ini pada akhirnya 

diharapkan dapat menjawab semua tantangan ketahanan energi nasional yang berkaitan 

dengan ketersediaan, keterjangkauan, kesiapan menghadapi krisis, jaminan jangka panjang 

dan kelestarian lingkungan. 

 

Secara umum, analisis ketiga rekomendasi kebijakan dapat dilihat melalui tabel berikut; 

 

Tabel 1. Matriks Analisis Alternatif Kebijakan 

Sumber: diolah oleh Penulis 

 

 

Kesimpulan: Alternatif Paling Efektif 

 

Beberapa negara besar di dunia menjadikan isu energi sebagai isu krusial karena telah 

merasakan potensi ancaman terhadap ketersediaan dan akses terhadap sumber energi, 

sehingga upaya international outreach lebih gencar dilakukan melalui implementasi kebijakan 

luar negeri di sektor energi. Fenomena ini sebenarnya juga telah muncul di Indonesia. 

Sekalipun tidak dirasakan oleh setiap individu di Indonesia, ancaman terhadap ketahanan 

energi nasional berupa kelangkaan energi yang ditandai dengan menipisnya jumlah pasokan 

hingga kerusakan lingkungan, harus segera ditangani oleh Pemerintah Indonesia. Sayangnya, 

kebijakan di bidang energi selama ini terlalu berorientasi ke dalam sehingga jangkauan kepada 

pihak luar masih harus ditingkatkan. Oleh karenanya dibutuhkan suatu rekomendasi kebijakan 

yang lebih bersifat outward looking. 

 

Pada dasarnya, rekomendasi kebijakan dapat muncul setelah menganalisis masalah-masalah 

yang telah terjadi sehingga setiap alternatifnya merupakan saran yang mungkin untuk 

diimplementasikan. Dengan kata lain, tidak ada rekomendasi kebijakan yang tidak bisa 

dilakukan. Ketika semua rekomendasi mungkin untuk dilakukan, maka diperlukan sebuah 
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analisis untuk mengukur efektivitas alternatif kebijakan luar negeri di bidang energi dengan 

melihat pada kriteria-kriteria yang ada yakni: 1) sudut pandang pemerintah; 2) sumber daya 

manusia; 3) terobosan konstitusional. Analisis ini ditujukan untuk memetakan rekomendasi 

mana saja yang dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek dan panjang. 

 

Berdasarkan analisis tersebut, secara umum kebijakan pada kondisi BAU merupakan kebijakan 

yang paling mudah dan murah untuk diimplementasikan. Pemerintah hanya perlu memastikan 

bahwa BUMN yang ditunjuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan pengembangan yang 

cukup. Implementasi kebijakan ini juga telah memiliki tenaga ahli dalam kegiatan operasional 

maupun pengawasan. Sayangnya, kondisi ini tidak akan mengantarkan Indonesia untuk 

mencapai ketahanan energi nasional tetapi hanya membantu memenuhi kebutuhan energi 

harian. 

 

Alternatif kebijakan kedua berkaitan dengan investasi asing. Kebijakan ini adalah kebijakan 

yang paling mungkin dilakukan dalam jangka waktu yang singkat. Hal ini dikarenakan 

pemerintah Indonesia telah memiliki dasar-dasar hukum tentang investasi sehingga akan lebih 

mudah untuk dikembangkan. Namun kebijakan ini membutuhkan kapasitas sumber daya 

manusia yang berkualitas khususnya dalam mengawal implementasi kebijakan. 

 

Hasil dari pengukuran dengan menggunakan kriteria tersebut, alternatif kebijakan untuk 

merumuskan konsep diplomasi energi nampak sebagai rekomendasi yang membutuhkan 

biaya yang sangat besar. Namun, alternatif kebijakan ini seharusnya dirumuskan untuk jangka 

panjang dan harus diinisiasi sejak saat ini. Perumuskan konsep diplomasi energi ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana cara mencapai 

ketahanan energi nasional dengan mengajak pihak-pihak asing baik dalam bentuk kerja sama 

antar negara maupun investasi perusahaan energi multinasional, berdasarkan analisis dan 

pemetaan yang matang terhadap kondisi politik energi dunia. Dalam hal ini, perlu adanya 

sinergitas antar pemangku kebijakan terkait, seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Luar 

Negeri. 

 

  



17 

 

Daftar Pustaka 

Alami, Athiqah Nur, Ganewati Wuryandari, R.R Emilia Yustiningrum dan Nanto Sriyanto. 2017. 

Foreign Policy and Energy Security Issues in Indonesia. Springer, Singapore. 

Ayat S. Karokaro. 2018.  WALHI: Kondisi Indonesia Masih Darurat Ekologis. Diakses melalui 

https://www.mongabay.co.id/2018/04/24/walhi-kondisi-indonesia-masih-darurat-

ekologis/ 

Boersma, Tim dan Corey Johnson. 2018. U.S. Energy Diplomacy. Center on Global Energy 

Policy, New York. 

Carbonnier, Gilles dan Jacques Grinevald. 2011. International Development Policy: Energy and 

Development. Palgrave Macmillan, London. 

Correljé, Aad dan Coby van der Linde. 2006. Energy Supply Security and Geopolitics: A 

European Perspective. Energy Policy Vol. 34:536. 

De Jesus, Diego Santos Vieira. 2013. Lighting the Fire: Brazil’s Energy Diplomacy, 2003-2010. 

Diplomacy & Statecraft Vol. 24, No.3. 

Dewan Energi Nasional. 2016. Indonesia Energy Outlook 2016. 

Dewan Energi Nasional. 2019. Indonesia Energy Outlook 2019. 15. Diakses melalui 

https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-outlook-energi-indonesia-

2019-bahasa-indonesia.pdf 

Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM. 2015.  Pengembangan Energi Baru Terbarukan Butuh Rp. 

1600 Triliun. Diakses melalui 

http://ebtke.esdm.go.id/post/2015/11/10/1005/pengembangan.energi.baru.terbaruka

n.butuh.rp.1600.triliun 

Ditjen Migas, Kementerian ESDM. 2018.  Menteri Jonan Ajukan Anggaran KESDM 2019 Rp 

4,99 Triliun. Diakses melalui https://migas.esdm.go.id/post/read/menteri-jonan-

ajukan-anggaran-kesdm-2019-rp-4-99-triliun 

Dunn, William N. Public Policy Analysis 3rd Edition. Pearson Prentice Hall, London. 

Hill, Christopher. 2013. The Changing Politics of Foreign Policy. Houndsmills Palgrave, New 

York. 

Ibrahim, Herman Darnel. Energi Selamatkan Negeri. The Indonesian Reform Institute dan 

Media Energi Negeri, Jakarta. 

International Energy Agency. 2008. Energy Policy Review of Indonesia. OECD/IEA, Paris.  

Kementerian Keuangan. 2019. APBN Kita: Kinerja dan Fakta Edisi September 2019. 

Kementerian Luar Negeri. 2017.  Sustainable Energy and National’s Energy Security. Diakses 

melalui https://kemlu.go.id/portal/en/read/102/halaman_list_lainnya/energy-crisis 



18 

 

Pascual, Carlos dan Jonathan Elkind. 2010. Energy Security: Economics, Politics Strategies and 

Implications. The Brookings Institution, Washington DC. 

Pusat Perancangan Undang-Undang DPR RI. 2018.  Naskah Akademik Rancangan Undang-

Undang Tentang Energi Baru dan Terbarukan. Diakses melalui 

http://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/na/file/na-42.pdf 

Qinhua, Xu. 2007. China’s Energy Diplomacy and Its Implication for Global Energy Security. 

Briefing Paper Dialogue on Globalization-Global Energy Security. Friedrich Ebert 

Stiftung Vol. 12. 

Rajagukguk, Erman. Negara Kesejahteraan: Pro dan Kontra Modal Asing. Diakses melalui 

https://lama.elsam.or.id/downloads/1326793558_Erman_Rajagukguk_-

_Negara_Kesejahteraan_......pdf 

The Jakarta Post. Indonesia in Energy Crisis: Pertamina Director. Diakses melalui 

https://www.thejakartapost.com/news/2017/12/07/indonesia-in-energy-crisis-

pertamina-director.html 

Sovacool, Benjamin K., Marilyn A. Brown dan Scott V. Valentine. Fact and Fiction in Global 

Energy Policy: 15 Contentious Questions. John Hopkins University Press Baltimore. 

Watchdoc Image. 2019.  The Sexy Killers. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=qlB7vg4I-To. 

  



19 

 

Menghadapi Milisi Maritim Tiongkok dan Operasi Daerah  

Abu-abu (Grey Zone Operations) di Laut Cina Selatan 

 

IGB Dharma Agastia 

President University 

 

Latar Belakang 

Sejak tahun 2013, Tiongkok aktif mereklamasi dan membangun instalasi militer di pulau-pulau 

di kawasan Kepulauan Spratly dan Paracels. Justifikasi pembangunan pulau-pulau buatan ini 

didasari pada klaim nine-dash line Tiongkok di Laut Cina Selatan. Meskipun pada tahun 2016 

klaim wilayah Tiongkok ditolak oleh keputusan Mahkamah Arbitrase Antarabangsa 

(Permanent Court of Arbitration; PCA), Tiongkok menolak mengakui keputusan PCA dan tetap 

meneruskan kegiatan pembangunan pulau-pulau serta memancing di wilayah yang masih 

disengketakan.34 

Komponen non-militer, seperti penjaga pantai, dan paramiliter, seperti kapal nelayan, 

memungkinkan Tiongkok untuk menegaskan klaim wilayahnya tanpa harus mengambil risiko 

eskalasi konflik.35 Penggunaan komponen tersebut bertujuan menjaga ambang konflik 

(conflict threshold) agar tidak mencapai taraf perang terbuka. Kehadiran kapal perang di 

perairan Laut Cina Selatan memiliki potensi mengeskalasi ketegangan antara negara-negara 

yang memiliki klaim wilayah di Laut Cina Selatan, yaitu Malaysia, Filipina dan Vietnam. Selain 

itu, Angkatan laut Tiongkok juga masih dalam tahap pengembangan (fleet-in-being), sehingga 

tidak bisa sering digunakan untuk menegaskan klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan, apalagi 

berhadapan langsung dengan kekuatan angkatan laut Amerika Serikat dan Jepang yang masih 

sering melakukan patroli kebebasan bernavigasi (Freedom of Navigation Operations; FONOP) 

di Laut Cina Selatan. Selain keuntungan strategis menekan conflict threshold, penggunaan 

komponen non-militer dan paramiliter juga memiliki keuntungan taktis, yaitu mengaburkan 

batasan-batasan antara petempur dan non-petempur. Menurut hukum humaniter 

internasional, meskipun penyerangan terhadap kapal nelayan yang menyokong operasi militer 

(auxiliary fleet) dibenarkan, pada kenyataannya di lapangan, perbedaan antara kapal nelayan 

sipil dan kapal paramiliter akan sulit diketahui.36 

Definisi dan Hakikat Gray Zone Operations 

Di dalam literatur kajian strategis, keadaan di mana terdapat ketidakjelasan mengenai rules of 

engagement yang dapat digunakan oleh musuh untuk mendapatkan keuntungan strategis 

tanpa perlu menggunakan kekuatan militer secara eksplisit, dikenal dengan “operasi daerah 

abu-abu” (gray zone operations). Tidak terdapat definisi gray zone universal yang disepakati, 

 
34The Guardian. 2016. Beijing Rejects Tribunal’s Ruling in South China Sea Case. Diakses melalui 

https://www.theguardian.com/world/2016/jul/12/philippines-wins-south-china-sea-case-against-china.;  Gregory Poling. 2019.  Illuminating the 

South China Sea’s Dark Fishing Fleets.” Stephenson Ocean Security Project. Diakses melalui  https://ocean.csis.org/spotlights/illuminating-the-

south-china-seas-dark-fishing-fleets/ 
35 Thomas Kane. 2002.  Chinese Grand Strategy and Maritime Power. London: Routledge. 
36 James Kraska and Michael Monti. 2015. The Law of Naval Warfare and China’s Maritime Militia. International Law Studies 91: 450–67. 
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namun secara garis besar, gray zone dapat dipahami sebagai “wilayah operasi di antara perang 

dan damai” di mana tujuan strategis dipenuhi melalui penggunaan komponen-komponen 

yang tidak memicu respons militer.37  

Berbeda dengan konflik dalam konteks konvensional, operasi daerah abu-abu memiliki 

karakteristik seperti bertahap (gradual), revisionis, ambigu, dan cenderung menggunakan alat-

alat atau upaya yang non-konvensional, dan tidak selalu melibatkan unjuk kekuatan militer.38 

Negara-negara revisionis, seperti Rusia dan Tiongkok, dianggap menggunakan operasi daerah 

abu-abu untuk mencapai kepentingan nasional tanpa perlu mengganggu status quo sistem 

internasional. Upaya-upaya yang dilakukan cenderung ambigu dan bertahap, seperti 

penggunaan komponen paramiliter atau non-militer, misinformasi, dan operasi siber. Salah 

satu contoh operasi daerah abu-abu yang kerap dijadikan acuan adalah aneksasi Krimea. Rusia 

menggunakan paduan komponen militer, yang disebut little green men yang tidak 

menggunakan atribut kenegaraan, yang dipadukan dengan misinformasi di media sosial serta 

operasi siber. Kehadiran little green men di lapangan menyulitkan anggota NATO mengambil 

keputusan karena mereka kesulitan mengidentifikasi musuh yang dihadapi. Selain itu, karena 

aneksasi Krimea tidak melibatkan mobilisasi militer besar-besaran, pengambil kebijakan NATO 

juga kesulitan menentukan takaran timbal balik yang harus dilakukan.39 

Signifikansi dan Tujuan  

Meskipun belum memiliki kekuatan maritim yang dapat mengimbangi negara adidaya, 

Tiongkok melalui penggunaan komponen non-militer dan paramiliter sedang 

mengembangkan keterampilan beroperasi di daerah abu-abu. Perkembangan ini ditunjukkan 

dengan penggunaan nelayan sipil. Meski Indonesia belum mengalami encounter yang 

signifikan dengan Tiongkok secara militer, perkembangan kemampuan paramiliter maritim 

Tiongkok patut diawasi agar Indonesia tidak mengalami keterkejutan operasional (operational 

surprise) ketika encounter berikutnya terjadi. Selain itu, Indonesia juga perlu menegaskan 

integritas wilayah maritimnya. Oleh karena itu, diperlukan pengambilan kebijakan yang dapat 

mengantisipasi operasi daerah abu-abu komponen paramiliter Tiongkok. Perlu diperhatikan 

bahwa dalam policy brief ini, tidak disajikan panduan yang spesifik untuk menghadapi tiap-

tiap kemungkinan operasi daerah abu-abu maritim Tiongkok.  

Tujuan policy brief ini adalah memberikan beberapa alternatif kebijakan yang dapat diambil 

dan diolah untuk menghadapi sebuah situasi spesifik. Daerah abu-abu merupakan daerah 

operasional yang pada hakikatnya ambigu dan berubah-ubah. Sifat ini memerlukan 

fleksibilitas dalam implementasi kebijakan. Secara garis besar, policy brief ini menganjurkan 

 
37 Definisi ini berdasarkan ringkasan dari Lyle J. Morris et al., 2019. Gaining Competitive Advantage in the Gray Zone: Response Options for Coercive 

Aggression Below the Threshold of Major War. Santa Monica, CA: RAND Corporation. Untuk definisi gray zone lainnya, lihat Michael J. Mazarr, 

Mastering the Gray Zone: Understanding a Changing Era of Conflict (Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2015).  
38 Antulio J Echevarria II. 2016. Operating in the Gray Zone: An Alternative Paradigm for U.S. Military Strategy. Carlisle, PA: Strategic Studies 

Institute, U.S. Army War College. 
39 Michael C. McCarthy, Matthew A. Moyer, and Brett H. Venable. 2019.  Deterring Russia in the Gray Zone. Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, 

U.S. Army War College. 



21 

 

sebuah pendekatan holistik (whole-of-government) yang memadukan penggunaan arsitektur 

regional, diplomasi, dan penangkalan, di mana aktor yang dominan terlibat adalah negara.40 

Untuk memenuhi tujuan tersebut, policy brief ini disusun sebagai berikut. Pertama, policy brief 

ini menganalisis dan mengkaji fenomena penggunaan komponen paramiliter dalam kerangka 

strategi maritim berbasis  Tiongkok di Laut Cina Selatan, khususnya Penjaga Pantai Tiongkok 

(selanjutnya disingkat PPT) dan People’s Armed Forces Maritime Militia (PAFMM; selanjutnya 

disingkat MMT). Kedua, mengusulkan beberapa alternatif kebijakan yang dapat diambil untuk 

menjaga integritas dan kedaulatan wilayah maritim Indonesia serta menangkal unsur-unsur 

ancaman. 

Identifikasi Isu 

Kondisi Komponen Paramiliter Maritim Tiongkok 

Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Tiongkok 2013, Milisi Tiongkok secara umum memiliki 

fungsi “berperan aktif dalam tugas kesiapan tempur … serta pengamanan perbatasan darat 

dan perairan.”41 Komponen paramiliter yang kerap digunakan Tiongkok adalah Milisi Maritim, 

yang secara resmi dikenal sebagai People’s Armed Forces Maritime Militia (PAFMM). Dalam 

susunan organisasi militer Tiongkok, Milisi Maritim Tiongkok (selanjutnya disingkat MMT) 

dibawahi oleh Angkatan Laut Tiongkok (People’s Liberation Army-Navy) dan Penjaga Pantai 

Tiongkok (China Coast Guard). Anggota MMT umumnya berupa nelayan sipil yang 

mendapatkan pelatihan serta sokongan operasional dari Angkatan Laut, Penjaga Pantai 

Tiongkok, dan pemerintah pusat serta provinsi Tiongkok.  

Jumlah unit yang tergabung dalam MMT tidak dapat dipastikan, namun menurut Kennedy dan 

Erickson, ada empat unit MMT yang beroperasi di Hainan, yaitu Danzhou, Tanmen, Sanya, dan 

Sansha.42 Tiap unit memiliki tingkat kecanggihan yang berbeda. Berdasarkan pantauan terbaru 

pada tahun 2016, pemerintah Hainan memberikan sekitar 84 kapal baru, dengan lambung 

yang diperkuat serta amunisi.43 Jumlah anggota MMT juga tidak dapat dipastikan. Menurut 

pengamatan Erickson, di Beihai, Provinsi Guangxi, terdapat sekitar 10 detasemen dan lebih 

dari 2,000 personel MMT. Unit Sansha, yang merupakan unit terbaru MMT, memiliki 6 

detasemen MMT dengan 1,800 personel dan 100 kapal nelayan.  Unit Sansha juga dilansir 

semakin terogransir, terlihat dari pembentukan tim koordinasi penegakan hukum. Jumlah ini 

diperkirakan akan terus bertambah seiring modernisasi dan restrukturisasi militer Tiongkok.44  

  

 
40 Pendekatan ini berdasarkan rekomendasi Troeder dalam menghadapi operasi daerah abu-abu. Lihat Elizabeth G. Troeder, A Whole-of-

Government Approach to Gray Zone Warfare (Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2019). 
41 Information Office of the State Council. 2013.  The Diversified Employment of China’s Armed Forces. Beijing: Information Office of the State 

Council. 
42 Conor M. Kennedy and Andrew S. Erickson. 2017.  China’s Third Sea Force, The People’s Armed Forces Maritime Militia: Tethered to the PLA. CMSI 

China Maritime Reports, no. 1: 1–22. 
43 U.S. Department of Defense. 2019.  Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China. 
44 Andrew S. Erickson and Conor M. Kennedy. 2016. China’s Maritime Militia: What It Is and How to Deal With It.  Foreign Affairs. Diakses melalui 

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2016-06-23/chinas-maritime-militia; Conor M. Kennedy and Andrew S. Erickson, 2016. Riding a New 

Wave of Professionalization and Militarization: Sansha City’s Maritime Militia.  CIMSEC. Diakses melalui http://cimsec.org/riding-new-wave-

professionalization-militarization-sansha-citys-maritime-militia/27689. 
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Penggunaan Komponen Paramiliter Tiongkok di Asia Tenggara 

MMT merupakan salah satu tonggak penting dalam strategi maritim Tiongkok di Laut Cina 

Selatan. Strategi ini merupakan perpanjangan dari doktrin “perang rakyat” yang dilakukan di 

laut (people’s war at sea).45 Penggunaan kapal nelayan sipil memungkinkan Tiongkok untuk 

menegaskan klaimnya atas wilayah perairan yang kaya sumber daya laut dan memenuhi 

kebutuhan pangan dan ekonomi.46 

Di kawasan Asia, hanya dua negara mengoperasikan milisi maritim, yaitu Vietnam dan 

Tiongkok. Milisi maritim kedua negara pernah bersitegang pada tahun 2014 dalam insiden 

pengeboran minyak Haiyang Shiyou 981 (HYSY 981). HYSY 981, beserta tiga kapal pelayanan 

migas Tiongkok, menduduki Blok Migas 142 dan 143 yang berada di dalam wilayah perairan 

Vietnam. Penjaga Pantai Vietnam kemudian mencoba mencegah masuknya HYSY 981, namun 

Tiongkok membalas langkah ini dengan mengerahkan kapal Penjaga Pantai Tiongkok dan 

nelayan sipil. Kedua pihak saling berbenturan satu sama lain. Setelah dua bulan bersitegang, 

HYSY 981 kemudian dipindahkan ke lokasi baru.47 

Selain Vietnam, Filipina juga pernah berhadapan langsung dengan MMT. Pada April 2012, 

Angkatan Laut Filipina mendapati delapan kapal nelayan Tiongkok berada di sekitar 

Scarborough Shoal,  wilayah perairan yang diklaim oleh Filipina. Ketika diperiksa, Angkatan 

Laut Filipina menemukan muatan ilegal seperti ikan hiu dan terumbu karang. Ketika akan 

menahan nelayan Tiongkok, Angkatan Laut Filipina diganggu oleh dua kapal pengawasan 

maritim Tiongkok.48 Selain itu, MMT beserta kapal PPT dan PLAN juga berjaga di kawasan 

kepulauan Spratly, tepatnya pulau Pagasa yang diklaim oleh Filipina sejak bulan Februari. 

Filipina sudah melayangkan dua nota diplomatik untuk memprotes keras kehadiran kapal-

kapal Tiongkok di wilayah perairan yang disengketakan.49 

Negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam sengketa wilayah di Laut Cina Selatan juga 

tidak luput berhadapan dengan MMT. Pada 28 Mei 2019, pilot helikopter Angkatan Laut 

Australia diserang dengan menggunakan laser ketika terbang melintasi wilayah Laut Cina 

Selatan. Pelakunya diduga kapal nelayan yang merupakan anggota MMT.50 Namun, potensi 

ketegangan terbesar terdapat pada kemungkinan benturan antara Amerika Serikat dan 

Tiongkok. Laksamana John Richardson, dalam dialognya dengan Wakil Laksamana Shen 

Jinlong, menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memperlakukan kapal-kapal PPT dan MMT 

 
45 Doktrin ‘perang rakyat’ bersumber dari doktrin militer Tiongkok yang dikembangkan dari pemikiran perang rakyat revolusi Mao Tse-tung. Roy 
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Press; Christopher D. Yung. 1996.  People’s War at Sea: Chinese Naval Power in the Twenty-First Century. Virginia: Center for Naval Analyses. 
46 Tabitha Grace Mallory. April, 2013. China’s Distant Water Fishing Industry: Evolving Policies and Implications. Marine Policy 38, no. 99–108; 

Alexander Chieh-cheng Huang. 1994.  The Chinese Navy’s Offshore Active Defense Strategy : Conceptualization and Implications. Naval War College 

Review 47, no. 3: 7–32; Hongzhou Zhang. 2016.  Chinese Fishermen in Disputed Waters: Not Quite a ‘People’s War. Marine Policy 68: 65–73. 
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selayaknya kombatan setara PLAN.51 Ketegangan ini bermula dari kasus USNS Impeccable yang 

pada bulan Maret 2009 didapatisedang berlayar sekitar 75 mil di selatan Hainan. Ketika sedang 

berlayar, Impeccable dibayangi lima kapal Tiongkok (dua kapal trawler, satu kapal pengawas 

perikanan Tiongkok, satu kapal Biro Administrasi Laut, dan satu kapal pengintai PLAN). Kapal-

kapal tersebut menyuruh Impeccable keluar dari wilayah mereka, namun kapal-kapal Tiongkok 

tersebut semakin mendekati Impeccable dan menghalangi-halangi jalur pelayaran Impeccable 

dengan melemparkan kayu. Amerika Serikat kemudian memprotes perlakuan agresif 

Tiongkok.52 

Respons Indonesia terhadap Komponen Paramiliter Maritim Tiongkok  

Indonesia tidak pernah menentang secara umum klaim wilayah maritim Tiongkok maupun 

terlibat dalam sengketa. Indonesia lebih memilih bertindak sebagai honest broker yang 

mendukung formulasi Code of Conduct serta penyelesaian secara damai melalui jalur ASEAN 

maupun bilateral. Namun, meskipun tidak terlibat dalam sengketa, Indonesia menjadi target 

operasi daerah abu-abu Tiongkok terutama dalam sektor perikanan dan keamanan maritim. 

Dalam lima tahun terakhir, terdapat empat kali di mana Indonesia berhadapan dengan kapal 

PPT dan kapal nelayan yang diduga berafiliasi dengan MMT. Ketiga kejadian tersebut terjadi 

berturut-turut pada tahun 2016, dan yang terbaru pada Januari 2020. 

Kejadian pertama terjadi pada tanggal 19 Maret 2016, kapal patroli Hiu 11 milik Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal Kway Fey yang memancing ikan secara illegal 

di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di lepas laut Natuna. Ketika kapal Kway Fey 

dibawa menuju pangkalan Natuna, kapal patroli milik PPT muncul dan menabrakkan dirinya 

pada kapal nelayan Kway Fey. Tabrakan tersebut melepaskan Kway Fey dari tangkapan kapal 

KKP, yang kemudian diantarkan hingga memasuki perairan internasional. Awak kapal Kway 

Fey, yang berjumlah 8 orang, ditahan oleh aparat penegak hukum Indonesia. Beberapa hari 

kemudian, Tiongkok melayangkan protes pada pemerintah Indonesia. Dalam protes tersebut, 

Tiongkok meminta Indonesia melepaskan awak kapal Kway Fey yang, menurut Tiongkok, 

sedang memancing dalam “wilayah pemancingan historis” milik Tiongkok (historical fishing 

grounds).53 Berdasarkan pernyataan pers Kementerian Luar Negeri Tiongkok, kapal Kway Fey 

“diserang” oleh Indonesia, dan PPT tidak memasuki wilayah perairan Indonesia.54 Menteri Luar 

Negeri, Retno Marsudi, kemudian melayangkan nota protes ke pemerintah Tiongkok. Nota 

protes tersebut menyayangkan tindakan tidak profesional kapal PPT terhadap kapal KKP.55 
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Kejadian kedua terjadi pada bulan Mei 2016. Kapal frigat kelas Van Speijk, KRI Oswald Siaahan, 

milik TNI-AL menghadang dan menembaki kapal nelayan trawler Tiongkok, Gui Bei Yu-27088, 

yang beroperasi secara illegal di perairan Natuna. TNI-AL kemudian menangkap dan menahan 

delapan awak kapal. Tidak seperti kasus Kway Fey, PPT tidak mengintervensi penahanan Gui 

Bei Yu, meskipun berada di dekat kapal Gui Bei Yu. Karena tidak ada tindakan dari PPT, 

Indonesia tidak melayangkan protes ke Tiongkok. Menurut komandan Armada Barat, Achmad 

Taufiqoerrahman, kapal PPT tidak melakukan pelanggaran apapun.56  

Kejadian ketiga terjadi pada 17 Juni 2016. Korvet kelas Parchim, KRI Imam Bonjol, mendapat 

laporan selusin kapal nelayan berbendera Tiongkok yang memancing secara illegal di kawasan 

perairan Natuna, di dalam wilayah ZEE Indonesia. Ketika KRI Imam Bonjol mendekati kapal 

nelayan tersebut, kapal-kapal tersebut melarikan diri. Pengejaran dilakukan oleh empat kapal 

TNI-AL, yang kemudian melepaskan tembakan peringatan yang mengenai satu kapal nelayan. 

Pada akhirnya, TNI-AL menahan satu kapal dan tujuh awak kapal Tiongkok.57  Kementerian 

Luar Negeri Tiongkok merespon dengan melayangkan “protes keras” dan mobilisasi PPT untuk 

menolong nelayan yang terkena tembakan peringatan TNI-AL. Menurut Tiongkok, kejadian 

tersebut terjadi dalam wilayah yang termasuk dalam “traditional fishing rights” dan di wilayah 

perairan yang diklaim oleh Tiongkok dan Indonesia. Aksi TNI-AL dikecam karena 

membahayakan jiwa nelayan Tiongkok dan melanggar UNCLOS dan Declaration of Conduct.58 

Sekitar 50 kapal nelayan Tiongkok yang dikawal 2 kapal milik PPT memasuki wilayah EEZ 

Indonesia di utara kepulauan Natuna pada awal bulan Januari 2020. Angkatan Laut dan Udara 

disiagakan dengan cepat untuk kemungkinan eskalasi konflik di pangkalan Natuna Utara. 

Kemlu juga melayangkan protes dua kali kepada Tiongkok dan Joko Widodo, di atas KRI 

Usman Harun, menegaskan bahwa Indonesia memiliki hak kedaulatan atas Natuna. Kapal-

kapal Tiongkok kemudian meninggalkan wilayah EEZ Natuna.59 

Tren Penggunaan Komponen Paramiliter dalam Daerah Abu-abu 

Dari analisis pertemuan antara Indonesia dengan komponen paramiliter Tiongkok di Asia-

Pasifik, dapat ditarik beberapa kesimpulan tren penggunaan komponen paramiliter sebagai 

berikut.  
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Pertama, penggunaan kapal-kapal nelayan sipil namun bersenjata lengkap. Kapal-kapal 

tersebut cenderung memiliki fungsi ganda, yaitu untuk memancing dan sekaligus menjadi 

garda depan untuk mengawasi pulau-pulau yang diklaim oleh Tiongkok di Laut Cina Selatan. 

Kapal nelayan juga kerap dilengkapi dengan alat pancing yang dilarang oleh pemerintah 

Indonesia, seperti trawl. Perlengkapan tersebut secara langsung mengancam persediaan ikan 

dan ekologi laut. 

Kedua, dalam operasinya, MMT kerap disokong oleh kapal PPT atau dapat menjadi auxiliary 

forces bagi kapal perang Tiongkok. Dalam kasus Indonesia, kapal nelayan sipil digunakan 

untuk mengintrusi wilayah maritim Indonesia, sedangkan kapal PPT berfungsi mengawasi dan 

melindungi kapal nelayan dari aparat penegak hukum laut Indonesia.  

Ketiga, anggota serta aktivitas MMT diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan 

meningkatnya subsidi serta nilai strategis mereka dalam strategi daerah abu-abu Tiongkok. 

Subsidi bahan bakar yang diberikan pemerintah Tiongkok sejak 2006 masih bergulir dan 

diperkirakan akan meningkat. Selain itu, MMT diperkirakan akan semakin profesional karena 

perpindahan veteran dari jabatan resmi ke jabatan milisi yang terjadi akibat restrukturisasi 

militer yang dipelopori oleh Xi Jinping.  

Keempat, kegiatan paramiliter kerap dijustifikasi melalui narasi “traditional fishing rights”, yang 

menunjukkan sikap kukuh Tiongkok atas klaimnya di Laut Cina Selatan. Selain itu, tindakan 

tegas pada nelayan sipil sering dibingkai sebagai tindakan yang bersifat agresif dan melanggar 

hukum, seperti yang terlihat dalam kasus Kway Fey dan pengejaran KRI Imam Bonjol. 

Landasan Arah Strategi 

Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir usulan kebijakan ini dilandasi oleh kerangka berpikir efektivitas strategi 

dalam kajian strategis, yaitu perimbangan ends, ways, and means. Ends berarti tujuan yang 

ingin dicapai; sedangkan ways adalah cara mencapai tujuan dengan menggunakan means, 

yang diartikan sebagai sumber daya yang dimiliki. Dikarenakan hakikat daerah abu-abu yang 

fluid dan tidak pasti, pedoman umum yang dapat dipegang adalah operasi daerah abu-abu 

tidak bisa direspon secara uni-dimensional (seperti mengandalkan respon militer saja atau 

respon diplomatis saja). Diperlukan pendekatan whole-of-government yang melibatkan 

seluruh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan tindakan yang tegas namun tidak 

mengganggu hubungan bilateral dengan Tiongkok. 

Pilihan Arah Strategi 

Menghadapi tren MMT di Laut Cina Selatan, terdapat beberapa alternatif arah strategi yang 

dapat diambil. Pilihan arah strategi ini nantinya akan menentukan ‘warna’ dominan dari 

kebijakan yang diambil. Perlu diingat bahwa opsi-opsi ini sebaiknya tidak dianggap sebagai 

langkah-langkah pasti yang harus diambil, melainkan sebagai gambaran umum tipe strategi 

apa yang dapat digunakan (lihat Gambar 1). 
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Gambar 1. Spektrum Opsi Kebijakan 

 

 

Sumber: Diolah oleh penulis 

 

Arah strategi pertama: non-balancing 

Non-balancing merupakan strategi (atau lebih tepatnya, ketiadaan strategi) di mana negara 

cenderung tidak dapat mengambil keputusan karena persepsi ancaman pemangku 

kepentingan masih terfragmentasi. Ini dapat terjadi karena adanya perbedaan persepsi yang 

menyulitkan proses pengambilan kebijakan karena mereka sendiri tidak sepakat 

mendefinisikan ancaman yang muncul, sehingga tidak bisa mengambil keputusan yang ‘tepat’ 

dan bisa menyenangkan semua pihak.60 Ketiadaan kesepakatan kemudian mengakibatkan 

tiap-tiap institusi berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi ancaman, sehingga 

menyebabkan kebijakan yang cenderung ad hoc. Dalam kasus ini, KKP dan TNI-AL cenderung 

memiliki persepsi yang negatif terhadap Tiongkok karena pengalaman mereka menghadapi 

langsung kapal nelayan Tiongkok di lapangan.61 Sedangkan Kemlu memiliki persepsi yang 

cenderung positif, karena masih menganggap Tiongkok sebagai mitra dagang yang memiliki 

potensi pasar yang besar yang dapat memenuhi kepentingan diplomasi ekonomi Indonesia.62 

Arah strategi ini adalah status quo yang harus diubah.   

Arah strategi kedua: internal balancing 

Dalam strategi ini, Indonesia lebih memilih menghadapi ancaman MMT melalui pembangunan 

kekuatan sendiri, baik militer maupun institusional. Karakteristik strategi ini cenderung 

mengutamakan peningkatan kemampuan penangkalan dan pengawasan di laut serta retorika 

tegas terhadap Tiongkok tanpa terlalu mengandalkan kerangka kerja sama kawasan maupun 

multilateral. Contoh langkah yang sudah diambil adalah penguatan pangkalan laut Natuna 

pada tahun 2017 serta penegasan nama “Laut Natuna Utara”.63 Di tataran institusional, strategi 

internal balancing juga nampak dalam usaha pemerintah dalam mengatasi tumpang-tindih 
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wewenang antara pelaksana keamanan laut melalui pembahasan omnibus law keamanan laut 

dan usaha-usaha lainnya.64 

Arah strategi ketiga: regional balancing melalui pendekatan institusional 

Karakteristik arah strategi ini cenderung menekankan jalur diplomatis kawasan, yakni dengan 

memperkuat hubungan dengan mitra-mitra di kawasan, seperti ASEAN. Kerja sama kawasan 

lebih ditonjolkan, seperti yang diharapkan dapat menghasilkan rezim berdasarkan prinsip 

good order at sea. Diharapkan dengan adanya sebuah Code of Conduct yang mengatur norma 

bernavigasi yang dapat disetujui oleh Tiongkok dan seluruh anggota ASEAN, terdapat 

landasan hukum dan normatif kuat yang dapat mengurangi legitimasi penggunaan komponen 

paramiliter di wilayah yang masih disengketakan.  

Analisis dan Pembahasan  

Analisis 

Dari masing-masing arah strategi yang telah dijelaskan sebelumnya, akan dianalisis 

keuntungan serta potensi kerugian berdasarkan kerangka ends, means, and ways. Lalu, di 

bagian selanjutnya, masing-masing kekurangan dan kelebihan masing-masing arah strategi 

akan disintesis menjadi sebuah arah strategi “jalan tengah” yang menekankan konsep whole-

of-government dalam menghadapi masalah intrusi MMT. 

Saat ini, status quo cenderung dalam kondisi arah strategi non-balancing. Pemangku 

kepentingan ingin menjaga hubungan diplomatis yang baik dengan Tiongkok dan 

menghindari eskalasi. Hal ini mengakibatkan kurangnya desakan untuk mengantisipasi 

aktivitas paramiliter Tiongkok yang ditengarai akan terus berlanjut. Selain itu, jika ketiadaan 

kesamaan persepsi antara pengambil keputusan dibiarkan, dikhawatirkan juga menyebabkan 

lambannya pemutusan kebijakan, terutama jika suatu saat, intensitas aktivitas MMT 

meningkat. Tanpa adanya pemahaman yang seragam, tiap-tiap agensi akan bergerak sendiri-

sendiri, yang menyebabkan munculnya kebijakan-kebijakan yang tidak optimal dan harmonis.   

Beberapa kebijakan juga sudah disusun dan dilaksanakan mengikuti arah strategi internal 

balancing. Langkah penegasan klaim wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan serta keberatan 

atas intrusi kapal nelayan Tiongkok sudah dilakukan Indonesia sebagai respon dan diulangi 

lagi ketika intrusi terjadi pada awal Januari 2020. Penguatan pangkalan laut Natuna juga 

dilakukan pada tahun 2017 dan patroli-patroli rutin sudah dilakukan.65 Tiongkok tidak melihat 

langkah ini sebagai ancaman. Terlihat keuntungan strategis pertama yang didapat dari arah 

strategi ini, yaitu Indonesia terlihat sebagai negara yang mampu menjaga kedaulatannya dan 

di saat yang sama, tidak memperburuk hubungan baik dengan Tiongkok. Namun perlu diingat 
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bahwa penekanan yang terlalu keras, terutama dari segi militer, pada arah ini dapat menjadi 

kontraproduktif. Ketika retorika serta perilaku tegas terlalu dipaksakan, hal ini dapat 

mengakibatkan merenggangnya hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok.  

Kekurangan arah internal balancing, terutama dalam kebijakan yang bersifat material seperti 

pengadaan perlengkapan, adalah diperlukannya waktu yang lama serta tenaga yang banyak 

agar strategi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif karena masih terhalang 

permasalahan logistik dan struktural. Dalam konteks pengamanan wilayah maritim terhadap 

potensi intrusi MMT, penguatan basis armada (naval power) saja tidak cukup. Diperlukan 

peningkatan kesadaran ranah maritim (maritime domain awareness; MDA) yang dapat 

menyokong fungsi naval power dalam melakukan tugasnya. Sebagai contoh, pengadaan radar 

atau teknologi pencitraan lainnya yang dapat melacak pergerakan kapal-kapal di wilayah 

Natuna dan laut teritorial Indonesia lainnya. Dalam kondisi stagnannya anggaran pertahanan 

Indonesia, agar strategi ini dapat ditempuh, diperlukan percepatan pemenuhan target akuisisi 

alutsista yang dapat memenuhi fungsi MDA dan penangkalan terhadap operasi daerah abu-

abu Tiongkok.66  

Selain masalah perlengkapan, terdapat masalah koordinasi yang perlu dibenahi. Saat ini, 

terdapat 12 badan keamanan maritim yang bernaung secara struktural di bawah Badan 

Keamanan Laut (Bakamla).67 Meskipun Bakamla bertindak sebagai badan koordinasi secara 

struktural, secara nyata, fungsi koordinasi Bakamla masih tidak berjalan secara efektif.68 Upaya 

integrasi fungsi dan penataan struktur koordinasi, seperti pengesahan omnibus law keamanan 

maritim yang ditargetkan selesai pada akhir 2020 perlu dipercepat untuk memenuhi 

kebutuhan pendekatan whole-of-government dalam menghadapi MMT. 

Arah ketiga, yaitu pendekatan multilateral, mengharuskan Indonesia menggunakan platform 

diplomatik kawasan, yakni ASEAN, untuk mempercepat formulasi sebuah Code of Conduct di 

Laut Cina Selatan. Sebagai pimpinan de facto ASEAN yang mengusulkan ASEAN Outlook on 

the Indo-Pacific, Indonesia dapat mengusulkan rezim tata cara bernavigasi di Asia Tenggara 

yang dapat diterima dan diikuti oleh negara-negara yang berlayar di Samudra Pasifik. Negara 

anggota ASEAN sudah meratifikasi perjanjian Code for Unplanned Encounters (CUES), yang 

merupakan kode etik yang disepakati ketika kapal-kapal terlibat dalam pertemuan yang tidak 

direncanakan. Dengan demikian, terdapat landasan hukum dan normatif yang kuat untuk 

mempercepat pembahasan Code of Conduct yang dapat mengakomodasi kepentingan banyak 

negara. 

Selain mempercepat pembahasan Code of Conduct, Indonesia juga dapat menggunakan 

platform ASEAN untuk memperkuat basis kerja sama maritim di kawasan. Ini yang menjadi inti 

dari arah strategi regional balancing, yakni dengan semakin aktif membangun kerja sama dan 

 
66 Meskipun pada termin pertamanya Joko Widodo berjanji meningkatkan anggaran pertahanan menjadi 1.5% dari PDB, hingga akhir termin, 

anggaran pertahanan Indonesia masih stagnan di kisaran 1% dari PDB.   
67 Adrianus Meliala et al., 2016.  Kompendium Keamanan Laut Buku II: Profil Pelaku Keamanan Maritim Praktik-Praktik Terbaik Negara [Maritime 

Security Compendium Book II: Profile of Maritime Security Actors and State Best Practices], vol. 2. Jakarta: International Organization for Migration. 
68 Morris et al., Gaining Competitive Advantage in the Gray Zone: Response Options for Coercive Aggression Below the Threshold of Major War, 115–

18. 
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norma kawasan untuk menangkal dan mengurangi legitimasi operasi daerah abu-abu 

Tiongkok. ASEAN memiliki Forum Maritim ASEAN (ASEAN Maritime Forum; AMF), yang 

diinisiasi oleh Indonesia, serta Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF), yang beranggotakan 

negara-negara East Asia Summit. Selama tujuh tahun, agenda AMF cenderung terpusat pada 

penegakan norma kebebasan bernavigasi, penegakan hukum laut (maritime law enforcement), 

serta kerja sama maritim. Ini menjadikan AMF sebagai forum yang tepat untuk mempercepat 

pembuatan norma kebebasan bernavigasi. Di tataran kawasan, pembentukan Forum Penjaga 

Pantai ASEAN (ASEAN Coast Guard Forum; ACGF) sudah digagas Filipina sejak tahun 2014. 

Setelah empat tahun, rencana pembentukan ACGF sudah memasuki tahap finalisasi concept 

paper and Terms of Reference, yang dilakukan pada Expert Group Meeting on the Establishment 

ASEAN Coast Guard Forum di Indonesia. Sebelumnya, Bakamla Indonesia juga sudah 

menyatakan dukungannya atas pembentukan ACGF pada pertemuan Expert Group kedua di 

Manila pada Januari 2018. 69 

Akomodasi dan alokasi sumber daya yang relatif lebih rendah daripada opsi lain menjadi daya 

tarik utama opsi ini. Namun, di sisi lain, Indonesia harus mengambil peran diplomatik yang 

lebih aktif untuk menyukseskan rencana yang sedang dibahas. Nampak bahwa salah satu 

kelemahan arah strategi ini adalah prosedur operasionalnya yang cukup lama, mulai dari 

pembahasan konsep hingga ke implementasi. Selain itu, hasil yang didapat belum tentu 

terlihat dalam waktu dekat, sedangkan kegiatan MMT akan terus berlanjut dan meningkat, 

baik dalam jumlah dan frekuensi.  

Pilihan Kebijakan yang Diambil 

Menimbang ketiga arah yang diberikan dan setelah dikaji dengan ends, ways, and means serta 

dibandingkan dengan ancaman dan preferensi kebijakan yang sanggup mengatasi operasi 

daerah abu-abu Tiongkok, arah kebijakan yang dipilih merupakan kebijakan “jalan tengah” 

yang sesuai dengan prinsip whole-of-government. Kebijakan ini menggabungkan keuntungan 

tiap alternatif kebijakan untuk memaksimalkan luaran, demi memenuhi kepentingan nasional, 

tanpa meninggalkan prinsip damai dalam hubungan luar negeri. Di saat bersamaan, kebijakan 

ini juga mengedepankan sentralitas ASEAN tanpa harus mengantagoniskan Tiongkok.  

Kebijakan yang disarankan yaitu kebijakan penangkalan dan pencegahan intrusi komponen 

paramiliter di wilayah perairan Indonesia yang berdasarkan peningkatan kemampuan 

pengawasan ranah maritim (maritime domain awaraness) dan kapasitas TNI Angkatan Laut. 

Bersamaan dengan itu, diperlukan juga kebijakan berbasis kerja sama dengan mitra-mitra 

kawasan, seperti ASEAN, dalam meningkatkan pengawasan maritim serta penentuan rezim 

yang mengatur rules of engagement dengan komponen paramiliter.  

  

 
69 Sekretariat Nasional ASEAN. 2018.  Bakamla RI Dukung Pembentukan ASEAN Coast Guard Forum. Diakses melalui http://setnas-asean.id/siaran-

pers/read/bakamla-ri-dukung-pembentukan-asean-coast-guard-forum; Media Indonesia. 2019. Bakamla RI Dan Forum Keamanan Laut Asean 

Pererat Sinergitas. Diakses melalui https://mediaindonesia.com/read/detail/268228-bakamla-ri-dan-forum-keamanan-laut-asean-pererat-

sinergitas. 
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Implementasi kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Fondasi struktural domestik 

1. Pembahasan omnibus law keamanan laut perlu dipercepat dan dijadikan agenda 

prioritas untuk mengintegrasikan pelaksana-pelaksana di lapangan. Hal ini terkait 

dengan perlunya badan tunggal (single agency) yang memiliki wewenang penuh 

untuk melakukan koordinasi keamanan laut.  

b. Pencegahan dan penangkalan 

1. Meningkatkan kapasitas maritime domain awareness baik secara hardware maupun 

software. Teknologi yang perlu ditingkatkan antara lain teknologi imaging (sensor, 

radar, dan lainnya) serta pemantauan. 

2. Meningkatkan pemahaman rules of engagement di laut ketika berhadapan dengan 

elemen paramiliter. Ini dapat ditempuh melalui pelatihan (capacity building) di 

Angkatan Laut dan Bakamla, serta kerja sama kawasan dengan penjaga pantai 

ASEAN lainnya melalui joint exercises. 

3. Meningkatkan kapasitas penangkalan melalui peningkatan patroli rutin di kawasan 

Natuna. Ini dapat dipenuhi melalui akuisisi platform, seperti kapal patroli 110m, 

untuk meningkatkan kapasitas operasional. 

c. Kerja sama kawasan 

1. Percepat pembentukan ACGF sebagai sarana kerja sama antara penjaga pantai di 

kawasan Asia Tenggara. 

2. Optimalkan ASEAN Maritime Forum dan Expanded Maritime Forum untuk 

menegaskan norma-norma yang berlaku di wilayah maritim Asia-Pasifik. 

Potensi Kekurangan Serta Permasalahan dalam Implementasi Kebijakan 

Meskipun kebijakan “jalan tengah” berusaha mencakup lingkup kebijakan yang luas, terdapat 

beberapa potensi kekurangan serta permasalahan yang dapat timbul ketika kebijakan 

diimplementasi. 

Dari segi legal, pembahasan omnibus law keamanan laut memang terdengar sebagai langkah 

rasional yang harus dilakukan untuk merampingkan birokrasi keamanan laut. Hal ini penting 

dilakukan, terutama untuk mengukuhkan posisi Bakamla sebagai badan koordinasi. Namun, 

perubahan birokrasi dapat memicu “perang wilayah” (turf war) antar institusi berkepentingan. 

Diperlukan political will yang kuat dan berkesinambungan untuk meneruskan dan 

merampungkan omnibus law keamanan laut. 

Dari segi pencegahan dan penangkalan, capacity building dalam bentuk latihan gabungan 

sudah kerap dilakukan dengan mitra-mitra di kawasan ASEAN, sehingga potensi permasalahan 

yang muncul cukup rendah. Namun, masalah mungkin muncul dalam upaya penguatan 
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kapasitas operasional. Bakamla, sebagai aktor utama dalam upaya keamanan laut, masih 

memiliki anggaran yang relatif lebih kecil dibandingkan aktor lain.70 

Dari sisi kerja sama kawasan, struktur ASEAN sebagai badan inter-governmental menimbulkan 

beberapa potensi hambatan. Pertama, konsensus norma-norma keamanan laut yang 

dihasilkan dalam AMF atau ACGF (jika terbentuk) belum tentu tercapai tanpa adanya political 

will dan leadership yang kuat. Dalam hal ini, sumber daya diplomatik Indonesia harus bisa 

dikerahkan secara tepat. Kedua, platform kawasan ASEAN cenderung hanya dapat digunakan 

sebagai forum komunikasi, sehingga tidak dapat digunakan untuk menghasilkan keputusan 

yang bersifat mengikat. Keadaan ini dapat menghambat perkembangan kerja sama di dalam 

kawasan. 

 

Kesimpulan  

Operasi daerah abu-abu Tiongkok melibatkan komponen militer, non-militer, dan paramiliter 

untuk menegaskan klaim wilayahnya di Laut Cina Selatan. Penggunaan komponen gabungan 

ini bertujuan memenuhi kepentingan strategis Tiongkok tanpa harus mengeskalasi konflik. 

Sebagai akibatnya, penggunaan komponen paramiliter meningkatkan potensi ketegangan di 

Laut Cina Selatan yang dapat mengganggu kepentingan nasional Indonesia. Diperlukan 

pendekatan whole-of-government untuk menanggapi penggunaan komponen paramiliter 

Tiongkok. Policy brief ini merekomendasikan kebijakan yang menggabungkan peningkatan 

kemampuan kapasitas penangkalan dan pemantauan, diiringi dengan memperkukuh 

kerangka kerja sama maritim kawasan untuk menegakkan norma-norma perilaku di Laut Cina 

Selatan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengantisipasi operasi daerah abu-abu 

Tiongkok secara berkesinambungan. 

 

  

 
70 Pada tahun 2019, anggaran Bakamla mencapai Rp 400 miliar. Usulan peningkatan anggaran baru dibahas pada Januari 2020, menyusul intrusi 

PPT ke wilayah Natuna. Lihat CNN Indonesia. 2020. DPR Dukung Penambahan Anggaran Bakamla Untuk Jaga Natuna. Diakses melalui 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200113130204-32-464853/dpr-dukung-penambahan-anggaran-bakamla-untuk-jaga-natuna. 
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Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri Menghadapi Sampah Impor 

 

Rifki Dermawan 

Universitas Andalas 

 

Latar Belakang 

Dalam beberapa waktu terakhir, permasalahan sampah impor menjadi ancaman terbaru bagi 

pemerintah Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Presiden Joko Widodo 

menegaskan di Rapat Terbatas mengenai “Impor Sampah dan Limbah” pada bulan Agustus 

tahun lalu bahwa negara sedang menghadapi peningkatan jumlah sampah impor yang masuk 

ke dalam negeri dengan tujuan untuk didaur ulang. Kebijakan luar negeri pemerintah sangat 

dibutuhkan sebagai upaya penuntasan masalah tersebut.  

Problematika sampah merupakan hal yang sudah cukup lama terjadi di Indonesia. Berdasarkan 

studi di tahun 2015 yang dilakukan oleh Jenna R. Jambeck, Indonesia merupakan negara kedua 

terbesar di dunia dalam pencemaran limbah plastik di wilayah perairan. Wahana Lingkungan 

Hidup (WALHI) juga melaporkan bahwa sebagian besar sampah impor di Indonesia tidak bisa 

di daur ulang dengan baik sehingga mencemari daratan dan juga lautan. Permasalahan 

lingkungan ini menjadi tantangan dalam perwujudan arah politik luar negeri Indonesia yaitu 

untuk menjadi sebuah poros maritim dunia. Pilar kedua dalam strategi pembentukan poros 

maritim tersebut berkenaan dengan komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut. 

Namun sangat disayangkan, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia belum siap 

untuk melindungi lautan dari ancaman sampah.  

Indonesia sudah memiliki aturan dalam ekspor impor limbah yang tercantum dalam Undang-

undang Pengelolaan Sampah dan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Meskipun demikian, pelaksanaan aturan ini masih menghadapi kendala. 

Fakta menunjukkan bahwa ada kecenderungan pelanggaran regulasi yang terjadi di lapangan 

seperti kasus masuknya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam sampah impor di 

wilayah Jawa Timur. 

Dalam studi hubungan internasional, permasalahan lingkungan termasuk dalam kategori isu 

keamanan non-tradisional yang merupakan perluasan dan pendalaman konsep dasar 

mengenai keamanan. Secara umum ada beragam paradigma tersaji dalam studi keamanan 

lingkungan. Sudut pandang yang melihat isu perubahan lingkungan sebagai pemicu konflik 

dan ancaman terhadap keamanan negara merupakan argumen yang cukup populer bagi 

kalangan akademisi.71 Untuk mengangkat isu sampah impor sebagai bagian penting kebijakan 

luar negeri, pemerintah bisa melakukan tindakan “sekuritisasi”. Dalam mazhab Kopenhagen, 

sekuritisasi dapat didefinisikan sebagai proses menjadikan isu tertentu sebagai ancaman 

terhadap keamanan sehingga membutuhkan solusi khusus untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut.72  

 
71 Barnett, J. 2013. ‘Environmental Security’. Contemporary Security Studies. Oxford University Press, Oxford. 
72 Emmers, R. 2013. Securitization. Contemporary Security Studies. Oxford University Press, Oxford. 
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Ada dua alasan utama mengapa pemerintah seharusnya menjadikan polemik sampah impor 

sebagai bagian dari isu keamanan. Pertama, untuk menegaskan kepada publik bahwa masalah 

sampah impor ini sangat krusial dan mengancam sehingga bersifat mendesak untuk 

diselesaikan. Jika pemerintah tidak menekankan pernyataan tersebut maka masyarakat belum 

menyadari ancaman besar dari sampah impor. Dampak negatif dari permasalahan lingkungan 

ini sangat nyata. Hasil temuan riset yang dilakukan Ecological Observation and Wetlands 

Conservation (Ecoton) menunjukkan bahwa keberadaan sampah impor berimplikasi pada 

pencemaran di tanah, air, dan udara. Disamping itu kondisi ini juga bisa mempengaruhi  

kesehatan manusia. Sumber air minum yang tercemar serta pembakaran sampah plastik  

menimbulkan berbagai masalah kesehatan bagi penduduk sekitar.73  

Penyampaian kepada publik bahwa sampah impor merupakan isu keamanan diharapkan 

dapat memberi pemahaman mengenai efek dari masalah lingkungan ini bagi masyarakat luas 

dan khususnya pihak yang terlibat dalam aktivitas impor sampah. Hal tersebut penting 

dilakukan mengingat masih kurangnya perhatian masyarakat Indonesia terhadap sampah. 

Berdasarkan Laporan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Indonesia 2018, 

sebanyak 72% masyarakat memiliki kepedulian yang rendah terhadap pengelolaan sampah.74 

Alasan kedua, untuk memperkuat posisi pemerintah dalam pengambilan tindakan tegas 

menyikapi masalah sampah impor. Ketika isu ini disikapi sebagai problematika keamanan 

maka wajar jika kebijakan yang diambil harus mampu melindungi negara dan masyarakat 

dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dari ancaman sampah impor. Meskipun 

keputusan tersebut memiliki pendekatan keras dan bersifat memaksa dibandingkan aturan-

aturan yang ada, pemerintah Indonesia sudah memiliki justifikasi yang kuat dalam proses 

pembuatan kebijakan. 

Selain itu, menanggulangi sampah impor menggunakan regulasi yang ada terbukti tidak 

efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran yang terjadi seperti penyelundupan 

sampah dengan kandungan B3 dan pengelolaan sisa sampah impor yang tidak tepat. Dengan 

pertimbangan tersebut maka dibutuhkan pendekatan baru untuk menuntaskan polemik ini, 

salah satunya dengan mengelompokkan sampah impor sebagai masalah keamanan. 

Proses sekuritisasi isu memerlukan “audiens” yang didefinisikan sebagai pihak yang diyakinkan 

oleh pembuat kebijakan mengenai keberadaan sebuah ancaman.75 Pada konteks sampah 

impor di Indonesia, publik domestik dan komunitas internasional menjadi audiens. Hal ini 

disebabkan karena proses sekuritisasi berbentuk kebijakan luar negeri yang memiliki dampak 

ke dalam dan luar teritorial negara. Warga Indonesia khususnya pihak yang terlibat dalam 

proses impor sampah mesti memahami bahaya dari sampah impor. Masyarakat internasional 

juga menjadi target audiens dari sekuritisasi problematika lingkungan ini karena Indonesia 

perlu menyuarakan dampak sampah impor ke level regional dan internasional mengingat 

meningkatnya jumlah sampah impor ke beberapa wilayah, khususnya Asia Tenggara. Dari 

 
73 Novaradila, G. dan Arisandi, P. 2020. Program Investigasi Lingkungan Independen Jawa Timur 2020. ECOTON 
74 Badan Pusat Statistik (BPS). 2018a. Laporan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Indonesia. Badan Pusat Statistik, Jakarta. 
75 Ibid, Emmers 
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pertengahan 2017 hingga tengah tahun 2018, negara angota ASEAN yaitu Malaysia, Vietnam, 

dan Thailand menjadi tiga negara utama pengimpor sampah plastik di tingkatan global.76 

Dalam hal ini tindakan sekuritisasi dianggap berhasil jika pemerintah Indonesia mampu 

meyakinkan audiens bahwa sampah impor merupakan ancaman nyata terhadap lingkungan. 

Setelah mayoritas publik memiliki sudut pandang yang sama dengan pemerintah Indonesia 

mengenai bahaya sampah impor, maka pemerintah dapat mengambil tindakan khusus 

sebagai upaya menuntaskan masalah ini. Tindakan tersebut dapat berupa pilihan kebijakan 

luar negeri Indonesia karena isu sampah impor berkaitan erat dengan hubungan Indonesia 

dengan dunia internasional. 

Identifikasi Isu Kebijakan 

Peningkatan pengiriman sampah impor ke wilayah Asia Tenggara terjadi karena ada faktor 

pemicu. Fenomena ini merupakan efek domino dari kebijakan pemerintah Tiongkok di tahun 

2017 yang membatasi masuknya sampah impor untuk didaur ulang ke negara mereka. 

Sebelumnya Tiongkok menampung lebih dari 50% total sampah plastik dan kertas dari seluruh 

penjuru dunia. Berdasarkan laporan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), di tahun 

2018 Indonesia mengimpor 320.500 ton limbah plastik dari 42 negara di dunia. Data ini 

menunjukkan bahwa aliran sampah impor ke Indonesia meningkat drastis yaitu sebanyak dua 

kali lipat dari tahun 2017.  

Selain itu, Indonesia juga belum memiliki mekanisme daur ulang sampah yang baik. ICEL 

melaporkan dari 9,6 juta ton sampah plastik yang berasal dari dalam negeri hanya sejumlah 

11% atau 1 juta ton saja sampah yang didaur ulang. Sisa dari limbah yang tidak didaur ulang 

ini berakhir di wilayah perairan dan juga daratan. Fakta ini memperlihatkan bahwa Indonesia 

sedang menghadapi persoalan besar terkait sampahKeberadaan sampah impor menjadi 

ancaman baru bagi kondisi lingkungan hidup di Indonesia. Direktur Eksekutif WALHI, Nur 

Hidayati, menegaskan bahwa Indonesia belum siap untuk menerima serbuan sampah impor 

mengingat negara masih berjuang menghadapi masalah sampah di dalam negeri.  

Berbagai aspek lingkungan jelas terdampak oleh polusi sampah, salah satunya di wilayah 

lautan. Penelitian Jenna R. Jambeck77 mengungkapkan bahwa setiap tahunnya ada 3,22 juta 

ton sampah plastik dihasilkan di Indonesia yang tidak terkelola dengan baik. Dari jumlah 

tersebut, sebanyak 480.000-1.290.000 ton sampah berakhir di lautan.  

Indonesia terdiri dari 75% wilayah lautan yang disertai dengan sumber daya laut yang 

melimpah.78 Manfaat besar yang didapat dari lautan akan berkurang jika semakin banyak 

sampah yang mencemari lautan, khususnya sampah plastik yang merupakan ancaman 

terbesar terhadap keberlangsungan ekosistem di laut.79 Hal ini tentu sangat disayangkan 

mengingat laut memiliki peran krusial sebagai sumber daya perkembangan bangsa Indonesia 

dan dapat dikategorikan sebagai kepentingan nasional.  

 
76 Greenpeace. 2019. Data from the global plastics waste trade 2016-2018 and the offshore impact of China’s foreign waste import ban. Greenpeace 

East Asia. 
77 Jambeck, J.R.,et.al. .2015. Plastic waste inputs from land into the ocean. Science, 347 (6223), 768-771. doi: 10.1126/science.1260352. 
78 Badan Pusat Statistik (BPS). 2018b. Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir. Badan Pusat Statistik, Jakarta. 
79 Mambra, S. 2019. How is Plastic Totally Ruining the Oceans in the Worst Way Possible? Diakses melalui 

https://www.marineinsight.com/environment/how-is-plastic-ruining-the-ocean/ 
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Tidak hanya memberikan efek negatif kepada sumber daya laut, timbunan sampah impor juga 

berdampak langsung kepada makhluk hidup di daratan. Bulan November 2019, International 

Pollutants Elimination Network (IPEN) mengeluarkan hasil penelitian terbaru mengenai  

dampak dari sampah plastik kepada rantai makanan. Penelitian yang berfokus di daerah 

Tropodo, Jawa Timur ini menunjukkan bahwa telur dari ayam yang sehari-hari mencari 

makanan di tumpukan sampah di wilayah tersebut terpapar dioksin yang termasuk tingkatan 

terparah di dunia. Tropodo dikenal sebagai daerah akhir penampungan sampah impor yang 

umumnya dimanfaatkan warga setempat sebagai bahan bakar pabrik tahu.80 Dioksin dalam 

tubuh manusia memberikan berbagai ancaman kesehatan, seperti kanker, pengaruh terhadap 

jaringan kulit, dan perkembangan saraf.81 

Oleh karena itu, negara harus segera mengambil tindakan untuk menanggulangi masalah 

sampah impor. Kebijakan yang tepat sasaran dari pemerintah sangat dibutuhkan mengingat 

isu ini bersifat sangat mendesak. Dampak buruk sampah impor terhadap lingkungan akan 

meluas jika permasalahan ini tidak diselesaikan dengan cepat. Kondisi ini diperparah oleh 

kuantitas sampah yang masuk ke wilayah Indonesia yang semakin meningkat. Sebagaimana 

dikutip dari laman Berita Satu, tahun 2018 Indonesia menerima sampah plastik impor 

terbanyak dalam 10 tahun terakhir yaitu 283.152 ton sampah.  

Di tataran global, berbagai pihak sudah bergerak dalam menjalankan aksi melawan sampah 

plastik untuk penyelamatan lingkungan. Tahun lalu, lebih kurang 50 negara sudah membuat 

kebijakan untuk mengurangi jumlah sampah plastik di territorial mereka. Sebagai bagian dari 

komunitas internasional, Indonesia diharapkan aktif terlibat dalam upaya penuntasan 

problematika sampah tersebut, khususnya sampah impor. Di tingkat regional, Indonesia juga 

bisa mengambil peran sebagai pelopor pergerakan penuntasan sampah impor di Asia 

Tenggara. Tindakan tegas yang diambil Indonesia dapat menjadi sebuah dorongan bagi 

negara-negara ASEAN untuk mengambil keputusan menghadapi masalah lingkungan 

tersebut. Arah kebijakan Indonesia ini sejalan dengan salah satu sasaran strategis Kementerian 

Luar Negeri yaitu peningkatan kepemimpinan Indonesia di ASEAN. 

Alternatif-alternatif kebijakan 

Ada beragam kebijakan luar negeri yang dapat diambil pemerintah sebagai sebuah solusi 

untuk penyelesaian problematika sampah impor. Kebijakan tersebut bisa diputuskan 

berdasarkan berbagai pertimbangan dan situasi di lapangan. Secara garis besar, tulisan ini 

akan mengemukakan dua alternatif kebijakan. Pertama disebut dengan kombinasi status quo 

dan soft approach dan yang kedua adalah hard approach. 

Status quo dan soft approach 

Alternatif pertama, status quo dan soft approach, pada dasarnya menggunakan kebijakan 

terhadap sampah impor yang berlaku saat sekarang ini dan ditambah dengan 

rekomendasi kebijakan terkait manajemen pengolahan sampah. Pemerintah Indonesia 

saat sekarang ini masih membuka pintu masuknya sampah impor yang diatur melalui 

 
80 CNN Indonesia. 2019a. Penelitian IPEN Telur Ayam di Tropodo Tercemar Racun. Diakses melalui 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191118171423-20-449417/penelitian-ipen-telur-ayam-di-tropodo-tercemar-racun 
81 Ansori, A.N.M. 2019. Mengapa Kita Tidak Perlu Berlebihan menyikapi Hasil Riset Telur Ayam Tercemar Dioksin di Sidoarjo. Diakses melalui 

https://theconversation.com/mengapa-kita-tidak-perlu-terlalu-berlebihan-menyikapi-hasil-riset-telur-ayam-tercemar-dioksin-di-sidoarjo-127716 
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Undang-undang Pengelolaan Sampah, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendagri) 

Nomor 84 Tahun 2019. Dikutip dari Lidyana82, negara masih melakukan impor sampah 

dikarenakan oleh kebutuhan bahan baku industri kertas dan plastik, sedangkan kualitas 

sampah Indonesia tidak memenuhi standar untuk dijadikan sebagai bahan baku.Terkait 

banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan-peraturan tersebut,pemerintah 

mengambil tindakan reekspor terhadap sampah impor yang tidak memenuhi syarat. 

Reekspor adalah pengembalian sampah yang melanggar aturan, seperti mengandung 

limbah B3, ke negara pengirim.  

Per tanggal 19 November tahun lalu, pemerintah Indonesia telah melakukan reekspor 

sebanyak 428 kontainer sampah terkontaminasi B3 ke negara asal.83 Kebijakan di status 

quo ini dapat dikombinasikan dengan soft approach berupa perbaikan sistem pengolahan 

sampah di Indonesia. Saat sekarang Indonesia masih belum memiliki alur mekanisme 

pengolahan sampah yang baik. Berdasarkan laporan Sustainable Waste Indonesia (SWI), 

jumlah sampah plastik yang didaur ulang belum mencapai 10% yang mengakibatkan ada 

lebih dari 50% sampah plastik berakhir di tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Tidak 

adanya tanggung jawab yang jelas dari perusahaan-perusahaan atas sampah dari produk 

mereka juga semakin memperburuk keadaan. Selain itu kemampuan Indonesia untuk 

melakukan proses pengolahan masih rendah. Sebagaimana dijelaskan Wilson Pandhika, 

Sekretaris Jenderal Indonesian Plastics Recyclers (IPR), salah satu kendala dalam proses 

daur ulang adalah belum adanya investasi yang masif untuk mengembangkan alat dan 

teknologi daur ulang sampah.84 Seharusnya pemerintah dapat mengambil kebijakan 

terkait menjalin kerja sama dengan negara-negara maju untuk meningkatkan fasilitas 

pengolahan sampah.  

Hubungan antara Indonesia dan negara lain terkait impor sampah untuk bahan baku 

industri di Indonesia sebaiknya dikembangkan dalam bentuk kerja sama ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Pengembangan fasilitas daur ulang sampah di dalam negeri seharusnya 

dapat memberi berbagai manfaat yaitu mengurangi sampah domestik yang berada di TPA 

dan mengurangi ketergantungan industri kertas dan plastik Indonesia terhadap sampah 

impor. Tidak hanya teknologi, manajemen pengelolaan sampah juga seharusnya 

diperbaiki. Indonesia bisa belajar dari negara lain, seperti Jerman, yang memulai pemilahan 

dan pengelompokkan sampah secara sederhana dari tingkatan masyarakat.85 

Hard approach 

Alternatif kedua sebagai rekomendasi kebijakan menghadapi sampah impor adalah 

dengan menerapkan hard approach. Pendekatan ini berupa tindakan tegas dari 

pemerintah untuk menutup masuknya sampah impor ke Indonesia. Pelarangan masuknya 

 
82 Lidyana, V. 2019a. Kenapa RI Masih Impor Sampah? Diakses melalui https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4767089/kenapa-ri-

masih-impor-sampah 
83 Mukaromah, V.F. 2019. Jadi Keresahan, Bagaimana Sebenarnya Aturan Impor Sampah di Indonesia? Diakses melalui  

https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/21/083400265/jadi-keresahan-bagaimana-sebenarnya-aturan-impor-sampah-di-indonesia-

?page=all  
84 Syahni, D. 2019. Daur Ulang Sampah Plastik di Indonesia Rendah. Diakses melalui https://www.mongabay.co.id/2019/09/10/daur-ulang-sampah-

plastik-di-indonesia-rendah/. 
85 Katadata. 2019. Ragam Kisah Sukses Sistem Pengolahan Sampah di Berbagai Negara. Diakses melalui 
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sampah dari negara lain ke dalam negeri merupakan bentuk kebijakan yang dapat 

dicontoh dari aturan pemerintah Tiongkok di tahun 2017. Semenjak awal tahun 2018, 

Tiongkok resmi memutuskan untuk melarang impor sampah plastik ke negaranya dengan 

pertimbangan kualitas udara dan kondisi lingkungan domestik.86  

Rekomendasi kebijakan ini tentu akan berdampak besar, baik ke dalam maupun luar 

negeri. Pelaksanaan aturan tersebut harus diikuti dengan koordinasi yang intensif dengan 

berbagai pihak, seperti kementerian terkait dan industri yang bergantung kepada bahan 

baku sampah impor. Kebutuhan yang cukup tinggi, khususnya dari industri kertas, tentu 

membutuhkan solusi dari pemerintah jika jalur masuk sampah impor ditutup rapat. Di 

Mojokerto, Jawa Timur, ada 80% dari 22 perusahaan kertas di daerah tersebut yang 

menggunakan sampah impor sebagai bahan baku produksi. Penggunaan sampah dari luar 

negeri sebagai material disebabkan oleh kualitasnya yang lebih baik dibanding sampah 

domestik.87 

Disamping mengambil kebijakan luar negeri berupa pelarangan impor sampah, 

pemerintah Indonesia juga dapat menyuarakan penghentian gelombang sampah impor 

ini ke tataran internasional. Permasalahan perpindahan sampah dari negara-negara maju 

ke negara lainnya adalah isu global yang sudah sepatutnya didiskusikan. Banyaknya 

pelanggaran yang terjadi dalam proses ekspor impor sampah seharusnya menjadi 

perhatian komunitas internasional. Di kawasan regional, Indonesia dapat mendorong 

pergerakan negara-negara ASEAN untuk bersikap tegas terhadap sampah impor. Hal ini 

disebabkan karena Asia Tenggara sekarang ini menjadi destinasi utama pengiriman 

sampah dari negara maju dan semenjak tahun 1982 jumlahnya terus mengalami 

peningkatan. Selain itu, Nina Graeger dalam tulisannya yang berjudul “Environmental 

Security?” (1996) menegaskan bahwa masalah lingkungan cenderung bersifat lintas batas 

negara. Oleh karena itu, kesepakatan bersama negara-negara di wilayah Asia Tenggara 

juga dibutuhkan untuk menyelamatkan lingkungan dari efek negatif sampah impor. 

Usulan Pilihan Kebijakan 

Alternatif pilihan kebijakan status quo + soft approach dan hard approach dianalisis 

berdasarkan beberapa kriteria yaitu efektifitas waktu pelaksanaan, konsekuensi terhadap 

masyarakat Indonesia, dan prioritas jangka panjang pemerintah dalam hal 

lingkungan.Berdasarkan kriteria pertama yaitu pertimbangan waktu implementasi kebijakan, 

opsi hard approach dinilai lebih efektif dibanding alternatif pertama, yaitu kombinasi status 

quo dan soft approach. Mempertahankan mekanisme di status quo di mana pemerintah 

melakukan reekspor sampah yang melanggar peraturan membutuhkan waktu dan proses 

yang panjang. Dikutip dari Media Indonesia88, per September 2019 ada 1.008 kontainer 

sampah yang menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok. Kontainer berisikan sampah impor 

tersebut masih menunggu proses pemeriksaan dokumen oleh instansi pemerintah terkait. 

 
86 Gosta, D.R. 2019. China Larang Impor, Limbah Plastik Mengalir ke Asia Tenggara. Diakses melalui 
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87 Adam, A. 2019. Dalih Sampah Impor Demi Industri, tapi Mengapa Ada Sampah Plastik? Diakses melalui https://tirto.id/dalih-sampah-impor-

demi-industri-tapi-mengapa-ada-sampah-plastik-ec6d 
88 Media Indonesia. 2019. Status 1.008 Kontainer Sampah Belum Jelas. Diakses melalui https://mediaindonesia.com/read/detail/261244-status-
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Selain itu, masih ada ratusan kontainer lainnya yang sedang dalam proses untuk reekspor dari 

beberapa pelabuhan seperti Pelabuhan Tanjung Perak, Batam, dan Tangerang. 

Proses pengembalian sampah atau reekspor juga mengalami beragam kendala. Selain 

menghabiskan waktu yang lama, baru-baru ini Basel Action Network (BAN)89 merilis laporan 

bahwa sampah ilegal yang seharusnya direekspor ke Amerika Serikat (AS) dialihkan ke negara-

negara lain. Dari 58 kontainer yang akan dikirim kembali ke AS, ada 38 kontainer yang 

dialihkan ke India, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Meksiko, Belanda, dan Kanada. Meskipun 

demikian pemerintah Indonesia membantah bahwa pemerintah sengaja mengalihkan 

destinasi reekspor sampah tersebut.90 Kondisi ini menunjukkan ada ketidakjelasan dalam 

proses reekspor sampah yang melanggar aturan.  

Penggunaan soft approach dengan memanfaatkan kerja sama dengan negara lain serta 

memperbaiki sistem manajemen dan pengolahan sampah domestik juga memakan waktu 

yang cukup lama. Tahapan persiapan, negosiasi, dan implementasi dari pendekatan ini tentu 

membutuhkan proses yang panjang.  

Di sisi lain, alternatif kedua berupa hard approach, terlihat lebih efektif dalam segi waktu 

pelaksanaan dibandingkan dengan opsi pertama. Ketegasan Indonesia untuk melarang impor 

sampah ke dalam negeri akan memperkuat posisi negara di tataran internasional terkait isu 

lingkungan ini. Mengangkat topik sampah impor sebagai isu global juga dapat menarik 

perhatian dari berbagai aktor global untuk membantu mencari solusi bersama. Langkah yang 

diambil pemerintah untuk menutup pintu masuk sampah impor akan menunjukkan 

perlawanan negara yang selama ini menjadi “lumbung sampah” dari negara-negara lain. Aksi 

tersebut juga bermanfaat untuk mencapai target audiens dari sekuritisasi sampah impor ini 

yaitu komunitas internasional. 

Meskipun demikian, memberlakukan aturan baru dalam bentuk pelarangan sampah impor 

juga memiliki beragam tantangan. Pemerintah harus melakukan koordinasi dengan berbagai 

instansi negara dalam implementasi regulasi yang baru. Sebagaimana disampaikan Muhamad 

Ramdan Andri Gunawan Wibisana, pengamat hukum lingkungan Universitas Indonesia, 

peraturan tentang lingkungan hidup di Indonesia masih tumpang tindih dan belum jelas 

penerapannya.91 Dapat disimpulkan, kedua alternatif kebijakan memilik tantangan sendiri 

dalam penerapannya. Namun dalam aspek efektifitas waktu, alternatif kebijakan hard approach 

menawarkan upaya pencapaian target yang lebih baik dibanding kombinasi status quo dan 

soft approach. 

Kriteria kedua berdasarkan pada dampak dari pelaksanaan kebijakan terhadap masyarakat 

Indonesia. Opsi status quo dan soft approach memiliki konsekuensi yang tidak masif bagi 

publik mengingat pada dasarnya pilihan ini menggunakan aturan-aturan yang sedang berlaku. 

 
89 Basel Action Network (BAN). 2019. Global Waste Shell Game: “Returned” Illegal Waste Shipments from U.S., Diverted from Indonesia to other 

Asian Countries. Diakses melalui https://www.ban.org/news/2019/10/28/global-waste-shell-game-returned-illegal-waste-shipments-from-us-

diverted-from-indonesia-to-other-asian-countries 
90 Lidyana, V. 2019b.  RI Tepis Belokkan Sampah impor ke India hingga Thailand. Diakses melalui https://finance.detik.com/berita-ekonomi-

bisnis/d-4766792/ri-tepis-belokkan-pengiriman-sampah-impor-ke-india-hingga-thailand 
91 Sukmono, N. 2019. Aturan Hukum Lingkungan Masih Tumoang Tindih. Gatra. Diakses melalui 
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Masyarakat yang terlibat dalam proses impor sampah tidak menerima dampak besar sebab 

aktivitas masih berlangsung seperti biasa.  

Di sisi lain, pilihan hard approach akan memiliki konsekuensi yang besar bagi masyarakat luas. 

Penghentian secara total semua sampah yang masuk ke dalam negeri berpengaruh pada 

aktivitas industri yang membutuhkan sumber daya berupa sampah impor. Sebagai contoh 

pihak yang terdampak adalah industri kertas dan bubur kertas yang menggantungkan bahan 

produksi dari luar negeri. Lebih kurang ada 88 perusahaan di bidang kertas dan bubur kertas 

beroperasi di Indonesia. Industri ini juga termasuk dalam peringkat sepuluh besar produsen 

di level internasional.92 Fakta ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hard approach berdampak 

luas. 

Keberadaan industri yang menggunakan sampah impor sebagai bahan baku tersebut tentu 

harus dipertimbangkan oleh pemerintah dan dicarikan alternatif lainnya bagi mereka. Menurut 

Rosa Vivien Ratnawati selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan 

Berbahaya Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), industri di 

Indonesia memiliki ketergantungan terhadap material sampah impor. Meskipun demikian ia 

menegaskan bahwa sampah domestik memiliki potensi untuk menggantikan sampah impor 

meskipun masih membutuhkan proses panjang agar layak untuk digunakan dalam industri.93 

Upaya untuk memaksimalkan sampah dalam negeri seperti pernyataan diatas jelas tidak 

membutuhkan waktu yang singkat. Hal ini juga bukan solusi cepat untuk menanggulangi efek 

domino hard approach bagi industri yang membutuhkan pasokan sampah impor. Dalam aspek 

analisis dampak terhadap masyarakat Indonesia, pilihan status quo dan soft approach terlihat 

lebih baik dibandingkan hard approach yang berpotensi menimbulkan gangguan dalam 

stabilitas beberapa industri dalam negeri. 

Kriteria ketiga adalah prioritas jangka panjang dalam sektor lingkungan. Usulan soft approach 

menunjukkan bahwa Indonesia masih siap untuk menerima sampah yang berasal dari luar 

negeri. Kondisi ini diikuti oleh berbagai regulasi pemerintah yang mulai memperketat 

kemungkinan terjadinya pelanggaran. Sebagai contoh adalah melalui penetapan Permendagri 

Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun 

sebagai Bahan Baku Industri pada bulan Oktober lalu. 

Meksipun demikian, dalam aspek lingkungan soft approach berdampak negatif jika 

berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Sebagaimana dijelaskan di bagian latar belakang, 

keberadaan sampah yang masuk ke dalam negeri memiliki efek buruk bagi lingkungan dan 

juga kesehatan manusia. Situasi ini juga diperparah dengan meningkatnya kuantitas sampah 

impor di Indonesia. Salah satunya dalam bentuk sampah plastik yang mengalami peningkatan 

signifikan. Di akhir tahun 2017, sebanyak 10.000 ton sampah plastik diimpor ke dalam negeri 

sedangkan di penghujung 2018 jumlahnya berlipat ganda yaitu hampir mencapai 35.000 ton.94 

 
92 Ibid, Adam. 
93 Winata, D. K. 2019. Kurangi Impor Sampah, Pengelolaan Dalam Negeri Dioptimalkan. Media Indonesia. Diakses melalui 

https://mediaindonesia.com/read/detail/255991-kurangi-impor-sampah-pengelolaan-dalam-negeri-dioptimalkan. 
94 Ibid, Greenpeace. 
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Untuk pilihan kedua yaitu kebijakan hard approach, penutupan jalur masuk sampah impor 

akan berimbas kepada penurunan kuantitas sampah beserta efek negatifnya. Pemerintah juga 

bisa mulai menyusun prioritas dalam penanganan sampah domestik. Fokus untuk 

perlindungan lingkungan dari bahaya sampah akan lebih terarah kepada sektor dalam negeri. 

Hal ini penting untuk segera dilaksanakan karena berdasarkan penelitian SWI sejumlah 24% 

sampah di Indonesia masih belum dikelola sesuai dengan standar yang tepat.95 

Dalam perspektif lingkungan, alternatif hard approach lebih menjanjikan perlindungan 

lingkungan untuk jangka panjang dibandingkan dengan pilihan status quo + soft approach. 

Oleh karena itu, berdasarkan tiga kriteria diatas, tulisan ini merekomendasikan pilihan hard 

approach sebagai usulan kebijakan luar negeri bagi pemerintah Indonesia untuk 

menyelesaikan masalah sampah impor. Efektifitas waktu dalam menuntaskan masalah beserta 

rencana jangka panjang perlindungan lingkungan menjadi kriteria pendukung bagi opsi hard 

approach. 

Penutup 

Indonesia sedang mengalami darurat sampah impor. Presiden Joko Widodo juga telah 

mengarahkan para pejabat terkait untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan 

lingkungan ini. Dampak dari sampah impor memberikan ancaman bagi kepentingan nasional. 

Efek negatifnya telah merambah berbagai aspek lingkungan serta memberi ancaman terhadap 

kesehatan. Tulisan ini memberikan dua alternatif kebijakan untuk penuntasan masalah sampah 

impor. Opsi pertama berupa kombinasi status quo dan soft approach dan yang kedua adalah 

hard approach. Penulis merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk menggunakan hard 

approach sebagai upaya penyelesaian polemik sampah impor berdasarkan analisis kriteria 

yaitu efisiensi waktu pelaksanaan kebijakan, konsekuensi terhadap masyarakat Indonesia, serta 

prioritas jangka panjang pemerintah dalam hal lingkungan. 

  

 
95 CNN Indonesia. 2019b. Riset: 24 Persen Sampah di Indonesia Masih Tak Terkelola. Diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/gaya-

hidup/20180425101643-282-293362/riset-24-persen-sampah-di-indonesia-masih-tak-terkelola 
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Latar Belakang 

Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang paling rentan terdampak perubahan iklim 

dengan Indonesia, Thailand, Myanmar, Malaysia, Vietnam, dan Filipina, menduduki posisi dua 

puluh besar paling rentan terdampak.96 Selama lima decade terakhir tren kenaikan suhu rata-

rata di Asia Tenggara mencapai 0,1-0,3 derajat Celsius.97 Laporan USAID tahun 2012 

menyebutkan, suhu rata-rata di Indonesia meningkat sebesar 0,3 derajat C sejak tahun 1990,98 

dan diprediksikan akan terus naik di angka 0.8–2.0 derajat C pada tahun 2050.99 Sedangkan 

curah hujan menurun sebanyak 2-3 persen sejak 1990. Kenaikan suhu ini berpengaruh pada 

curah hujan, perubahan cuaca yang tidak biasa, kenaikan permukaan air laut hingga 

perubahan iklim. Perubahan iklim mengubah frekuensi dan intensitas bencana yang berkaitan 

dengan cuaca seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor.100 Berdasarkan data Climatelinks, 

hampir 90 persen bencana yang terjadi di Indonesia pada tahun 1982-2012 merupakan 

bencana yang berkaitan dengan cuaca.  

Penyebab terbesar perubahan iklim adalah kenaikan jumlah gas rumah kaca di bumi. Gas 

rumah kaca paling banyak dihasilkan melalui aktivitas manusia seperti pembakaran batu bara, 

minyak, dan gas alam, aktivitas agrikultur dan perubahan penggunaan lahan, serta asap 

kendaraan dan industri.101 Data World Bank menyebutkan kerugian akibat kebakaran hutan 

bulan Juni-Oktober 2015 di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah mencapai 3.837 juta USD.102 

Sementara itu, upaya dalam mengendalikan kebakaran hutan dengan menerapkan 

moratorium selama setahun hanya akan mengurangi pendapatan publik sebesar 284 juta USD.  

Deforestasi akibat kebakaran hutan selain berkontribusi pada perubahan iklim merupakan 

permasalahan lintas batas (transboundary issue) yang tidak bisa dielakkan. Selain merugikan 

secara langsung pihak-pihak yang terlibat, juga merugikan aktor lain yang tidak berhubungan 

tetapi terdampak kabut asap seperti Singapura dan Malaysia. Deforestasi menimbulkan 

pertanyaan mengenai norma keadilan di dalam masyarakat karena kerugiannya tidak setimpal 

dengan keuntungan yang diperoleh oleh sebagian kecil kelompok.  

 
96 ASEAN. (2019). ASEAN Cooperation on Climate Change. ASEAN Cooperation on Environment. Available at: 

https://environment.asean.org/awgcc/ 
97 Ibid 
98 USAID. 2012. INDONESIA CLIMATE VULNERABILITY PROFILE. Available at: 

https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/indonesia_climate_vulnerability_profile_jan2013.pdf. 
99 USAID. 2017. CLIMATE RISK PROFILE INDONESIA. Available at:  

https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2017_USAID_ATLAS_Climate Risk Profile_Indonesia.pdf. 
100 Climatelinks. 2019. Indonesia. Available at:  https://www.climatelinks.org/countries/indonesia. 
101 UNEP & UNFCCC. 2011. Climate Change Information Kit. Frontline Electronic Publishing, Harare. 
102 World Bank. 2016. The Cost of Fire:An Economic Analysis of Indonesia’s 2015 Fire Crisis. Available at: 

http://pubdocs.worldbank.org/en/643781465442350600/Indonesia-forest-fire-notes.pdf. 



48 

 

Di sisi lain, Indonesia telah meratifikasi Kesepakatan Paris, dan berkomitmen untuk 

mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 41 persen per 2030 dengan mengandalkan 

pendanaan dari negara maju.103 Sedangkan untuk upaya mandiri, pada tahun 2030 Indonesia 

menargetkan reduksi sebesar 29 persen dibandingkan scenario Business as Usual (BAU). Target 

dalam Sustainable Development Goals salah satunya dicapai melalui Kesepakatan Paris ini. 

Meskipun begitu, Indonesia akan kesulitan mencapai target penurunan emisi karbon jika 

deforestasi tidak dikendalikan. Deforestasi dapat menjadi bom waktu karena kontribusi 

negatifnya dalam perubahan iklim.  

Identifikasi Isu  

Banjir dan kekeringan berdampak negatif terhadap agrikultur yang menyumbang hampir 14 

persen GDP dan menunjang 42 persen perekonomian populasi pekerja di Indonesia.104 Pada 

tahun 2003-2008, banjir merusak 15 persen dan kekeringan merusak 17 persen lahan 

pertanian padi dengan kerugian mencapai 671,2 juta USD. Kerugian lain yang dihitung oleh 

Forest Watch Indonesia (FWI) terkait dengan berkurangnya luas tutupan hutan berkorelasi 

dengan menurunnya indeks kebahagiaan. Berdasarkan model regresi yang dilakukan, setiap 

berkurangnya luas hutan alam sebesar 10 persen akan menurunkan tingkat kebahagiaan 

sebesar 1 persen.105 

 

Diagram 1. Dampak Perubahan Iklim per Provinsi Tahun 2050 (dalam juta rupiah). 

Sumber: USAID 2016 

 

 
103 Pemerintah Republik Indonesia. 2015. Intended National Determined Contribution Republic of Indonesia. Available at: 

http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published Documents/Indonesia/1/INDC_REPUBLIC OF INDONESIA.pdf 
104 Ibid, Climatelinks. 
105 Forest Watch Indonesia. 2019. Angka Deforestasi Sebagai ‘Alarm’ Memburuknya Hutan Indonesia. Available at: http://fwi.or.id/wp-

content/uploads/2019/10/FS_Deforestasi_FWI_small.pdf. 
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USAID memprediksikan kerugian yang akan ditanggung Indonesia akibat perubahan iklim 

pada tahun 2050 sebanyak 69,84 T rupiah di sektor agrikultur, 45,28 T rupiah di sektor 

kesehatan, dan 17,2 T rupiah yang disebabkan kenaikan permukaan air laut.106 Jakarta menjadi 

provinsi dengan kerugian paling besar akibat kenaikan permukaan air laut, yaitu mencapai 

13,85 T rupiah atau sebesar 84 persen dan Jawa Barat di posisi kedua sebesar 375 miliar rupiah. 

Kontribusi Indonesia terhadap gas rumah kaca dunia sebesar 1,5 persen.107 Indonesia 

menghasilkan gas rumah kaca sebesar 15,95 juta ton karbon dioksida per hari, yang jumlahnya 

melebihi rata-rata Amerika Serikat.108 Pada tahun 2019, World Resources Institute 

menyebutkan bahwa produksi gas rumah kaca Indonesia paling besar dikontribusikan oleh 

proses deforestasi maupun pengalihan fungsi lahan. Perluasan lahan perkebunan sawit 

merupakan kontributor signifikan konversi lahan dan pembakaran lahan merupakan bagian 

dari proses tersebut.109 Hutan Indonesia menjadi penyumbang karbon terbesar kelima 

dunia.110 Sementara itu, sekitar 50-60 juta penduduk Indonesia bergantung pada hutan untuk 

menunjang kehidupan mereka.111  

 

Diagram 2. Tingkat Deforestasi Indonesia Tahun 1990-2017  

 

Sumber: KLHK 2018 

 

 
106 USAID. 2016. INDONESIA : COSTS OF CLIMATE CHANGE 2050. Washington. Available at: 

https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/Indonesia Costs of CC 2050 Policy Brief.pdf. 
107 Climate Transparency. (2016). Brown to Green: G20 Transition to A Low Carbon Economy (Indonesia). Available at: http://www.climate-

transparency.org/wp-content/uploads/2016/08/Indonesia-2016.pdf 
108 Astuti, et.al. 2019. Tiga hal yang bisa dilakukan Jokowi untuk tangani kebakaran hutan di Indonesia. The Conversation. Available at: 

https://theconversation.com/tiga-hal-yang-bisa-dilakukan-jokowi-untuk-tangani-kebakaran-hutan-di-indonesia-121271 
109 Ibid, World Bank 2016 
110 Boucher, et.al. 2014. Deforestation Success Stories: Tropical Nations Where Forest Protection and Reforestation Policies Have Worked. Available at: 

https://www.ucsusa.org/sites/default/files/2019-10/deforestation-success-stories-2014.pdf. 
111 World Research Institute. 2019. Forests and Landscapes in Indonesia. Available at https://www.wri.org/our-work/project/forests-and-landscapes-

indonesia/climate-change-indonesia 
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Laju deforestasi Indonesia menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun dengan angka 

0,48 juta Ha di periode 2016-2017. Perhitungan sejak kurun waktu 2011-2012 menggunakan 

perhitungan netto, yakni laju deforestasi dikurangi dengan restorasi.112 Penelitian yang 

dilakukan FWI menunjukkan bahwa laju deforestasi Indonesia di masa mendatang 

menunjukkan tren yang bergeser dari wilayah barat ke wilayah timur seperti Papua.113 Laju 

deforestasi dari tahun 1990 yang didominasi oleh kegiatan ekstraksi kayu oleh perusahaan 

beralih menjadi pengubahan fungsi lahan untuk perkebunan monokultur dan diprediksikan 

proyek infrastruktur juga akan berperan di dalamnya. 

Meskipun laju deforestasi menunjukkan tren penurunan, dampak perubahan iklim tidak bisa 

dihindarkan seperti proyeksi yang tertera di Diagram 2. Kompleksitas masalah deforestasi juga 

berasal dari perizinan yang tumpang tindih sehingga penegakan hukum dan pemberian sanksi 

tidak bisa berjalan optimal. Dari sini tercermin bahwa tata kelola kehutanan Indonesia belum 

cukup mendukung tercapainya target reduksi gas rumah kaca secara optimal.  

 

Diagram 3. Perbandingan Luasan Izin Korporasi di Dalam dan 

di Luar Kawasan Hutan 

 

Sumber: Forest Watch Indonesia 2019 

 

Diagram 3 menunjukkan jumlah IPPKH114 yang ada di kawasan hutan dan di luar kawasan 

hutan atau Area Penggunaan Lain (APL). Diagram tersebut menunjukkan sebanyak 12,3 juta 

Ha lahan memiliki perizinan yang tumpang tindih.  

 
112 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. 2018. Deforestasi Indonesia Tahun 2016-2017. Jakarta. Available at: 

http://appgis.dephut.go.id/appgis/download.aspx?status=view&filename=Deforestasi 2016-

2017.pdf&fileFullName=E:%5Cwebgisapp%5CDownload%5C1.2. Buku DEFORESTASI%5CDeforestasi 2016-2017.pdf. 
113 Forest Watch Indonesia. (2018). Deforestasi Tanpa Henti. Available at: website: http://fwi.or.id/wp-

content/uploads/2018/03/deforestasi_tanpa_henti_2013-2016_lowress.pdf 
114IPPKH merupakan izin yang pengolahan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. 
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Indonesia telah menetapkan peraturan standar pengelolaan dan pengolahan kelapa sawit 

sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan melalui sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil 

(ISPO). Namun, hambatan yang dihadapi antara lain terjadi tumpang tindihnya lahan, 

penerapan komitmen perusahaan yang mendapatkan sertifikasi, dan minimnya sosialisasi, 

bantuan dana maupun pembinaan terutama pada petani mandiri.115  Inpres nomor 8 tahun 

2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan 

Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit bertujuan untuk menekan punahnya daerah tutupan 

hutan, memperbaiki tata kelola sawit, dan meningkatkan produktivitas.116 Namun, 

implementasinya juga menghadapi hambatan yang serupa dengan ISPO. Terkait dengan hal 

ini Gubernur Kalimantan Barat menyatakan sinkronisasi data pemerintah dengan fakta di 

lapangan tidak baik sehingga upaya dalam mengatasi masalah di sektor sawit tidak optimal 

(Katadata Indonesia 2019).117 

Pemerintah telah berupaya menekan laju deforestasi dan melakukan restorasi dengan 

menerapkan beberapa aturan. Pada tahun 2016, pemerintah membuat Badan Restorasi 

Gambut melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. 

Pada tahun 2018, terbit Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan 

Evaluasi Perizinan perkebunan Kelapa Sawit serta Meningkatkan Produktivitas Perkebunan 

Kelapa Sawit yang berlaku selama 3 tahun. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer 

dan Lahan Gambut telah disahkan secara resmi oleh presiden pada Agustus 2019. Pada awal 

2019, Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang telah berhasil dalam menekan laju 

deforestasi melalui moratorium kehutanan pada rentang waktu 2017-2018.118 Namun, korelasi 

antara moratorium dengan laju berkurangnya kerusakan hutan sejatinya masih menjadi bahan 

perdebatan.119 

Pada kasus yang terjadi di 3 provinsi di Indonesia (Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan 

Maluku Utara), kerusakan hutan diakibatkan oleh sebab langsung berupa pengalihan fungsi 

hutan dan penyebab tidak langsung berupa lemahnya regulasi nasional maupun daerah dalam 

menekan deforestasi serta penyalahgunaan wewenang.120 Penyebab langsung deforestasi 

didominasi oleh aktivitas industri ekstraktif yang memiliki izin membangun hutan tanaman 

industri di wilayah hutan alam. Berdasarkan data Forest Watch Indonesia tahun 2018, 10 

persen deforestasi Indonesia pada tahun 2009-2013 disumbang oleh pembangunan hutan 

tanaman industri. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2009-

2015, 20 persen kebutuhan kayu bulat berasal dari aktivitas land clearing atau pembangunan 

hutan tanaman industri.121 

 
115 Laksono, Dandhy. 2018. Asimetris. Indonesia: Watchdoc Image. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=2OhaxAalJdk. 
116 Katadata Indonesia. 2019. Moratorium Sawit: Komitmen Bersama Lestarikan Hutan Untuk Ekonomi Indonesia. Indonesia. Available at: 

https://katadata.co.id/berita/2019/11/27/jokowi-teken-inpres-rencana-aksi-nasional-sawit-berkelanjutan 
117 Ibid 
118 Ibid, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. 
119 Ibid, Astuti et,al. 
120 Ibid, Forest Watch Indonesia. 
121 Ibid 
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Sementara itu, kelemahan dari segi penegakan hukum dan komitmen industri yang 

bersangkutan dapat dilihat dari kasus berikut. Pada bulan Juli–November 2016, di areal konsesi 

PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) terjadi deforestasi di Blok Aek Nauli, Kabupaten Simalungun, 

Sumatera Utara.122 Pada rentang 2013-2016, hutan tanaman industri PT TPL menyumbang 52 

persen deforestasi di dalam lahan konsesi. Aktivitas tersebut telah melanggar komitmen 

terhadap perlindungan dan konservasi hutan yang dinyatakannya pada tanggal 30 Juni 2014 

dan Desember 2015.123 Dalam skala nasional, Instruksi Presiden tidak memiliki mekanisme 

pemberian sanksi terhadap pelanggaran sehingga aturan yang dibuat seakan hanya menjadi 

kewajiban moral bukan merambah ranah praktikal.  

Pada tahun 27 Maret 2017, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menerbitkan Peraturan 

Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup atas kasus karhutla yang terjadi pada tahun 2015.124 Putusan ini masih 

mendapatkan kasasi dari tergugat dan berakhir dimenangkan oleh penggugat di tingkat 

Mahkamah Agung pada tahun 2018. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai 

putusan yang dijatuhkan kepada tergugat.125 Fakta ini menunjukkan bahwa kerangka hukum 

dalam mengendalikan deforestasi masih lemah serta dapat mengganggu tercapainya 

komitmen dalam mengurangi produksi gas rumah kaca. 

Jika dibandingkan secara global, Brasil merupakan salah satu negara yang berhasil melakukan 

reforestasi dan menurunkan tingkat deforestasi di bawah 70 persen pada tahun 2013 

dibanding rata-rata tahun 1996-2005.126 Dalam kasus Brasil dan Vietnam, penurunan laju 

deforestasi diiringi dengan penguatan dan modernisasi sektor agrikultur.127 Hal tersebut 

merupakan bukti bahwa reforestasi tidak menghalangi pengembangan pertanian. Selain 

memberikan tekanan, LSM seperti Greenpeace International, Friends of the Earth, dan World 

Wildlife Fund bekerja sama untuk menjalankan program reforestasi dengan pemerintah Brasil. 

Negara ini menerapkan moratorium kedelai dengan menarget dua perusahaan besar, yaitu 

Cargill dan McDonald’s. Upaya lain yang diterapkan Brasil adalah menerapkan cattle 

moratorium, mengintensifikasi preservasi hutan oleh masyarakat adat, hingga menerapkan 

mekanisme bantuan internasional. Program REDD+ Brasil-Norwegia merupakan kesepakatan 

dengan nominal yang paling besar di dunia, mencapai 670 juta USD.128 Selain dengan 

Norwegia, Brasil juga memiliki kerja sama reforestasi dengan Inggris dan Jerman. One Map 

Program yang dimiliki Indonesia memiliki fungsi yang sama seperti pemetaan lahan 

deforestasi dan reforestasi yang dilakukan oleh National Institute for Space Research di Brasil. 

Skema REDD+ merupakan bantuan internasional yang berperan siginifikan dalam 

keberhasilan reforestasi di Brasil, Guyana, Kenya, Madagascar, dan Kosta Rika.129 Banyak 

 
122 Ibid 
123 Ibid 
124 CNN Indonesia. 2018. Jokowi Divonis Melawan Hukum dalam Kasus Kebakaran Hutan.. 
125 Susanti, Laras. (2019). Putusan Pengadilan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan. Tempo.com. Available at: 

https://kolom.tempo.co/read/1249566/putusan-pengadilan-dan-penanggulangan-kebakaran-hutan 
126 Ibid, Boucher et.al. 
127 Ibid 
128 Ibid 
129 Ibid 
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program REDD+ dimulai dengan pengurangan deforestasi tanpa tujuan langsung 

menurunkan emisi karbon seperti menjaga keanekaragaman hayati, margasatwa, ecotourism, 

dan pengentasan kemiskinan. Skema Payments for Ecosystem Services (PES) dijalankan 

dengan memberikan insentif bagi masyarakat yang menjalankan upaya reforestasi dan 

reorientasi sektor agrikultur menjadi lebih ramah lingkungan. Melalui Payment for Forest 

Environmental Services (PFES), Vietnam berhasil menstimulus masyarakatnya untuk 

menjalankan pertanian yang berkelanjutan sehingga deforestasi bisa ditekan.130 

Penekanan laju deforestasi merupakan upaya yang dominan dalam mencapai target 

Kesepakatan Paris. Akan timbul konsekuensi negatif jika target dalam Kesepakatan Paris tidak 

dipenuhi. Pertama, timbul citra negatif bagi Indonesia karena tidak mematuhi norma 

internasional pacta sunt servanda. Sebuah aturan yang dibuat harus dipatuhi. Mengurangi 

deforestasi merupakan upaya dalam menjalankan norma ini.  

Kedua, pelanggaran terhadap hak-hak individu dari generasi yang hidup di masa kini maupun 

di masa depan untuk merasakan dampak positif pembangunan. Indonesia telah menyetujui 

poin-poin dalam Guiding Principles on Business and Human Rights, yakni panduan yang 

mengatur tentang komitmen industri untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam proses 

industri yang mereka lakukan. Artinya Indonesia memiliki kewajiban menerapkan poin-poin 

tersebut terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam deforestasi sehingga hak 

individu masyarakat dapat terpenuhi. Dengan tidak diterapkannya hal ini, maka kerusakan 

lingkungan akibat deforestasi berpotensi menyebabkan tidak tercapainya target Kesepakatan 

Paris sehingga berimbas pada bencana global. Ketiga, dengan tidak dapat mencapai target 

Kesepakatan Paris, maka Indonesia juga tidak dapat mencapai target pembangunan 

berkelanjutannya dalam Sustainable Development Goals. 

Alternatif-Alternatif Kebijakan 

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan global dan bersifat lintas batas sehingga 

membutuhkan collective action dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, rezim dan organisasi 

internasional terbentuk. Dalam komitmennya di Kesepakatan Paris, Indonesia diharapkan 

dapat mengimplementasikan peraturan-peraturan di kesepakatan tersebut di ranah domestik. 

Sebagai bentuk dari collective action, negara merupakan pihak yang memiliki otoritas untuk 

memberikan komando nasional terhadap kebijakan yang dibuat.  

Terdapat tiga alternatif kebijakan yang ditawarkan, mengurangi dampak (reduce impact), 

restorasi (mengembalikan fungsi hutan), dan proteksi. Mengurangi dampak dilakukan secara 

responsif dan kuratif ketika kebakaran hutan terjadi. Pemerintah mengakomodasi kerja sama 

dengan aktor yang lebih luas untuk memadamkan titik-titik api.Di sisi lain, restorasi dapat 

dilakukan melalui beberapa skema. Pertama, Indonesia telah memiliki kerja sama REDD+ 

dengan Norwegia akan tetapi perlu adanya sasaran yang tepat dalam implementasinya. 

Indonesia bisa berfokus pada upaya transparansi data dan pelaporan secara rutin terhadap 

aktivitas karbonisasi yang dilakukan sesuai dengan komitmen dalam INDC (Intended National 

 
130 Ibid 
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Determined Contribution) mengingat bahwa dalam perkembangan saat ini, Indonesia belum 

dapat menyediakan data-data mengenai deforestasi dan aktivitas karbonisasi yang 

terintegrasi. Pemerintah dapat memaksimalkan pemanfaatan pemetaan lahan kehutanan 

secara terpusat sehingga tidak terus terjadi perubahan terhadap kategorisasi kawasan hutan 

lindung, hutan alam, wilayah konservasi, dan sebagainya. One Map Policy yang dimiliki 

Indonesia harus dimutakhirkan seperti yang dilakukan di Brasil dengan memanfaatkan 

teknologi dari citra satelit dan Google Earth. Dengan penetapan ini, pemerintah dan publik 

akan lebih mudah dalam mengukur, mengevaluasi, dan memonitor kinerja nasional. 

Kedua, Indonesia dapat menggunakan One Map Policy untuk menegakkan implementasi ISPO, 

terutama untuk menindak tindakan-tindakan curang dari pelaku industri. Penolakan Uni Eropa 

atas produk sawit Indonesia seharusnya dapat dijadikan sebagai daya tawar Indonesia untuk 

menekan balik negara-negara maju dalam komitmennya untuk membantu negara 

berkembang menjalankan pembangunan berkelanjutan. Indonesia dapat menuntut negara 

maju untuk berkontribusi dalam upaya pengelolaan lahan sawit dan hutan yang berkelanjutan 

demi tercapainya penurunan laju deforestasi dan jumlah emisi karbon sehingga Indonesia 

tidak berjalan sendiri. Dalam hal ini collective action menjadi sangat relevan dalam mengatasi 

permasalahan global terutama terkait perubahan iklim atau isu lintas batas. 

Ketiga, pemerintah perlu memodernisasi sektor agrikultur dan perkebunan melalui kerja sama 

dengan negara lain dan menerapkan PES. Skema PES dapat diterapkan untuk petani lokal dan 

masyarakat adat dengan dukungan internasional untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, 

insentif hingga transfer teknologi. Keberhasilan Brasil dan Vietnam menunjukkan bahwa upaya 

mengelola sektor pertanian yang berkelanjutan tidak menghalangi pengembangan 

perekonomian. Pelibatan masyarakat dan komunitas di sekitar lahan kehutanan menjadi faktor 

penting bagaimana Brasil dan Vietnam bisa menurunkan laju deforestasi. Inklusivitas menjadi 

kunci collective action di tingkat lokal dengan memangku tanggung jawab bersama antara 

pemerintah, industri, dan masyarakat. 

Ketiga skema tersebut dapat didorong dan didukung oleh program-program reforestasi yang 

dilaksanakan di tingkat global seperti REDD+. Dalam hal ini Indonesia sudah merintis kerja 

sama penurunan deforestasi di REDD+. Namun, perlu dipetakan dengan seksama target-

target dan implementasi dari program. Uraian di atas merupakan beberapa skema yang dapat 

diadopsi sebagai target kerja sama. 

Yang terakhir adalah proteksi. Skema ini dapat dilakukan dengan mengadopsi regulasi 

internasional ke dalam negeri. ISPO merupakan upaya yang dirintis Indonesia untuk mengelola 

sektor kelapa sawit secara berkelanjutan. Namun, ISPO perlu dikaji ulang mengingat standar 

internasional terkait tata kelola perkebunan kelapa sawit Roundtable on Sustainable Palm Oil 

(RSPO) telah berubah. Uni Eropa sebagai mitra dagang kelapa sawit terbesar Indonesia lebih 

memilih standar RSPO yang melarang segala bentuk deforestasi terkait dengan sektor kelapa 

sawit yang tidak diakomodasi oleh ISPO. Sementara itu, RSPO juga mengakomodasi 

kepentingan masyarakat di luar kalangan industri dan menciptakan keadilan dengan 

menetapkan standar buruh. Hal ini bertujuan supaya perusahaan tidak melakukan eksploitasi 
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terhadap pekerja maupun petani lokal dan kesejahteraan mereka terjamin. Indonesia sudah 

meratifikasi Guiding Principles on Business and Human Rights tetapi Guiding Principles on 

Business and Human Rights harus dikuatkan dengan upaya lain seperti menjadi aktor yang 

proaktif terhadap RSPO. 

Rekomendasi Kebijakan 

Tabel. 1 Kriteria Pemilihan Kebijakan 

 

Sumber: dikelolah oleh Penulis 

Terdapat empat kriteria pemilihan kebijakan. Kriteria pertama adalah kebijakan yang paling 

didukung oleh pemerintah. Dalam hal ini, tawaran kebijakan akan memunculkan potensi 

penolakan ataupun dukungan dari pembuat keputusan. Kriteria kedua adalah kebijakan yang 

bersifat institusional. Artinya, apakah pemerintah dapat menyediakan sumber daya yang lebih 

jika kebijakan yang diambil diterapkan. Kriteria ketiga adalah kapasitas. Kapasitas 

berhubungan dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) yang akan menjadi pelaku 

dalam implementasi kebijakan. Jika pemangku kepentingan tidak memiliki kapasitas untuk 

menerapkan kebijakan, maka kemungkinan kebijakan ditolak akan semakin besar. Kriteria 

keempat adalah legitimasi yang tolok ukurnya dilihat dari ada tidaknya tuntutan publik akan 

kebijakan yang baru.  

Berdasarkan kriteria di atas dirumuskan matriks analisis sebagai berikut. 

  

Efektivitas 1: 
Kebijakan yang 

Cenderung Dipilih

Apakah pemerintah 
setuju untuk 

membuat kebijakan?

Efektivitas 2: 
Terobosan 

Institusional

Apakah pemerintah 
mampu 

menyediakan 
sumber daya yang 

lebih banyak?

Efektivitas 3: 
Kapasitas

Apakah pemangku 
kepentingan setuju?

Efektivitas 4: 
Legitimasi

Apakah publik 
menuntut 

pembuatan 
kebijakan?
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Tabel 2. Matriks Analisis 

 

 

Sumber: dikelolah oleh Penulis 

 

Terdapat tiga rekomendasi kebijakan yang ditawarkan penulis. Pertama, mengurangi dampak 

deforestasi merupakan solusi paling praktikal, mengingat bahwa lingkungan yang rusak dan 

kehidupan yang terancam di area deforestasi membutuhkan respons yang cepat. Selain itu, 

permasalahan lintas batas tidak bisa diabaikan dan menjadi tanggung jawab bersama 

sehingga akomodasi kerja sama internasional maupun regional yang lebih luas harus 

diintensifikasi. Pengurangan dampak deforestasi mencapai efektivitas dalam kriteria 

persetujuan pemerintah, persetujuan pemangku kepentingan, dan dukungan publik. 

Rekomendasi kebijakan ini dapat dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. 

Kedua, restorasi merupakan solusi yang paling direkomendasikan untuk keperluan jangka 

panjang. Masalah deforestasi harus diselesaikan dari akarnya dan melibatkan berbagai aktor 

di sektor yang berkaitan secara inklusif. Dengan menjalankan rekomendasi ini, Indonesia dapat 

dengan optimis dapat mengurangi laju deforestasi dan mencapai target reduksi emisi 

karbonnya. Tantangan dalam restorasi adalah butuhnya sumber daya yang lebih banyak 

sehingga kerja sama internasional sangat penting untuk membantu peningkatan kapasitas 

pemerintah. Kebijakan ini dapat dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama 

dengan pemerintah daerah untuk menerapkan PES dan menguatkan implementasi ISPO dan 

Kementerian Luar Negeri dalam meningkatkan kerja sama dengan pihak luar. Pemerintah juga 

disarankan untuk menerapkan prinsip inklusivitas dalam upaya restorasi, mengawasi 

Pilihan Kebijakan

Persetujuan 
pemerintah

Membutuhkan 
lebih banyak 
sumber daya

Persetujuan 
pemangku 

kepentingan

Dukungan/ 
tuntutan publik

Reduce Impact

Ya

Ya

Ya

Ya

Restorasi

Cenderung setuju

Ya

Mungkin iya

Ya

Proteksi

Mungkin iya

Ya

Mungkin tidak

Ya
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komitmen kalangan industri, melibatkan masyarakat adat dan petani lokal, hingga mencari 

ruang untuk bantuan asing turun ke lapangan.  

Ketiga, membuat komitmen yang kuat terhadap reduksi deforestasi dan pengelolaan lahan 

sawit merupakan rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan. Proteksi akan mendorong 

restorasi yang efektif dan efisien. Upaya ini dapat dilakukan Kementerian Luar Negeri dengan 

bantuan kalangan industri untuk menetapkan standar pengelolaan kelapa sawit secara 

berkelanjutan dan mengoordinasikannya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan untuk mengimplementasikan RSPO. 

Penutup 

Peningkatan suhu bumi berkorelasi dengan perubahan iklim yang disebabkan oleh 

meningkatnya emisi karbon sejak era industri. Berbagai dampak negatif akibat perubahan 

iklim pada umumnya terjadi karena bencana yang berkaitan dengan cuaca. Indonesia 

merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Di sisi lain, 

Indonesia juga menjadi kontributor emisi karbon global dengan komitmennya menurunkan 

emisi karbon sebesar 29% dalam Kesepakatan Paris. Kontributor terbesar emisi karbon yang 

dihasilkan Indonesia adalah deforestasi yang akan menjadi bom waktu jika tidak segera diatasi. 

Indonesia memerlukan tiga langkah dalam menurunkan angka deforestasi supaya komitmen 

untuk mereduksi emisi karbon dalam Kesepakatan Paris dapat tercapai. Upaya tersebut dapat 

dilakukan melalui mereduksi dampak, restorasi, dan proteksi. Ketiga-tiganya harus diterapkan 

dengan menggunakan prinsip inklusivitas supaya hasilnya optimal, efektif, dan prosesnya 

efisien. 
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Pendahuluan 

18 tahun yang lalu, tepatnya pasca tragedi World Trade Centre (WTC) pada tanggal 11 

september 2001, Amerika Serikat mengumumkan perang terhadap terorisme atau yang 

dikenal juga sebagai Global War on Terror. Presiden George W. Bush kala itu mengajak para 

pemimpin dunia untuk bergabung bersama dengan Amerika Serikat dalam memerangi 

terorisme yang dianggap sebagai ancaman baru terhadap keamanan dunia internasional. 

Global War on Terror yang dikumandangkan oleh George W. Bush secara tidak langsung 

memberikan justifikasi kepada serangkaian intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika 

Serikat dibeberapa negara Timur Tengah dengan mengatasnamakan counterterrorism. 

Amerika bukanlah satu-satunya negara yang harus berjuang melawan terorisme. Indonesia 

juga menjadi salah satu negara yang rentan terhadap serangkaian aksi terorisme. Peristiwa 

Bom Bali I pada bulan Oktober 2002 yang merenggut 202 nyawa, membuat Indonesia berada 

pada titik terendahnya. Sektor pariwisata menjadi sektor yang terdampak langsung dari 

Peristiwa Bom Bali I. Travel warning yang dikeluarkan oleh beberapa negara seperti Australia 

dan juga Amerika menyebabkan penurunan yang cukup signifikan terhadap pariwisata di Bali 

yakni mencapai angka 57%.131 

Pemerintah Indonesia kemudian melakukan berbagai upaya dalam rangka memberantas 

terorisme, antara lain pada tahun 2002, dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2002 

mengenai penunjukan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk penanganan terorisme di 

Indonesia. Kemudian pada tahun 2003, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 

2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kemudian Undang-Undang tersebut 

dilakukan perubahan pada tahun 2018 yakni menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003.132 Selain memperkuat 

perangkat hukum nasional, pemerintah Indonesia juga menjalin kerja sama internasional, baik 

secara bilateral maupun multilateral terutama dengan negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara, sebagai upaya untuk menghadapi ancaman keamanan bersama yakni terorisme. 

Dalam menanggulangi terorisme, pemerintah Indonesia tidak hanya menggunakan 

pendekatan militer atau yang dikenal juga sebagai hard approach layaknya Amerika Serikat 

yang mengeluarkan kebijakan kontraterorisme yang diberi nama Patriot Act dengan 

 
131 Liputan6. 2012. Efek Bola Salju Bom Bali. Diakses melalui https://www.liputan6.com/news/read/443816/efek-bola-salju-bom-bali 
132 Novianti. 2019. Implementasi ASEAN Convention on Counter-Terrorism dalam Penanganan Terorisme di Indonesia dalam Kerja Sama 

Internasional Melawan Terorisme. Yayasan Pustaka Obor Indonesia,Jakarta. Hal. 3-34 
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menekankan pada empat strategi kontraterorisme yang disebut juga sebagai 4D (Defeat, Deny, 

Deminish and Defend).133 Adapula aliansi militer dari beberapa negara islam yang dibangun 

guna melawan terorisme yang dikenal sebagai Islamic Military Alliance to Fight Terorism 

(IMAFT). 

Selain menggunakan hard approach, Indonesia juga menggunakan soft approach yakni melalui 

program deradikalisasi. Melalui pengesahan UU Terorisme yang baru di tahun 2018, 

pemerintah Indonesia melakukan penguatan soft approach, di mana soft approach yang 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia kini tidak lagi terfokus hanya pada program 

deradikalisasi tetapi juga kontra-radikalisasi serta kesiapsiagaan.Namun, hampir 2 dekade 

setelah diumumkannya war on terrorism, terorisme saat ini tetaplah menjadi salah satu 

ancaman luar biasa bagi keamanan masyarakat internasional. Hampir 2 dekade pula setelah 

Peristiwa Bom Bali 1 dan Indonesia masih menjadi negara yang rentan terhadap aksi terorisme. 

Serangkaian aksi terorisme yang terjadi di Indonesia kini tidak lagi terfokus pada kota-kota 

besar tetapi juga menyasar kota kecil seperti aksi bom bunuh diri yang terjadi di Solo pada 

tahun 2011 dan juga bom yang meledakan sebuah gereja kecil yakni gereja Oikumene di 

Samarinda pada tahun 2016. 

Terorisme internasional kini telah mengalami perkembangandan telah memasuki era 

terorisme 3.0 dengan metode dan juga pendekatan yang berbeda dari terorisme 2.0 yang 

dinilai telah berakhir setelah tewasnya pemimpin jaringan Al-Qaeda, Osama bin Laden. Era 

terorisme 3.0 membuatnya sulit untuk dideteksi, hal ini karena negara-negara telah terbiasa 

dengan metode dari terorisme 2.0. Tulisan ini mencoba mengkaji metamorfosis terorisme dari 

era 2.0 menjadi 3.0, serta mencoba memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah 

Indonesia dalam rangka peningkatan upaya menanggulangi terorisme internasional yang 

didasarkan pada analisis mendalam terhadap situasi dan kondisi yang dipengaruhi oleh 

metamorfosis terorisme internasional. 

Metamorfosis Terorisme Internasional 

Terorisme berasal dari kata teror, menurut kamus besar bahasa indonesia, teror berarti usaha 

menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang maupun golongan. 

Sehingga, masih menurut kamus besar bahasa indonesia, maka terorisme adalah penggunaan 

kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha untuk mencapai tujuan (terutama 

tujuan politik).134 Meskipun terorisme saat ini dianggap sebagai salah satu ancaman luar biasa 

bagi keamanan dunia namun hingga saat ini belum ada suatu kesepakatan universal terkait 

definisi dari terorisme itu sendiri. Menurut Federal Bureau of Investigation (FBI), terorisme 

adalah penggunaan kekerasan yang melanggar hukum terhadap orang atau properti untuk 

mengintimidasi atau memaksa suatu pemerintahan, penduduk sipil, atau setiap segmen 

ancaman dalam pemajuan atau politik atau tujuan sosial.135 Menurut konvensi PBB, terorisme 

 
133 Irewati, Awani. 2010. Respon Pemerintah Indonesia Atas Sikap Perang Terhadap Terorisme Amerika Serikat. Karya Ilmiah LIPI. Diakses melalui 

www.elib.pdii.lipi.go.id 
134 Arti Kata Terorisme. Diakses melaluidi https://kbbi.web.id/terorisme 
135 Pengertian Terorisme. Diakses melalui www.suduthukum.com 
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adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan 

maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau 

masyarakat luas.136 

Sementara menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, definisi 

terorisme adalah 

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman 

kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, 

yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan 

kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan 

hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik 

atau gangguan keamanan.” 137 

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan terbuka 

untuk menimbulkan ataupun menyebarkan rasa takut dalam rangka mencapai suatu tujuan 

tertentu. Penggunaan kekerasan terbuka untuk menimbulkan rasa takut tersebut kemudian 

dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti ancaman, intimidasi, pembajakan hingga 

peledakan bom. Peledakan bom sendiri adalah instrumen yang paling sering digunakan dalam 

tindakan terorisme. Belum terdapatnya definisi yang disepakati secara universal tentang 

terorisme, di satu sisi dapat dimaklumi, hal ini karena terorisme sendiri merupakan objek yang 

dapat dilihat dari berbagai perspektif seperti politik, sosiologi, kriminologi, hubungan 

internasional, psikologi dan lain sebagainya.138 Namun disisi lain, ketiadaan definisi yang 

disepakati secara universal tentang terorisme turut menjadi penghambat dalam upaya 

penanggulangan terorisme itu sendiri. 

Terorisme internasional terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dunia 

internasional. Ketika negara-negara di dunia belum memiliki definisi terkait terorisme yang 

disepakati secara universal, terorisme kini telah mengalami perkembangan yang menunjukkan 

perubahan pola serangan serta misi atau tujuan yang diusung dalam tindakan terorisme 

tersebut. Di tahun 2019, penggunaan istilah terorisme 3.0 atau terorisme generasi ketiga mulai 

marak digunakan. Terorisme 3.0 menunjukkan bahwa terorisme internasional telah berevolusi 

dan mengalami perkembangan di mana terdapat perubahan pola, ciri-ciri serta tujuan dalam 

tindakan terorisme itu sendiri. Sebelum penulis menjabarkan tentang apa itu terorisme 3.0 

serta apa yang menjadi ciri-ciri dari terorisme 3.0, maka penulis merasa perlu menjelaskan 

terlebih dahulu terkait perkembangan terorisme dari generasi pertama atau terorisme 1.0. 

Terorisme generasi pertama, lahir dan berkembang pertama kali di benua Eropa. Kelompok 

teroris pada saat itu memiliki tujuan yakni untuk melakukan perjuangan pembebasan nasional. 

Beberapa kelompok teroris generasi pertama adalah Brigade Merah Italia hingga Organisasi 

 
136 Wahid, Abdul., et.al. 2004. Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum. PT. Rafika Aditama. Bandung.  
137 UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, hal 4. 
138 Ibid, Novianti, p11. 
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Pembebasan Palestina. Sementara terorisme generasi kedua atau terorisme 2.0, lahir dan 

berkembang pasca berakhirnya Perang Dingin. Kelompok teroris generasi kedua memiliki 

tujuan sebagai simbol perlawanan. Pada era terorisme 2.0, kelompok-kelompok teroris mulai 

melekat pada kelompok-kelompok radikal seperti Al Qaeda, Boko Haram hingga Abu Sayyaf. 

Kelompok teroris 2.0 merupakan kelompok nasional ataupun regional yang memiliki 

jangkauan internasional sporadis.139 Terorisme generasi ketiga atau yang dikenal juga sebagai 

terorisme 3.0, mulai berkembang pasca meninggalnya pemimpin Al Qaeda, Osama bin Laden 

dan mulai meningkatnya ancaman dari kelompok teror baru yakni ISIS. Kebangkitan ISIS 

menjadi penanda berakhirnya era terorisme 2.0 dan lahirnya era terorisme 3.0, hal ini 

dikarenakan ISIS memiliki pola terorisme serta tujuan yang berbeda dengan jaringan Al Qaeda. 

Terorisme 3.0 memiliki tujuan untuk memperjuangkan khilafah. Terorisme 3.0 tidak lagi terkait 

dengan wilayah teritorial seperti terorisme generasi pertama ataupun terorisme generasi 

kedua. 

Meskipun terorisme 3.0 memiliki tujuan untuk memperjuangkan khilafah namun yang menarik 

adalah aktor-aktor dalam terorisme 3.0, tidak lagi hanya terbatas pada kelompok radikal 

muslim namun juga pada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak dapat mentoleransi 

perbedaan rasial. Hal ini terlihat pada serangan teror di New Zealand bulan Maret 2019. 

Brenton Tarrant sang pelaku mengaku sebagai seorang ekstrimis kulit putih, ia melakukan 

tindakan penyerangan secara brutal di Mesjid Al Noor dan Linwood ketika para jemaah sedang 

melaksanakan ibadah sholat jumat dan sebagai akibatnya kurang lebih sekitar 50 orang 

meninggal.140 

Selain itu, aksi terorisme 3.0 juga tidak lagi terfokus pada negara dengan mayoritas penduduk 

muslim ataupun pada negara dengan mayoritas penduduk nasrani. Serangan terorisme 3.0 

bisa saja terjadi di negara di mana penduduk muslim maupun nasrani merupakan kelompok 

minoritas. Seperti aksi terorisme yang terjadi di Sri Lanka bulan April 2019. Sri Lanka adalah 

negara dengan penduduk mayoritas beragama Budha yakni sebesar 70,10%, disusul Hindu 

sebesar 12,58% kemudian Muslim sebesar 9,66% dan agama lainnya sebesar 0,03%.141 

Meskipun Sri Lanka adalah negara dengan mayoritas beragama Budha, namun pada bulan 

April 2019, telah terjadi serangan terorisme berupa bom bunuh diri yang meledak disejumlah 

kota di Sri Lanka. Tiga dari enam serangan bom bunuh diri tersebut menyasar pada gereja di 

wilayah yang berbeda, antara lain gereja Katolik St. Anthony’s Shrine, gereja St. Sebastian dan 

gereja Zion. Kemudian tiga serangan bom bunuh diri lainnya dilakukan ditiga hotel bintang 

lima yakni Shangri-la Hotel, Cinnamon Grand dan juga The Kingsbury Colombo.142 

Apabila para pelaku dalam terorisme generasi kedua selalu menjalankan aksinya sebagai 

lonewolf atau secara sendiri, maka dalam terorisme generasi ketiga, para pelaku terorisme 

 
139 Nainggolan, Poltak. 2019. Ancaman Global Terorisme 3.0. Kolom Tempo. Diakses melalui www.kolom.tempo.com 
140 Utomo, Ardi Priyatno. 2019. Teroris Penembak Masjid di Selandia Baru Hadapi 50 Dakwaan Pembunuhan. Kompas.com. Diakses melalui 

https://internasional.kompas.com/read/2019/04/04/11311631/teroris-penembak-masjid-di-selandia-baru-hadapi-50-dakwaan-pembunuhan.  
141 Wareza, Monica. 2019. Jadi Minoritas, Kenapa Gereja di Sri Lanka di Bom? CNBC Indonesia. Diakses melalui 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190421161929-4-67830/jadi-minoritas-kenapa-gereja-di-sri-lanka-di-bom 
142 Ibid, Wareza.  
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tidak selalu menjalankan aksinya sebagai lonewolf, tidak jarang ketika menjalankan aksinya, 

para pelaku terorisme mengajak serta anggota keluarga mereka. Seperti aksi terorisme yang 

terjadi di Surabaya pada bulan Mei tahun 2018 silam. Pelaku bom bunuh diri disejumlah gereja 

yang ada di Surabaya, tidak melakukan aksinya sendirian melainkan mengajak serta anggota 

keluarganya seperti istri dan juga anak-anaknya. 

Para pelaku terorisme 3.0 juga sangat dipengaruhi oleh ideologi yang mereka pahami dan 

mereka percaya, entah itu ideologi khilafah ataupun paham rasial yang mengatakan bahwa 

salah satu ras dianggap sebagai ras yang lebih unggul dibandingkan ras lainnya. Karena 

sifatnya yang amat sangat dipengaruhi oleh ideologi inilah yang menyebabkan banyak pelaku 

tindak terorisme 3.0 yang berasal dari kalangan terdidik. Terorisme 3.0 juga memanfaatkan 

perkembangan dan juga kecanggihan teknologi. Kelompok-kelompok teror dalam terorisme 

generasi ketiga ini memanfaatkan media daring dan juga media sosial sebagai platform dalam 

menyebarluaskan ideologi mereka. Pemanfaatan media daring dan juga media sosial oleh para 

kelompok teror ini menjadikan kelompok-kelompok lain ataupun lapisan masyarakat lainnya 

dapat dengan mudah mengakses dan mempelajari ideologi hingga cara untuk membuat bom 

rakitan secara sederhana dan tidak jarang, Kelompok-kelompok ataupun masyarakat sipil yang 

belum memiliki pengalaman ini mencoba apa yang telah mereka pelajari secara daring untuk 

melakukan aksi terorisme meskipun aksi mereka biasanya tidak berdampak besar. Terorisme 

3.0 bergerak secara terpisah melalui sel-sel kecil yang menyebar. Kelompok terorisme generasi 

ketiga juga memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk dapat saling terkoneksi secara digital 

dan melakukan komunikasi. Hal ini membuat terorisme 3.0 menjadi lebih sulit untuk dideteksi. 

Apabila melihat serangkaian aksi terorisme yang terjadi di Indonesia selama tahun 2019, maka 

ciri terorisme 3.0 yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, baik untuk menyebarkan paham 

radikalisme maupun untuk berkomunisasi antara satu dengan yang lain. Pada tanggal 3 Juni 

2019, terjadi ledakan bom bunuh diri di Pos Polisi Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. 

Berdasarkan keterangan polisi, pelaku merupakan seorang amatir karena polisi tidak 

menemukan rekam jejak aksi pelaku selain itu bom bunuh diri yang dirakit oleh pelaku berdaya 

ledak rendah sehingga tidak menimbulkan korban jiwa selain pelaku itu sendiri. Pada tanggal 

17 Agustus 2019, seorang anggota Polsek Wonokromo, Surabaya diserang dengan 

menggunakan senjata tajam. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku telah terpapar paham 

radikalisme dan pelaku mengaku belajar mengenai paham radikal secara otodidak melalui 

internet.  

Aksi penyerangan dengan menggunakan senjata tajam juga dialami oleh Mantan Menteri 

Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto. Wiranto ditusuk dengan menggunakan 

senjata tajam pada 10 Oktober 2019 ketika ia baru tiba di Alun-Alun Menes, Kabupaten 

Pandeglang. Pelaku penyerangan terhadap Wiranto merupakan seorang simpatisan Jamaah 

Ansharut Daullah yang berafiliasi dengan ISIS. Menurut keterangan polisi, pelaku dan 

kelompoknya melakukan komunikasi secara terstruktur, sistematis dan intens melalui media 
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sosial.143 Beberapa aksi terorisme yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2019, 

menunjukkan bahwa para pelaku aksi terorisme dapat mempelajari aksi teror melalui media 

sosial serta tidak sedikit dari para pelaku yang belum memiliki pengalaman serta rekam jejak 

dalam melakukan aksi terorisme. Fakta ini juga menunjukkan bahwa terorisme 3.0 telah 

menjadi ancaman nyata bagi Indonesia. 

Ketika banyak negara di dunia yang merasa puas dengan kematian pemimpin Al Qaeda, 

Osama bin Laden, serta kekalahan ISIS di Suriah, harapannya negara-negara di dunia tidak 

lantas menganggap bahwa terorisme kini bukan lagi menjadi ancaman luar biasa terhadap 

keamanan internasional. Nyatanya, evolusi terorisme dari generasi dua menjadi generasi tiga 

membuktikan bahwa terorisme masih menjadi ancaman luar biasa bagi keamanan 

internasional. Berbagai ciri dan pola dalam terorisme 3.0 yang semakin berkembang dan 

membedakannya dengan terorisme 2.0 membuatnya semakin sulit untuk dideteksi. 

Ancaman terorisme bagi keamanan internasional tidak hanya terbatas pada evolusi terorisme 

yang semakin sulit untuk dideteksi tetapi juga pada kondisi pasca kekalahan ISIS di Suriah. 

Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah ketika ISIS mengalami kekalahan di Suriah, banyak 

simpatisan ISIS yang merasa terdesak dan memutuskan untuk kembali pulang ke negara asal 

mereka. Keinginan para simpatisan ISIS yang mengaku telah tersadar untuk pulang ke negara 

asal mereka tentu menciptakan kondisi yang dilematis bagi negara. Indonesia, Malaysia, 

Bangladesh dan juga Filipina adalah negara yang berada pada posisi dilematis ketika warga 

negaranya yang pernah menjadi simpatisan ISIS ingin kembali ke negara mereka masing-

masing. Hal ini tentu saja menuai pro dan kontra. Ada sebagian pihak yang berargumen bahwa 

mantan simpatisan ISIS tersebut harusnya diperbolehkan untuk pulang kenegaranya dengan 

mengatasnamakan kemanusiaan sementara pihak lainnya yang kontra mengatakan bahwa 

kepulangan mantan simpatisan ISIS tentunya akan menjadi hal yang terlalu beresiko karena 

tidak ada yang bisa menjamin apakah mereka benar-benar telah terbebas dari ideologi radikal 

yang ditanamkan oleh ISIS atau tidak dan apakah mereka akan menjadi ancaman bagi 

keamanan nasional di negaranya di kemudian hari ataukah tidak, jangan lupakan bahwa salah 

satu ciri terorisme 3.0 adalah bergerak melalui sel-sel kecil yang tersebar.  

Rekomendasi Kebijakan 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa semenjak peristiwa Bom Bali I pada tahun 

2002, Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah agar aksi terorisme tidak 

lagi terjadi di Bumi Pertiwi. Upaya mencegah aksi terorisme yang dilakukan oleh Indonesia, 

dijalankan dengan menggunakan pendekatan hard maupun pendekatan soft. Namun berbagai 

upaya ini, nyatanya belum mampu menghentikan jaringan terorisme untuk terus berkembang. 

Dengan berkembangnya terorisme dari generasi dua menjadi generasi tiga, yang disertai 

dengan perubahan pola serangan serta ciri dari para pelaku teror yang semakin sulit untuk 

dideteksi ditambah dengan keinginan mantan simpatisan ISIS untuk kembali pulang ke tanah 

 
143 Halim, Devina. 2019. KALEIDOSKOP 2019: Sejumlah Teror yang Guncang Indonesia, Bom Bunuh Diri hingga Penusukan Wiranto. Kompas.com. 

Diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2019/12/25/07485601/kaleidoskop-2019-sejumlah-teror-yang-guncang-indonesia-bom-

bunuh-diri-hingga. 
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air, tentu saja akan berimplikasi tidak hanya pada keamanan nasional Indonesia tetapi juga 

pada kepentingan nasional Indonesia. Serangkaian aksi terorisme yang terjadi di Indonesia 

yang telah dijelaskan sebelumnya yakni mulai dari pengeboman sejumlah gereja di Surabaya 

pada tahun 2018 lalu hingga penyerangan dengan menggunakan senjata tajam yang dialami 

oleh Wiranto pada Oktober 2019, menunjukkan bahwa terorisme 3.0 telah menjadi ancaman 

nyata bagi Indonesia. 

Ketika terpilih sebagai anggota dewan keamanan tidak tetap PBB periode 2019-2020, 

Indonesia menetapkan 4 isu prioritas di mana salah satunya adalah meningkatkan kerja sama 

antar negara-negara dan dewan keamanan PBB dalam memerangi terorisme, ekstrimisme dan 

radikalisme dengan menciptakan pendekatan yang komprehensif serta mengatasi sumber 

akar dari terorisme, radikalisme dan violent extrimis.144 Pertanyaan selanjutnya adalah 

pendekatan komprehensif seperti apa yang coba diciptakan oleh pemerintah Indonesia serta 

bagaimana pemerintah Indonesia beserta negara-negara dan dewan keamanan PBB 

mengatasi sumber akar dari terorisme, radikalisme dan juga violent extrimism? Penulis 

mencoba memberikan serangkaian rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia dalam rangka memerangi terorisme dan juga radikalisme. 

Rekomendasi pertama adalah pemerintah Indonesia dapat melanjutkan upaya yang telah 

mereka lakukan selama ini dalam memerangi terorisme dan juga radikalisme. Baik itu upaya 

melalui hard approach maupun soft approach. Dengan disahkannya UU Terorisme tahun 2018, 

Indonesia semakin menguatkan soft approach, dalam rangka memerangi terorisme dan 

radikalisme. Hal ini tertuang dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Bab VIIA tentang Pencegahan Tindak Pidana 

Terorisme Pasal 43A ayat 3 yang berbunyi: 

“Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: 

a. Kesiapsiagaan nasional; 

b. Kontra-radikalisasi; dan 

c. Deradikalisasi.”145 

Dalam UU Terorisme terdahulu yakni UU Nomor 15 Tahun 2003, masalah deradikalisasi belum 

diatur dalam undang undang tersebut. Namun dalam undang undang yang telah direvisi dan 

disahkan ditahun 2018, pencegahan tindak terorisme melalui soft approach telah diatur dan 

bahkan pemerintah juga menambahkan upaya soft approach yang awalnya hanya 

deradikalisasi menjadi kontra-radikalisasi dan juga kesiapsiagaan nasional. Hal ini 

menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memberantas terorisme dengan 

pendekatan yang berbeda dari negara-negara lainnya, karena ketika negara-negara lain lebih 

menekankan pada pemberantasan terorisme melalui hard approach, seperti yang dilakukan 

oleh Amerika Serikat maupun IMAFT, maka Indonesia hadir dengan membawa pendekatan 

 
144 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2019. Tentang Indonesia pada DK PBB. Diakses melalui  

https://kemlu.go.id/portal/id/read/148/halaman_list_lainnya/tentang-indonesia-pada-dk-pbb 
145 UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, hal 22. 
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berbeda yakni melalui soft approach, yang diimplementasikan melalui program deradikalisasi 

yang bertujuan untuk mengubah pemahaman radikal dari para pelaku ataupun terduga 

teroris. Kemudian kontra-radikalisasi yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran paham 

radikalisme dan terorisme serta kesiapsiagaan nasional yang bertujuan untuk mengantisipasi 

terjadinya tindak pidana terorisme. 

Pelaksanaan program deradikalisasi, kontra-radikalisasi dan juga kesiapsiagaan nasional lebih 

lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 tentang 

pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, 

hakim dan petugas pemasyarakatan. Berdasarkan PP Nomor 77 Tahun 2019, kontra-

radikalisasi dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra 

propaganda dan juga kontra ideologi. Program-program ini dilakukan dengan melibatkan 

peran serta masyarakat di bawah koordinasi BNPT. Sasaran dari program kontra-radikalisasi 

adalah orang atau kelompok yang rentan terpapar paham radikal, berdasarkan PP Nomor 77 

Tahun 2019 Pasal 22 ayat 2: 

“orang atau kelompok yang rentan terpapar paham radikal terorisme merupakan 

orang atau kelompok yang memenuhi kriteria: 

a. Memiliki akses terhadap informasi yang bermuatan paham radikal terorisme 

b. Memiliki hubungan dengan orang atau kelompok orang yang diindikasikan 

memiliki paham radikal terorisme 

c. Memiliki pemahaman kebangsaan yang sempit yang mengarah pada paham 

radikal terorisme; dan/atau 

d. Memiliki kerentanan dari aspek ekonomi, psikologi, dan/atau budaya sehingga 

mudah dipengaruhi oleh paham radikal terorisme.” (PP Nomor 77 Tahun 2019, hal. 

14) 

Dengan adanya kriteria ini, harapannya tugas pemerintah dalam mengidentifikasi orang atau 

kelompok yang rentan terpapar paham radikal terorisme menjadi lebih mudah, namun yang 

tidak boleh dilupakan adalah fakta bahwa kerentanan aspek ekonomi, psikologi dan/atau 

budaya kini tidak lagi dapat selalu dijadikan alasan atau indikator seseorang rentan terpapar 

paham radikalisme atau tidak. Banyak pelaku tindak terorisme 3.0 merupakan kalangan 

terdidik yang secara ekonomi, psikologi dan juga budaya tidak mengalami kerentanan. Ciri 

lain dari terorisme 3.0 adalah pemanfaatan media sosial dan juga teknologi informasi sehingga 

di era digital seperti saat ini, apabila salah satu kriteria orang atau kelompok yang rentan 

terpapar paham radikal adalah orang atau kelompok yang memiliki akses terhadap informasi 

yang bermuatan paham radikal terorisme maka pemetaan orang atau kelompok yang rentan 

tersebut menjadi semakin luas karena hampir semua lapisan masyarakat saat ini memiliki akses 

terhadap media daring. Didukung dengan kecanggihan teknologi, terorisme 3.0 dapat 

menyebarkan paham radikal melalui berbagai platform media daring. 

Sehingga menurut penulis meskipun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama 

ini telah baik, di mana pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dan keseriusannya 
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dalam mengatasi terorisme melalui penguatan upaya soft approach dengan mensahkan 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta 

menerbitkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 tentang pencegahan 

tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim dan 

petugas pemasyarakatan namun dalam program kontra-radikalisasi yang menyasar orang 

atau kelompok yang rentan terpapar paham radikal terdapat kriteria yang kontradiksi dengan 

ciri terorisme 3.0. Jaringan terorisme 3.0 yang semakin luas dan didukung pula dengan 

pemanfaatan kecanggihan teknologi membuat identifikasi terhadap orang atau kelompok 

yang rentan terpapar paham radikal menjadi tugas yang tidak mudah. Oleh karenanya 

pemerintah Indonesia tidak bisa bekerja secara mandiri, dibutuhkan kerja sama yang baik 

dengan negara-negara sahabat, baik secara bilateral, multilateral maupun regional. 

Maka rekomendasi kebijakan yang kedua adalah meningkatkan kerja sama internasional 

dengan negara-negara di dunia yang tidak hanya terbatas pada sharing information. Indonesia 

memang telah memiliki serangkaian kerja sama internasional dalam rangka penanggulangan 

terorisme dengan sejumlah negara-negara di dunia, baik secara bilateral seperti dengan 

Jerman, Amerika Serikat, Rusia, Slovakia dan juga Australia, multilateral yakni dengan Uni 

Eropa dan juga PBB maupun regional yakni dengan ASEAN. Namun kerja sama internasional 

yang disepakati oleh Indonesia dengan sejumlah negara di dunia, masih terbatas pada saling 

bertukar informasi dan data intelejen terkait jaringan terorisme hingga pendanaan kelompok 

teroris selain itu kerja sama tersebut juga menyepakati pertukaran pengalaman terkait 

penanggulangan terorisme melalui seminar dalam rangka meningkatkan kapasitas masing-

masing negara dalam menanggulangi terorisme. 

Mengingat bahwa terorisme generasi tiga, kini bergerak melalui sel-sel kecil yang menyebar 

dan memanfaatkan media daring serta media sosial untuk saling berkomunikasi satu dengan 

yang lain serta untuk menyebarkan paham radikal yang mereka percaya, maka kerja sama 

dalam bentuk pertukaran informasi saja tentu tidaklah cukup. Indonesia dapat menjadi role 

model bagi negara-negara didunia untuk melalukan teknik soft approach dalam 

menanggulangi dan juga mencegah terorisme. Menurut penulis, terorisme 3.0 yang bergerak 

melalui sel-sel kecil yang jaringannya tersebar hampir di seluruh dunia dan membuatnya 

semakin sulit untuk dideteksi membutuhkan upaya dengan pendekatan yang berbeda dengan 

terorisme 2.0. Apabila pada terorisme 2.0, upaya melalui pendekatan hard lebih diutamakan 

maka pada terorisme 3.0, upaya melalui pendekatan soft yang harusnya lebih diutamakan. Hal 

ini mengingat luasnya jaringan dari terorisme 3.0 serta pemanfaatan media daring sebagai 

wadah untuk bertukar informasi serta menyebarkan paham radikal sehingga membuat 

identifikasi terhadap orang-orang yang rentan terpapar paham radikal juga menjadi tidak 

mudah. 

Penulis sebelumnya juga telah menyebutkan terkait kondisi dilematik yang harus dihadapi 

oleh sejumlah negara terkait keinginan dari para mantan simpatisan ISIS untuk kembali ke 

negara mereka masing-masing. Menurut hemat penulis, teknik soft approach adalah salah satu 

solusi yang dapat diterapkan oleh negara-negara guna menjawab kekhawatiran mereka terkait 
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apakah para mantan simpatisan ISIS yang kemudian diizinkan untuk kembali ke negara mereka 

akan menjadi ancaman di kemudian hari atau tidak. Upaya melalui soft approach ini merupakan 

upaya pencegahan yang bersifat komprehensif dan persuasif serta mengutamakan hati nurani 

dan juga rasa kemanusiaan dalam menyelesaikan masalah ataupun konflik. Deradikalisasi 

dapat dilakukan sebagai suatu aksi pencegahan tindak terorisme baik terhadap pihak-pihak 

yang berpotensi melakukan tindak terorisme maupun terhadap para narapidana terorisme 

agar tidak kembali melakukan aksinya. Sementara kontra-radikalisasi dapat dilakukan guna 

memperkuat ketahanan masyarakat dengan menghentikan penyebaran paham radikal. 

Dalam paparan 4 isu yang menjadi prioritas Indonesia selama menjabat sebagai anggota 

dewan keamanan tidak tetap PBB periode 2019-2020, Indonesia menyatakan komitmennya 

dalam menanggulangi masalah terorisme. Indonesia menyatakan bahwa akan menciptakan 

pendekatan yang komprehensif serta mengatasi sumber akar dari terorisme, radikalisme dan 

violent extremism. Teknik soft approach yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia melalui 

BNPT dalam mencegah dan menanggulangi terorisme adalah contoh nyata pendekatan 

komprehensif dalam mengatasi permasalahan terorisme, sehingga alih-alih ingin menciptakan 

pendekatan komprehensif lainnya, Indonesia dapat menjadi pendorong sekaligus menjadi role 

model bagi negara-negara di dunia untuk mencegah dan menanggulangi terorisme dengan 

menggunakan teknik soft approach yakni melalui program deradikalisasi, kesiapsiagaan 

nasional dan juga kontra-radikalisasi. 

Teknik soft approach yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia tidak hanya menyasar pada 

aktor terpidana tindak terorisme tetapi juga pada orang atau kelompok yang dianggap rentan 

dengan melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat menjadi salah satu faktor 

penting dalam penanggulangan tindakan terorisme dan radikalisme, sel-sel kecil terorisme 3.0 

yang semakin sulit untuk dideteksi membuat pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa 

didukung oleh peran serta masyarakat. Sehingga peran Indonesia dalam mempromosikan 

teknik soft approach ini menjadi penting karena dibutuhkan kesadaran bersama dari 

masyarakat dunia bahwa terorisme 3.0 menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah 

dan juga masyarakat. Dalam menghadapi ancaman terorisme 3.0, peran aktif masyarakat 

menjadi penting untuk memutus mata rantai penyebaran paham radikal terorisme. 

Namun ketika Indonesia menyatakan kesiapan dirinya untuk menjadi role model dalam 

penanggulangan terorisme melalui teknik soft approach maka disisi lain, Indonesia juga harus 

membenahi dan meningkatkan penerapan soft approach yang dilakukan di dalam negeri. 

Program deradikalisasi tidak bisa dikatakan telah berhasil seutuhnya mencapai apa yang 

menjadi tujuan dari program ini. Apabila mengingat aksi terorisme yang terjadi di gereja 

Oikumene, Samarinda pada tahun 2016 silam, yang mana pelaku dari serangan teror ini pernah 

melakukan aksi serupa di tahun 2011, tentu saja hal ini menjadi catatan bagi BNPT maupun 

pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan pelaksanaan program deradikalisasi. 

Begitu pula dengan program kesiapsiagaan nasional dan juga kontra-radikalisasi. Kedua 

program ini baru saja diatur dalam UU Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 yang mana dalam UU 

Terorisme Nomor 15 Tahun 2003, kedua program ini belum diatur. Oleh karenanya, efektivitas 
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dari program ini pun belum dapat diukur karena baru berjalan kurang lebih selama satu tahun 

sejak disahkannya UU Terorisme yang baru di tahun 2018. 

Masih berdasarkan paparan 4 isu prioritas Indonesia sebagai anggota dewan keamanan PBB 

periode 2019-2020, yang mana Indonesia juga berkomitmen untuk mengatasi sumber akar 

dari terorisme, radikalisme dan violent extrimism. Maka penulis memberikan rekomendasi 

kebijakan ketiga sekaligus terakhir yakni penerapan Pendidikan Perdamaian guna 

menciptakan lingkungan masyarakat yang tidak hanya toleran tetapi juga plural. 

Apabila berbicara tentang sumber akar dari terorisme, radikalisme dan juga violent extrimism, 

maka ada banyak perspektif, teori dan juga konsep yang dapat digunakan untuk menganalisa 

sumber akar tersebut. Seseorang yang memiliki pemikiran yang radikal ataupun seseorang 

yang melakukan tindakan terorisme dapat dikatakan memiliki sikap agresi yang cenderung 

tidak dapat mereka kendalikan. Albert Bandura melalui social learning theory-nya mengatakan 

bahwa sebagian besar perilaku manusia dipelajari melalui hasil observasi atas tingkah laku 

orang lain, yang mana kemudian hasil observasi atau pengamatan ini membentuk suatu 

gagasan akan bagaimana seseorang harus bersikap. Sehingga menurut Social Learning Theory, 

sikap agresi dalam diri seseorang sesungguhnya dipengaruhi oleh hal-hal yang ia pelajari 

melalui lingkungan sosialnya. 

Dengan kata lain, manusia yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang akrab 

dengan hal-hal yang mengandung unsur kekerasan maka manusia tersebut cenderung akan 

tumbuh dengan sikap agresi yang berlebihan di dalam dirinya.  Masih menurut Social Learning 

Theory, bahwa sesungguhnya terjadi hubungan timbal balik antara lingkungan dan perilaku 

seseorang. Lingkungan tidak hanya mampu mempengaruhi perilaku seseorang akan tetapi 

perilaku seseorang pun mampu mempengaruhi lingkungannya. Sikap agresi dalam diri 

seseorang dapat muncul karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya dan jika sikap 

ini terus mendapatkan pembiaran dan tereskalasi maka ia akan kembali mempengaruhi 

lingkungannya seperti munculnya rasa tidak aman. 

Social learning theory hanyalah salah satu perspektif yang dapat digunakan untuk menganalisa 

sumber akar dari terorisme dan radikalisme. Perspektif lain yang juga dapat digunakan untuk 

menganalisa sumber akar terorisme dan radikalisme adalah segitiga konflik Galtung. 

Gambar 1. Galtung’s Conflict Triangle

 

Sumber: Johan Galtung. 2004. 

Violence, War and Their Impact: On Visible and Invisible Effects of Violence. 
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Dalam segitiga konflik Galtung dapat dilihat bahwa kekerasan terbuka atau direct violence 

merupakan tindak kekerasan yang dapat terlihat seperti pembunuhan, pemukulan, intimidasi, 

penyiksaan hingga tindakan terorisme sementara bentuk kekerasan yang tidak terlihat, dibagi 

Galtung menjadi dua kategori yakni kekerasan kultural dan juga kekerasan struktural. 

Kekerasan kultural bersumber dari sikap, perasaan serta nilai-nilai seperti kebencian, 

ketakutan, ketidakpercayaan, rasisme, seksisme hingga intoleransi. Sementara kekerasan 

struktural adalah bentuk kekerasan yang melembaga dalam konteks, sistem atau struktur 

seperti diskriminasi dalam pendidikan atau pun pekerjaan serta penyangkalan hak dan 

kemerdekaan. 

Menurut Galtung, permasalahan-permasalahan dalam kekerasan kultural dan struktural 

apabila terus mendapatkan pembiaran dan tidak segera diatasi maka akan memicu terjadinya 

kekerasan terbuka. Seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya, bahwa ada banyak 

perspektif, teori dan juga konsep yang dapat digunakan dalam menganalisa sumber akar dari 

terorisme dan juga radikalisme. Namun apabila mengaitkan antara social learning theory dan 

juga segitiga konflik Galtung maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terorisme dan radikalisme 

dapat terjadi berawal dari pola pikir individu. Pola pikir individu ini tidak hanya dipengaruhi 

oleh lingkungannya tetapi dipengaruhi juga oleh kondisi kekerasan kultural yang 

mendapatkan pembiaran. Lalu apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk menciptakan 

kondisi di mana ancaman terhadap kekerasan kultural dapat diminimalisir? untuk 

meminimalisir ancaman terhadap kekerasan kultural dan menciptakan kondisi di mana 

masyarakat yang heterogen dapat hidup berdampingan dengan penuh rasa toleransi, 

dibutuhkan peran segala pihak, mulai dari pemerintah dan juga masyarakat. 

Pemerintah sendiri dapat menerapkan pendidikan perdamaian. pendidikan adalah unsur 

penting dalam pembentukan karakter individu sehingga melalui lembaga-lembaga 

pendidikan dan juga tenaga-tenaga pendidik, penting rasanya untuk tidak hanya mengajarkan 

generasi muda tentang ilmu sains dan juga sosial tetapi juga membekali mereka dengan 

pemahaman akan nilai-nilai moral dan juga kemanusiaan. Pendidikan perdamaian pada 

dasarnya tumbuh di dalam karya–karya atau yang telah dilakukan pendidik–pendidik seperti 

John Dewey, Maria Montessori, Paulo Freire, Johan Galtung, Elise and Kenneth Building, 

pendidikan perdamaian bersifat dinamis, multikultur, dan interdispliner. Membangun prinsip 

– prinsip dan praktek perdamaian, pendidikan perdamaian ditujukan untuk mengembangkan 

pengetahuan, kemampuan dan sikap yang dibutuhkan untuk mencapai dan memelihara 

kebudayaan perdamaian global. 
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Gambar 2. Diagram Pendidikan Perdamaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.un.org/cyberschoolbus/peace/frame.html 

Diagram diatas menjelaskan hubungan yang saling terkait antara pengetahuan-pengetahuan 

yang didapatkan anak-anak dan remaja, sikap-sikap  yang dimiliki mereka, serta kemampuan  

mereka dalam perdamaian dapat membentuk anak- anak dan remaja tumbuh menjadi 

manusia yang mencintai, dan mengimplementasikan perdamaian di kehidupan sehari-harinya 

dalam berhadapan dengan orang lain yang berbeda serta lingkungan. 

Berdasarkan Peace Education Notes yang dikeluarkan oleh UNESCO, terdapat 5 unit dari 

pendidikan perdamaian yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

1. Unit Satu : Ecological Thinking and respect for life 

2. Unit Dua : Tolerance and respect for dignity and identity 

3. Unit Tiga : Critical Thinking and Active Non Violence 

4. Unit Empat : Social Justice and Civic Responsibility 

5. Unit Lima : Leadership and Global Citizenship 

Pendidikan perdamaian dapat dijadikan basis untuk membentuk sikap dan persepsi serta 

tingkah laku dan kebiasaan yang baru. Sasaran utama dari pendidikan perdamaian adalah 

untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dengan sesama manusia. Prioritas dari 

pendidikan perdamaian adalah untuk mengembangkan sikap-sikap seperti  menghormati dan 
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menghargai diri sendiri dan orang lain serta lingkungan, toleransi, empati, serta tanggung 

jawab terhadap sesama. Pendidikan perdamaian tidak hanya mengajak anak untuk berpikir 

kreatif tetapi juga menanamkan rasa solidaritas dan juga toleransi kepada sesama. Jiwa sosial 

yang tertanam pada diri anak akan mengeksplorasi “good will” yang ada didalam diri mereka. 

Harapannya good will ini akan mampu mengurangi ancaman terhadap kekerasan kultural serta 

tidak hanya menciptakan pola pikir individu yang toleran tetapi juga membangun harmonisasi 

masyarakat yang plural. 

Pendidikan perdamaian merupakan solusi jangka panjang yang coba ditawarkan penulis 

sebagai solusi alternatif dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme. Penerapan 

pendidikan perdamaian dapat menciptakan kondisi sosial masyarakat yang tidak hanya 

harmonis tetapi juga toleran dan dalam kurun waktu yang lebih panjang, toleransi tersebut 

akan berubah menjadi pluralis. Kondisi sosial masyarakat yang toleran akan berpengaruh pada 

kerentanan masyarakat terhadap paham radikal terorisme. Kerentanan masyarakat terpapar 

paham radikal terorisme tidak lagi dipengaruhi oleh kerentanan ekonomi. Aktor-aktor dalam 

terorisme 3.0 justru banyak yang berasal dari kalangan terdidik, artinya kerentanan masyarakat 

terpapar paham radikal terorisme dipengaruhi oleh pola pikir seorang individu sehingga untuk 

mengurangi kerentanan tersebut dibutuhkan upaya yang menyasar pola pikir individu. Salah 

satunya melalui pendidikan perdamaian yang menanamkan rasa solidaritas dan juga toleransi. 

Usulan Pilihan Kebijakan 

Berdasarkan tiga rekomendasi kebijakan yang coba diberikan oleh penulis, maka penulis 

menyimpulkan bahwa rekomendasi kebijakan yang pertama yakni melanjutkan upaya yang 

sudah ada dan telah dilakukan selama ini adalah yang paling memungkinkan untuk dilakukan. 

Meskipun menurut hemat penulis, rekomendasi kebijakan ini termasuk kedalam minimun 

solution. Hal ini karena, upaya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih 

menyasar pada pola dari terorisme generasi kedua sementara terorisme generasi ketiga 

memiliki ciri dan pola yang berbeda dari terorisme generasi kedua, hal inilah yang dapat 

menjadi tantangan bagi upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini. 

Selanjutnya, untuk rekomendasi kebijakan kedua yakni kerja sama internasional yang tidak 

hanya terbatas pada sharing information namun lebih kepada menekankan teknik soft 

approach dalam menanggulangi terorisme dengan Indonesia sebagai role model merupakan 

kebijakan yang cukup memungkinkan untuk dilakukan. Terorisme generasi ketiga yang 

bergerak melalui sel-sel kecil dan menyebar, membuatnya semakin sulit untuk dideteksi 

sehingga dalam upaya menanggulanginya dibutuhkan kerja sama semua pihak, karena 

pergerakan terorisme generasi ketiga yang semakin sulit dideteksi pula maka kerja sama 

dalam bentuk pertukaran informasi dan data intelejen saja belum lah cukup untuk mencegah 

terorisme dan radikalisme. 

Teknik soft appproach seperti yang diterapkan oleh Indonesia merupakan upaya pencegahan 

terorisme dan radikalisme melalui pendekatan yang komprehensif. Teknik ini tidak hanya 
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menyasar kepada terduga teroris, tetapi juga kepada masyarakat dengan tujuan untuk 

mencegah penyebaran paham radikalisme yang dapat mengarah pada tindakan terorisme. 

Rekomendasi kebijakan ini termasuk kedalam moderate solution. Indonesia dapat 

memanfaatkan posisinya sebagai anggota dewan keamanan tidak tetap PBB periode 2019-

2020 untuk mengajak dan mendorong negara-negara didunia agar menerapkan teknik soft 

approach seperti yang diterapkan oleh Indonesia. Penerapan kebijakan ini tidak hanya akan 

menempatkan Indonesia sebagai role model dalam pencegahan terorisme melalui teknik soft 

approach tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam upaya pencegahan terorisme 

dan radikalisme yang tertuang dalam 4 isu prioritas Indonesia. 

Rekomendasi kebijakan yang ketiga sekaligus yang terakhir yakni penerapan pendidikan 

perdamaian termasuk kedalam maximum solution, selain itu rekomendasi kebijakan ini juga 

dimaksudkan guna menjadi kebijakan jangka panjang. Untuk merubah sistem pendidikan 

disuatu negara bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah, dibutuhkan sebuah proses yang 

panjang serta komitmen bersama dari semua pihak, sehingga membuat kebijakan ini tidak 

terlalu memungkinkan untuk dilakukan. Menerapkan pendidikan perdamaian kedalam sistem 

pendidikan suatu negara bukanlah sesuatu hal yang mudah, disisi lain juga bukanlah hal yang 

tidak mungkin untuk dilakukan. Di Indonesia sendiri sesungguhnya telah ada beberapa 

sekolah yang berinisiatif untuk menerapkan pendidikan perdamaian bagi siswa siswinya. 

Penulis dan beberapa rekan pernah melakukan penelitian di tahun 2013 dan melakukan 

kunjungan ke salah satu sekolah yang ada di D.I. Yogyakarta, di mana sekolah tersebut 

bukanlah sekolah formal seperti pada umumnya dan sekolah tersebut juga telah menerapkan 

pendidikan perdamaian bagi siswa-siswanya, nama sekolah tersebut adalah SALAM (Sanggar 

Anak Alam). Sesuai dengan namanya SALAM atau Sanggar Anak Alam merupakan sekolah 

yang berlokasi di lingkungan yang kental suasana alam pedesaannya, hal ini membantu anak-

anak untuk belajar menghargai alam yang ada di sekitar mereka sejak usia dini. Cara 

pengajaran di SALAM sedikit berbeda dengan cara pengajaran dalam sekolah-sekolah formal, 

di mana mereka menerapkan sistem pengajaran dua arah, para guru mencoba mengajak anak-

anak untuk berpikir kreatif sejak usia dini, melalui teknik pengajaran yang menekankan pada 

dialog. 

Penulis menyadari bahwa pendidikan adalah suatu landasan yang harus dimiliki setiap 

manusia dalam pembentukan karakter manusia yang akan mereka bawa di kehidupan sehari-

hari dalam menghadapi masalah dan fenomena yang ada. Pendidikan perdamaian menyasar 

anak-anak dan remaja untuk membangun dan menerapkan prinsip-prinsip perdamaian dalam 

kehidupan sehari-hari, harapannya para generasi muda ini akan dapat menciptakan 

lingkungan sosial yang lebih harmonis, lebih toleran dan juga plural. Lingkungan sosial yang 

harmonis, toleran dan juga plural diyakini akan mengurangi potensi kekerasan kultural serta 

lebih kebal terhadap pemikiran-pemikiran dan juga ide-ide yang radikal. 
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Penutup 

Hampir 2 dekade pasca peristiwa teror 9/11 yang mengguncang dunia, terorisme internasional 

masih menjadi ancaman bagi negara-negara di dunia. Indonesia pun masih menjadi salah satu 

negara yang rentan terhadap terorisme. Letak geografis Indonesia ditambah keragaman 

dalam masyarakat Indonesia membuat sebagian pihak berpendapat bahwa faktor-faktor inilah 

yang membuat Indonesia rentan terhadap terorisme dan radikalisme. Berbagai upaya telah 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna mencegah tindak terorisme dan juga radikalisme, 

mulai dari upaya yang menekankan pada hard approach hingga soft approach namun 

terorisme internasional kini justru memasuki generasi baru dengan pola dan ciri yang berbeda 

dari sebelumnya. 

Terorisme generasi 3 atau terorisme 3.0 memiliki ciri dan pola yang berbeda dengan terorisme 

2.0. terorisme 3.0 bergerak melalui sel-sel kecil yang menyebar, terorisme 3.0 juga 

memanfaatkan perkembangan serta kecanggihan teknologi, terorisme 3.0 memanfaatkan 

media daring dan juga media sosial untuk menyebarkan ide-ide radikalnya. Pola dan ciri dari 

terorisme 3.0 membuatnya lebih sulit untuk dideteksi dibandingkan dengan terorisme 

2.0.Negara-negara di dunia termasuk juga Indonesia tidak hanya butuh untuk meningkatkan 

upaya dalam menanggulangi terorisme tetapi juga membutuhkan pendekatan yang berbeda 

dalam mengatasi sumber akar dari terorisme itu sendiri. Pemerintah Indonesia dapat 

melanjutkan dan meningkatkan upaya yang telah dilakukan selama ini dalam mengatasi 

terorisme, baik melalui metode hard approach ataupun soft approach. Disisi lain, pemerintah 

Indonesia juga dapat menjadi role model serta mendorong negara-negara di dunia untuk 

menerapkan teknik soft approach yakni melalui deradikalisasi, kontra radikalisme dan juga 

kesiapsiagaan nasional. 

Penulis juga memberikan rekomendasi kebijakan yang dianggap dapat menjadi solusi 

alternatif jangka panjang yakni dengan menerapkan pendidikan perdamaian. Penulis percaya 

bahwa mengatasi terorisme dan juga radikalisme bukanlah tugas yang mudah. Kondisi negara 

yang aman dan damai tidak menjadi jaminan bahwa negara tersebut telah terbebas dari 

ancaman tindakan terorisme. Apalagi jika mengingat bahwa keragaman dalam masyarakat 

Indonesia justru menjadikan Indonesia rentan terhadap terorisme dan radikalisme sehingga 

negara tidak hanya dituntut untuk dapat menciptakan rasa aman dan damai tetapi negara juga 

harus mampu menciptakan kehidupan berbangsa yang harmonis, toleran dan juga plural. 

Harmonisasi dan toleransi dalam pluralisme menurut penulis adalah benteng pertahanan 

paling kokoh dari terorisme dan juga radikalisme. 
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Background 

The ambitious Chinese development program, Belt and Road Initiatives (BRI) to connect the 

trade routes from China to Asia, Europe and Africa had dual impacts on the states along with 

the lines. At a glance, the positives impact is that those states could receive generous aid from 

the Chinese government to their infrastructure development programs. However, several 

states had to experience some drawbacks because of this project. The problem that lies within 

the Chinese BRI program comes at least in two forms. The first is regarding the debt trap like 

what happened in Sri Lanka, and they had to lend their strategic port to China for almost a 

hundred years because of accepting BRI investment. A similar situation would likely to happen 

to other states such as Djibouti, Kyrgyzstan, Laos, the Maldives, Mongolia, Montenegro, 

Pakistan, and Tajikistan.146  

The second aspect is the human security problem, particularly for Indonesia’s people at the 

grassroots level, will be vulnerable because of BRI implementation within the state. For 

example, when the Chinese company starts building a power plant, Indonesian workers could 

receive ill-treatment and injuries since the company lack of safe work environment. The other 

example is the textile and steel import from China makes Indonesian workers lost their job. 

This situation has direct relations on human economic security, and the state supposedly 

protects its citizen by providing a job, basic needs, and protection. Thus, the BRI reduces the 

state’s presence within the population, while it is crucial that state pay attention to the bigger 

picture that BRI has to offer and at the small picture how it makes the people insecure.  

when the states start to accept the funding from BRI, then not only the money that enters the 

country but also the Chinese workers, the machinery and other necessary materials such as 

steel to build infrastructure would come from China. It turns to be a problem when the country 

unprepared to face such conditions. Insecurity within the Indonesian population starts to 

appear because they were vulnerable from BRI implementation. For instance, in building a 

power plant, Indonesian workers could receive ill-treatment and injuries since the company 

lack of safe work environment. The other example is the textile and steel import from China 

makes Indonesian workers lost their job. Thus, it makes the government lose its total control 

in managing the states and unable to provide security for its people, such as jobs, basic needs, 

and protection.  

 
146 Gerstel, D. 2018. It’s a (Debt) Trap! Managing China-IMF Cooperation Across the Belt and Road. Washington: Center for Strategic and 

International Studies. 
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Defining the BRI Project: A Debate 

Before examining the problem from this project, it is necessary to define what constitutes as 

the BRI projects in the very first place. According to Cheang147, Indonesia has struggled to 

identify which part of the investment belonged to the BRI project. While on the other hand, 

President Jokowi revealed that he has ambitious policies to build a massive infrastructure to 

build roads, ports, and railways. He also emphasizes that Indonesia’s domestic funding is 

incapable of realizing his missions. Before President Xi Jinping’s announcement on BRI projects 

in 2013, Chinese investment in Indonesia was low. However, within five years, China maintains 

to become the third-largest investor in this country with $10.2 billion of the initial investment. 

The project within BRI is hard to define since there is no official list from the Chinese 

government, which one included in the BRI framework and which one is not. Even the article 

was written by Cheang148 in Jakarta Post argues that infrastructure investment in Indonesia 

from dams in North Sumatra and High-Speed Railway Project (HSRP) from Jakarta-Bandung 

were entitled as BRI project or not depends on whom you ask. On 3rd July, Reuters claim that 

hydropower project in Batang Toru is a part of the BRI projects since the investor is Chinese 

state owned firm Sinohydro. The Telegraph British newspaper was arguing that Jakarta-

Bandung high-speed railway one of the prominent projects within the initiative. According to 

Atmadji Sumarkidjo, a staff expert from Ministry Maritime Affairs suggests that the project 

under BRI is not yet officially begun. For the Indonesia government’s perspective, ‘a project is 

not a BRI project until they call it one.’ 

Yose Rizal Damuri, chief economist at the Center for Strategic and International Studies, 

Jakarta-based think tank, argued that Indonesia and China have not officially started the BRI 

projects. The proof is that Agus Djoko Ismanto, a senior adviser at the North Sumatra Hydro 

Energy (NSHE), suggests that the Batang Toru Hydro Energy Power does not belong to the 

Belt & Road Initiatives. It is a part of the national project that associated with a national 

company developer. At the Second Belt & Road Forum in Beijing  in April 2019, Indonesia 

proposed 30 projects worth $91.1 billion for the Chinese “Belt & Road” investment, the plan 

called “Regional Comprehensive Economic Development Corridors.” The corridors consist of 

four that spread in four islands in Indonesia, North Sumatra, North Kalimantan, North Sulawesi, 

and Bali for BRI investment.  

The argument that further develops on this ambiguity is that the Indonesia government has a 

cautious attitude towards the BRI project. Partly because of domestic politics, where the public 

massively criticized Jokowi's administration because of the closer relations with China.149 

Although there is no clear definition of what so-called the BRI project, it can be traced through 

the nature of the investment that poured in a country. World Bank published a report on June 

2019 on Belt and Road Economics Opportunities and Risks of Transport Corridors. At the 

beginning of the report, the World Bank provides a statement that there is no official list from 

 
147 Cheang, Ko Lyn. 2019. The Struggle to Define the Belt and Road Initiative in Indonesia. Jakarta Post. Available at: 

https://www.thejakartapost.com/news/2019/07/24/the-struggle-to-define-the-belt-and-road-initiative-in-indonesia.html 
148 Ibid 
149 Ibid 
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the Chinese government regarding the participating countries in this initiative. China makes 

the BRI as an open arrangement that all countries welcome to participate. Even World Bank 

assumes that there are no official documents that were presenting the list of BRI participants, 

it is logical that it would be difficult to trace the official projects within these initiatives, adding 

the issues regarding negative sentiments towards China in Indonesia. Therefore, the author 

uses another approach to define BRI projects in Indonesia through the nature of BRI 

investment. Through the reports, the World Bank provides us with a premise regarding the BRI 

transport corridor150 as its focus. The corridor is significantly capable of improving trade, 

foreign investment, and living conditions for the participating countries. However, only if China 

and its economics corridors possess policy reforms to increase transparency, trade expansion, 

improve debt sustainability, and mitigate environmental, social, and corruption risks.151  

The rising level of trade, foreign investment and welfare improvement for the people and the 

routes come with risks. Around one-quarter of Belt and Road corridor economies have high 

debt levels. Although for the countries that have low-level debt, it is crucially important to 

examine the BRI further. The BRI framework's project should be in parallel with the national 

development priorities.152 In examining the nature of investment from BRI, the author is 

approaching the case in two aspects. First, the type of investment under the BRI framework 

and examining the investment flow that pours into a country. The second aspect, the problem 

that arises from the investment, is not going too far from what the World Bank report 

suggested. 

Issues Identifying 

In the LSE report on China’s BRI in Southeast Asia, Cox argues that BRI provides massive 

opportunities for Southeast Asia countries, but there are several challenges. On the one side, 

the purpose of BRI investment is to provide connectivity through infrastructure development. 

However, if China uses the BRI to be the sole or dominant player, it will create dependent 

relations between China and the participant’s countries. This BRI project's response has a wide 

range of the spectrum, starting from admiration until fear and suspiciousness.153 In the same 

report, Yan154 stated that there are three dimensions of BRI; the cross-border flow of goods 

and services (trade), capital, and people. In emphasizing the BRI frameworks in these three 

aspects, it is necessary to draw the trends of Chinese investment in Indonesia before and after 

the announcement of BRI projects by President Xi in 2013.  

 

  

 
150 although this policy paper research focus on Belt and Road investment in Indonesia, at least the report provide us with insights regarding the 

nature investment under the initiatives 
151 World Bank. 2019a. Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors. Washington, DC. 
152 Ibid 
153 Cox, Michael. 2018. Preface in the Report on China’s Belt and Road Initiative (BRI) and Southeast Asia. ASEAN Research Institute, LSE Ideas, 

London. 
154 Yan, Jinny. 2018. The Belt and Road Initiative in Southeast Asia in the Report on “China’s Belt and Road Initiative (BRI) and Southeast Asia. ASEAN 

Research Institute, LSE Ideas, London. 
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Figure 1. Realised Foreign Direct Investments 

 

Source: Tarmidi & Gammeltoft, 2013, p. 149 

 

Figure 2. The FDI Trends by Main Country from 2013-2018 
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Figure 3. The FDI Trends by Top Five Country from 2013-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia  

(Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM))  

from the report on Domestic and Foreign Direct Investment Realization 2018 

 

From Figure 1 before the BRI initiative exists, in 2006, China’s FDI in Indonesia only $32 million, 

the amount increasing in 2008 by $140 million, then plummeted in 2009 by only $8 million. 

Before the initiative, Japan and Singapore dominating the investment within the country. It 

followed by South Korea, Malaysia, the United Kingdom, and the United States, where they 

have higher investment values than China.155 After the BRI introduced by Xi Jinping in 2013, it 

shows from Figure 2 that China starts dominating the proportion of Foreign Direct Investment 

(FDI) in Indonesia. The increase in the investment did not start subsequently. From Figure 2, 

China in 2013 only gives $0.3 billion contributions to Indonesia’s FDI, unlike Japan, Singapore, 

and the United States. Figure 2 shows that China did not become the top five countries with 

the highest proportion of Indonesia’s FDI contribution. This trend continues to happen until 

2015; China still not play a significant role in Indonesia’s investment. The trend changes in 

2016, when China starts dominating the FDI proportion in Indonesia with $2.7 billion 

investment that eventually makes China as the third-largest investor in this country, and it 

continues that way until 2018, the data cut off.156 The data in Figure 1 and 2 could prove the 

changing trends of Chinese FDI towards Indonesia before and after BRI introduced to the 

 
155 Tarmidi, Lepi T. & Gammeltoft, Peter. 2013. Chinese Foreign Direct Investment in Indonesia: Trends, Drivers and Impacts. International Journal 

Technological Learning, Innovation and Development, Vol. 6, No. 1-2. 
156 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia. 2018. Domestic and Foreign Direct Investment Realization in 2018. BKPM, 

Jakarta.  
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public. Therefore, it is crucial to examine the Chinese investment in this country because before 

2013, China only has a small proportion of its FDI in Indonesia. After 2013, China becomes 

Indonesia third largest investor.  

As previously mentioned, China’s investment under BRI posed unsustained debt risk.157 already 

examined 23 countries, which are in higher exposure debt distress exposure because of BRI 

funding. From 23 countries, eight countries experienced a higher risk of debt distress, such as 

Tajikistan, Kyrgyzstan, Maldives, Laos, Pakistan, Montenegro, Mongolia, and Djibouti. It is 

because these eight countries have a rising debt to GDP ratios, which should be unacceptable. 

For instance, in Djibouti, the debt increases from 50 to 85% of GDP in two years, make it the 

highest in low-income countries. China has provided $1.4 billion in assisting major investment 

projects that equivalent to 75% of its GDP. Figure 4 at least argue that the BRI has the potential 

to make the state facing debt distress. Indonesia still at low risk of debt distress because of 

BRI, according to Figure 4.158 This condition should be maintained in managing BRI investment. 

It already corrects that Indonesia projected the BRI investment based on the business-to-

business sector that positioning the government as the facilitator.159  

Figure 4. Debt to GDP Ratio and Risk Category 

  

 

 

 

 

 

Source: Center for Global Development 

Although Indonesia served as a facilitator in this project and the BRI done on a business-to-

business basis, Indonesia should carefully examine the BRI projects’ prospects. Despite the 

potential of the debt distress that has been experienced by other states. Indonesia’s 

government asks China to provide a special fund under this framework. The government made 

this gesture after offering 30 projects to China worth $91 billion when the second Belt and 

Road Forum was held on 25-27 April 2019. After that, Jokowi demand the special fund during 

G20 Summit in Japan on 28-29 June 2019, and the Finance Minister Sri Mulyani received the 

 
157 Hurley, J., Morris, S., and Portelance, G. 2018. Examining the Debt Implications of the Belt and Road Initiative from a Policy Perspective. Center for 

Global Development D Policy Paper. Center for Global Development, Washington, DC. 
158 Ibid 
159 Rakhmat, Muhammad Zulfikar. 2019. Can Indonesia Avoid the Chinese Debt Trap? International Policy Digest. Available at:  

https://intpolicydigest.org/2019/08/04/can-indonesia-avoid-the-chinese-debt-trap/  
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responsibility in taking care of its management.160 While on the other hand, Ren161 argues that 

Indonesia has dangerous financing model in relation concerning the considerable debt 

provided by China. In implementing the BRI projects, Indonesia tries to put the burden of the 

loan on the state-owned enterprise (SOE). Jokowi has an ambitious plan to spend more than 

$ 400 billion to build infrastructures in the next five years, then how the state manages to 

finance this plan, while in the other hand Indonesia is experiencing budget deficits, and the 

government tries to make the deficit within 3% of its GDP. To realize the government 

ambitions, SOE financing 30% of the national strategic project, this situation makes SOE 

vulnerable to sustain debt. 

Figure 5. Explosive Debt in SOE Builders 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Bloomberg 

In financing the projects, SOE builders selling the debt to foreign investors and receive loans 

from China. For instance, like what happened in PT. Wijaya Karya sold Komodo bonds for $ 

400 million and Indonesia receives 80 trillion-rupiah loan from China Development Bank, a 

state-owned lender. Then it leads to more complicated situation, because of the debt, SOE 

builders only capable of asking short-term loans; thus, it makes them possessing risk in 

financing their long-term project. Through BRI, when the Chinese try to provide cheap loans, 

it could receive backlash from the people because Indonesian has negative sentiments towards 

China. Ren162 summarizes her remarks by arguing that it is on the right track that Indonesia 

eventually needs better transport connectivity along with the energy resource. However, the 

government should carefully pay attention how Indonesia could pay it. 

In the second problem is regarding the human security aspects because of BRI 

implementation, as stated in the background, that the society within the state participants are 

 
160 Asmarini, Wilda & Jefriando, Mikael. Indonesia asks China for special fund under Belt and Road: ministers. Reuters. Available at: 

https://www.reuters.com/article/us-indonesia-china-beltandroad/indonesia-asks-china-for-special-fund-under-belt-and-road-ministers-

idUSKCN1TY1DU 
161 Ren, Shulli. 2019. Indonesia’s Debt Binge Takes a Leaf from China: The country needs better infrastructure, but it's adopted a dangerous financing 

model. Bloomberg. Available at: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-05-20/indonesia-s-infrastructure-debt-binge-follows-china-

model 
162 Ibid 
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exposed to threat when the implementation starts to take place. For example, one of high 

profiles BRI project according Asmarini & Jefriando163 published in Reuters is High-Speed rail 

project (HSRP) links Jakarta to Bandung, face land ownership issue. This kind of problem has 

been examined further by Negara & Suryadinata164 because since the beginning of the project 

planning there several controversial issues. The benefits, lack of proper environmental studies, 

inconsistency with regional spatial plans, imprecise modality, and the tender problem that 

could be made Japan-Indonesia relations went sour. Regarding the environmental study, the 

railway route connecting four cities, Halim, Karawang, Walini, and Tegalluar, are susceptible 

from landslides and quakes since the project also involves long bridges and tunnels. 

Furthermore, HSRP will be affecting 6800 land plots in eight regencies and cities, 29 districts, 

and 95 villages in West Java. All of these owned by 5580 people, consists of individuals, SOEs, 

and private companies. This situation makes the project only has little progress. Against this 

problem, it is correct that the Indonesian public has mistrust towards Chinese investment 

benefits. Jokowi massively criticizes that he has the intention to sell the country to China. 

Anwar165 added that historically China-Indonesia relations always complicated because of 

domestic politics, anti-Chinese sentiment, and discriminatory policies. The identity politics 

could be threatening the fragile inter-racial harmony between Chinese and Indonesian.  

As the Chinese investment intensifies, the Chinese workers move to Indonesia to do the 

project. The negative sentiment that is lingering in Indonesia people towards Chinese, it leads 

to the resentment and various disinformation in public. There is an issue saying that the total 

of Chinese workers in Indonesia 10 million people, where in fact, it around 23.000 – 25.000 

people, according to Ministry Manpower.166 While on the other hand, according to The 

Confederation of Indonesia Workers’ Union, the exact number of Chinese workers remains 

unknown. It is because hundreds of thousands of Chinese workers coming to Indonesia by 

using their tourist visa.167 The other case regarding this matter is in line with the report from 

CSIS Indonesia. The report stated a massive influx of Chinese workers coming to Central 

Sulawesi, where PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) builds an industrial park. The 

government agencies are unaware of this massive influx since they did not know the exact 

numbers of Chinese workers and did not have the data on how many of them possessing the 

work permits.168 

Although this issue is still debatable, the main point is that the existence of the Chinese workers 

arose public discomfort, and even the Ministry Manpower rejects the issue regarding the 

massive influx. Nonetheless, it is true that there is a massive gap between Chinese and local 

 
163 Ibid, Asmarini & Jefriando 
164 Negara, Siwage Dharma & Suryadinata, Leo. 2018. Jakarta-Bandung High Speed Rail Project:  Little Progress, Many Challenges. Perspective, Issue 

2018, No. 2. ISEAS YUSOF ISHAK INSTITUTE 
165 Anwar, Dewi Fortuna. 2019. Indonesia-China Relations: To Be Handled with Care. Perspective, Issue 2019, No. 19. ISEAS-Yusof Ishak Institute 
166 Subekti. 2018. Jokowi Denies Issue of 10mn Chinese Workers Working in Indonesia. Tempo. Available at: 

https://en.tempo.co/read/920670/jokowi-denies-issue-of-10mn-chinese-workers-working-in-indonesia; Priyandita, Gatra. 2018. Chinese 

Investment & Workers in Indonesia’s Upcoming Elections. Asia Pacific Bulletin, Number 427. 
167 Henschke, Rebecca. 2019. Indonesia 2019 elections: How many Chinese workers are there? BBC Reality Check. Available at:  

https://www.bbc.com/news/world-asia-47881858  
168 Damuri, Yose R., Perkasa, V., Atje, R., and Hirawan, F. 2019. Perceptions and Readiness of Indonesia towards the Belt and Road Initiative. CSIS 

Report. Center for Strategic International Studies, Jakarta. 
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salary workers, like in the case of IMIP. The local workers are protesting the salary disparity.169 

This kind of situation exacerbates the already grim ethnic relations between Indonesia and 

China. Since that, Indonesia served as one of the unequal countries in the world. According to 

the Oxfam report, Indonesia’s four wealthiest people have as much wealth as 100 million poor 

people. Many of the wealth is on ethnic Chinese within the country, and the step taken by the 

Chinese companies in employing the Chinese workers makes the situation even worst.170 It did 

not stop there when the infrastructure project begins. The Chinese manufacture technology 

enters the country, while Indonesia itself could not use it. Thus, leads to another dependency 

that we have to hire experts from China.171 This systemic nature of investment, funding, 

technology, and workers from China start to dominate the project makes Indonesian workers 

and related government agencies unable to take measurements if something happened 

because there are unclear terms and conditions regarding this issue in the very first place.  

Foreign Policy Alternatives 

Regarding the BRI investments, the government need to take measures by having the criteria 

on what aspects need to be cautious in accepting the BRI projects. There are three things for 

Indonesia’s government to be aware of in the very first place. The first is the Chinese 

government intention since, in Indonesia, there general distrust within the society regarding 

the purpose of BRI. Thus, increasing the wariness that China could establish asymmetry 

relationships with Indonesia that could influence Indonesia’s foreign and domestic policies. 

The second is related with the income disparity problem because Indonesia is one of unequal 

countries. Four most lavish people wealth similar to100 million poorest people’s wealth. 

Although it has indirect impact to BRI, however, at some point, Indonesians Chinese have 

excessive wealth compare to the other ethnic when the BRI investment comes with Chinese 

labour, it could make the situation worse. The third is about the labour issue. Foreign labour 

becomes a sensitive issue in the Indonesia labour union and demanding transparent regulation 

in managing this problem.172 By considering these three criteria, it could lead to several 

alternatives to embracing the BRI. 

The BRI is inevitable that Indonesia cannot escape because, as developing country, it is 

necessary to have support in building infrastructure and strengthened economic power. 

However, if this opportunity could damage the country if there is too much reliance on one 

assistance, it is China. Notably, in socio-economic aspects such as the risk of debt-trap and 

human security problems in the BRI implementation. According to Rakhmat,173 there are four 

steps to solve the BRI’s risk of that has been mentioned previously. First is the BRI investment 

should be poured into the industry with great benefit and something that Indonesia cannot 

do. Second, the government should ensure the technology transfer from China in order that 

Indonesia could work independently when Chinese leave in the middle of the underway project 

 
169 Ibid, Henschke. 
170 Ibid, Priyandita. 
171 Ibid, Damuri. 
172 Ibid, Priyandita 
173 Ibid, Rahkmat. 
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because the research firm RWR Advisory Group notes that 270 BRI infrastructure project put 

on hold because lack of funding (Greer, 2019).174 This situation could happen in Indonesia at 

any time. Third, the industries should environmentally sustainable and considering the 

communities surround the project, such as the problem regarding land acquisition and 

disparity on the local and Chinese labour salary. Fourth, the BRI project should employ the 

Indonesian workers at the maximum proportion.175  

In ensuring these four-step works sufficiently; therefore, the author suggests two foreign policy 

options regarding this matter. Against the background of the unsustain debt on BRI funding, 

it is first suggesting that the government ensure the transparency in everything related to BRI 

projects. It is because the Chinese government has its purpose within BRI, economic, and 

political (Sulaiman, 2019).176 The economic aspect is bright that they want to achieve, such as 

trade connectivity. However, the political aspects behind it are still unclear. One of the 

arguments is that China wants to use BRI to spread its sphere of influence towards the states 

along the lines. It is parallel with the people’s assumption based on the ASEAN survey in 2019 

from the ASEAN Studies Centre. It reveals that 47%, the highest percentage of the survey 

respondents, think that BRI would bring ASEAN states members closer to China’s orbit (ASEAN 

Studies Centre, 2019).177 Therefore, it is crucial to take measures on transparency that consists 

of projects feasibility studies, the profits that would be made, the cost each year, and the 

duration for the break-even point. To not fall into the debt trap and that could weaken the 

state sovereignty. Furthermore, the Indonesia government should pay careful attention to the 

loan management and project accountability to avoid the multiplier effect from the project 

implementation (Sulaiman, 2019).178  

The second is focusing on the human capital development of foreign policy. As stated before, 

too much reliance on China will bring more harm than good, especially when the nature of the 

investment led to the lack of technology transfer and did not increase employment. Since then, 

the Chinese workers enter the country and instigate negative sentiment towards the local 

workers in the case that they are stealing the local’s people jobs and even have a much higher 

salary. To meet this challenge, the government must focus on improving the quality of 

Indonesian human capital. Indonesian people should have the capability to do the job within 

the BRI projects. By sending our people to China to learn, the language and its technology are 

significantly essential to embrace this investment. The negative sentiment towards China keeps 

arousing in Indonesia, and it could challenge the BRI implementation progress in this country. 

Therefore, improving the local people's skills and providing them with the high quality of 

education and the high technology exposure could change the social relations between 

Chinese workers and the local workers if they work together in BRI projects. 

 
174 Greer, T. 2018. One Belt, One Road, One Big Mistake. Foreign Policy. 
175 Ibid, Rahkmat. 
176 Sulaiman, Stefanno R. 2019. BRI Investment Must Avoid Debt Trap. The Jakarta Post. Available at: 

https://www.thejakartapost.com/news/2019/04/27/bri-investment-must-avoid-debt-trap-analysts.html  
177 ASEAN Studies Centre, 2019. The State of Southeast Asia: 2019 Survey Report. ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapore. 
178 Ibid, Sulaiman. 
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This foreign policy direction on human capital development has become Jokowi’s vision on his 

second term presidency. The next year’s state budget would focus on improving the quality of 

Indonesian people.179 Indonesia could direct this foreign policy within the BRI framework. 

Because of one of the primary goals from BRI involving people-to-people bonds to receive 

public support when implementing the initiative. Through promoting the cultural and 

academic exchange, personnel exchange and cooperation, media cooperation, youth, and 

women exchange and enhance cooperation in tourism.180 Tourism can be a promising sector 

to make economic growth. It is also in parallel with OECD Economic Survey recommendation 

that developing stronger and sustainable tourism could increase the employment rate because 

Indonesia has plentiful natural assets.181 This kind of vision should be appropriately integrated 

when it comes to Belt and Road projects, empowering the local people eventually could reduce 

the social friction that existed in the first place and reduce the negative sentiment towards 

China’s investment.  

The reason why transparency is essential in the first foreign policy option is due to the World 

Bank Press Release in 2019. The success of Chinese BRI depends on deep policy reforms that 

consists of increasing transparency, improving debt sustainability, and mitigate the 

environmental, social and corruption risks. It could be done through data reporting and 

transparency improvement to the public, particularly when it comes to debt and open 

government procurement that would help the success of BRI implementation. BRI posed a 

higher risk if the borrower country lacks transparency, various cross borders BRI projects 

experiencing the critical condition. Among 43 corridor economies, 12 projects already have 

debt levels increased, and it could suffer from debt sustainability.182 When it comes to human 

development, according to the UNDP report, it would be great that BRI could align with 

Sustainable Development Goals (SDGs) in human development. Through BRI and SDGs, 

synergies could help the Chinese government and the recipient country achieving the 

maximum benefit of BRI. The Indonesia government could collaborate within the initiative to 

increase human development since that involves the freedom in economic and political choice 

and its protection, social opportunities, transparency, and security. By linking, BRI and SDGs 

served as an open way for BRI to have a positive image in responding to the situation within 

the recipient country especially when the inequality is already high (Horvath, 2016).183 

In connecting with the human resource development option, Indonesia has been agreeing and 

signing various memorandum with China regarding the investment under the initiatives. It is 

already in the right track position that the cooperation scheme under the Business-to-Business 

 
179 Kahfi, Kharishar & Ghaliya, Ghina. 2019. Jokowi lays out vision for human capital development in state of nation address. The Jakarta Post. 

Available at: https://www.thejakartapost.com/news/2019/08/16/jokowi-lays-out-vision-for-human-capital-development-in-state-of-nation-

address.html; World Bank. 2019b. Human Capital Project: First Year Annual Progress Report (English). Washington, DC. 
180 Belt and Road Forum. 2017. Full Text: Vision and actions on jointly building Belt and Road (3). Available at: 

http://www.beltandroadforum.org/english/n100/2017/0410/c22-45-3.html 
181 OECD. 2018. OECD Economic Surveys: Indonesia 2018. OECD Report Overview 
182 World Bank. 2019c. Success of China’s Belt & Road Initiative Depends on Deep Policy Reforms, Study Finds. Press Release. Available at: 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/06/18/success-of-chinas-belt-road-initiative-depends-on-deep-policy-reforms-study-

finds 
183 Horvath, Balazs. 2016. Identifying Development Dividends along the Belt and Road Initiative: Complementarities and Synergies between the Belt 

and Road Initiative and the Sustainable Development Goals. UNDP Report from China Center for International Economic Exchanges. 
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(B-to-B) basis and rejecting the potentiality using Government-to-Government (G-to-G) basis. 

According to the Ministry of Maritime Affairs and Investment Staff, Atmadji Sumarkidjo, 

besides only open with the B-to-B cooperation, the government also demanded the 

investment’s feasibility study, particularly from international institutions.184 Furthermore, 

according to Ari Kuncoro, an economic scholar from Universitas Indonesia, he emphasizes that 

Indonesia’s action in limiting BRI cooperation only in B-to-B basis already correct. However, 

the investment's potentiality should be maximized by increasing international trade by 

increasing the export, including the supply chain.  

Kuncoro also argued that Indonesia’s human resources are mostly in the operator position, 

not at a higher level, like the manager. The higher position dominated by foreign workers. 

Chinese investors regarding this problem. According to Kuncoro, there are five Chinese 

investor requirements to invest in Indonesia; first, the investor should employ Indonesian 

workers. Second, the company should have benefits for Indonesian people and the 

government; therefore, it’s prohibited just to obtain natural resources. Third, the company 

compulsory to conduct technology transfer to the local workers. Fourth, transfer technology 

could lead to the support of the upstream and downstream industries that must align with the 

BRI investment. The last is that the government should put forward the B-to-B scheme for the 

investment. To uphold these criteria, the government must conduct active diplomacy both 

towards the Chinese government and Indonesian people.185 

When it comes to Indonesia and China relations, it is necessary to point out that Indonesia has 

a pivotal role in China’s maritime Silk Road, the second component of BRI. During the past 

decade, two countries’ relations free from noticeable crises and relatively stable. President Joko 

Widodo, with his purpose in turning Indonesia as a major maritime power, in line with the BRI 

project and makes China become of Indonesia’s largest donors and trading partner.186 

However, it is important for Indonesia to be confident in dealing with investment negotiation. 

Since Indonesia has considerable bargaining power concerning China, Indonesia needs 

Chinese investments to improve the economy, and China needs Indonesia to reach its 

economic goals overseas. The BRI maritime Silk Road would be impossible when Indonesia 

excluded. The example has been done by Malaysia that bravely renegotiate the BRI deal to 

reduce the project cost and succeed.187 This kind of attitude is important example that 

Indonesia can copy when the deal seems not in favor of  Indonesia’s interest.  

Furthermore, Indonesian people who already have negative sentiments towards Chinese 

investment make it crucial for the government to conduct public diplomacy and gain the 

people’s trust. According to Melissen,188 a public diplomacy is a form of two-way 

 
184 Bhaskara, Ign. L. Adhi. 2019. Ekspansi Proyek OBOR Cina, Indonesia Diminta Waspadai Jebakan Utang. Available at: https://tirto.id/ekspansi-

proyek-obor-cina-indonesia-diminta-waspadai-jebakan-utang-dnpo 
185 Asterina, Delli. 2019. Ari Kuncoro Tanggapi Inisiatif One Belt One Road. Available at https://www.feb.ui.ac.id/blog/2019/05/04/ari-kuncoro-

tanggapi-inisiatif-one-belt-one-road/ 
186 Lai, Hongyi. 2019. Indonesia: The Belt and Road Initiative and relations with China. Available at: https://theasiadialogue.com/2019/10/04/belt-

and-road-initiative-in-indonesia-and-relations-with-china/  
187 Tarahita, Dikanaya., and Rakhmat, M. Zulfikar. 2019. How Can Indonesia Manage Its Concerns About BRI Investments? Available at: 

https://thediplomat.com/2019/05/how-can-indonesia-manage-its-concerns-about-bri-investments/ 
188 Melissen, J. 2005. The new public diplomacy: Soft power in international relations. Palgrave-Macmillan, Basingstoke, U.K. 
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communications that the government could share their agenda and receive feedbacks or 

opinion from the people. In public diplomacy, various actors could participate and learn 

lessons from each other that it builds on trust and credibility. To gain trust from the people, 

the government needs to be reliable, responsive, has open government policies, conduct 

better regulation, have integrity and fairness, and the last exercising inclusive policymaking.189 

In handling those matters, related ministries or agencies need to form coordination. For 

instance, the Indonesia Investment Coordinating Board, Ministry of Finance, Ministry of State-

Owned Enterprises, arranges the transparency mechanism regarding the risk analysis, the 

profit, and the cost to ensure the country receives maximum benefit from it. Perhaps also the 

Ministry of Agrarian and Spatial Planning to ensure the implementation of BRI projects already 

have the feasibility studies in the aspect of environmental sustainability and the land 

acquisition problem. Regarding the regulation on Chinese workers, it is essentially crucial to 

know the exact number of Chinese workers within the country and to monitor the potentiality 

for Chinese tourists who work on Chinese company’s project. The government agencies such 

as Immigration Office, the Ministry of Manpower and Transmigration could handle this matter. 

These related agencies could hand in hand in improving the quality of the human capital in 

Indonesia to obtain the maximum benefit from BRI.  

Foreign Policy Choice 

In choosing one from the two options, there several considerations that need to be 

reconsidered. The transparency aspects in conducting the BRI projects then lead to the 

sustainability project that cannot be done correctly when the human capital within the country 

challenge the government policy in BRI infrastructure projects. It is necessary to put the 

development of human capital at the beginning of the initiative. According to Herlijanto,190 

Indonesian people are already sceptical about the Rise of China and its impact on Indonesia. 

As China's nature of investment is too dominant in terms of funding, trade, infrastructure 

materials, and even Chinese workers could lead to public criticism and impacting the project 

implementation, let alone sustainability. In Indonesia, social media, the anti-Chinese, and anti-

China groups existing to influence the broader public perception towards China. This situation 

put Indonesia as unfriendly investment country while on the other hand, Indonesia massively 

needs investment to build its infrastructure. Indonesia also cannot avoid China’s power 

projection with BRI. Therefore, it is highly essential to have high skills human resources, who 

could actively participate in BRI projects within the country. Therefore, focusing people to 

people relations, the quality of workers skills, also ensuring the technology transfer and 

sending our people to learn from China, to be expertise in China technology and economics 

is necessary to make the BRI sustain and reduce dependency towards China investment.  

  

 
189 OECD. 2019. Trust in Government. Available at: https://www.oecd.org/gov/trust-in-government.htm  
190 Herlijanto, Johannes. 2017. Public Perceptions of China in Indonesia: The Indonesia National Survey. Report from ISEAS-Yusof Ishak Institute. 
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Latar Belakang  

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang berada terluar di Indonesia.  

Keadaan geografis Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari pulau-pulau dan 95% wilayah 

Kepulauan Riau terdiri dari laut. Selain itu Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi yang 

berbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Vietnam dan Kamboja. Posisi 

ini membuat Kepulauan Riausebagai provinsi yang strategis namun juga memiliki masalah 

tersendiri seperti pembuangan limbah minyak secara ilegal di sepanjang perairannya. 

Posisi provinsi Kepulauan Riau berada di jalur perdagangan laut pentingseperti Selat Melaka, 

Selat Singapura dan Laut China Selatan.  Selat Melaka merupakan jalur perdagangan paling 

ramai di dunia yang dilintasi oleh lebih dari 50 ribu kapal.191 Hal ini dikarenakan Selat Melaka 

menjadi penghubung antara negara-negara industri ekonomi Asia Timur seperti China, Jepang 

dan Korea Selatan,  serta negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah dan negara-negara 

Uni Eropa yang merupakan salah satu mitra dagang penting bagi negara-negara Asia Timur 

Tersebut. Kapal-kapal tersebut umumnya transit di pelabuhan Singapura melalui Selat 

Singapura yang perbatasan dengan perairan di Provinsi Kepulauan Riau.192  

Akibat ramainya aktifitas perkapalan di Selat Melaka dan Selat Singapura,perairan Pkerap 

tercemar oleh limbah minyak. Tercemarnya perairan Provinsi Kepulauan Riau ini bukan hanya 

diakibatkan oleh aktifitas kapal melainkan juga karena kecelakaan atau kesengajaaan 

pembersihan minyak secara ilegal di lautDitambah lagi oleh fakta bahwa komoditas utama 

yang diangkut kapal yang melintasi Selat Melaka adalah minyak yang berasal dari negara-

negara Timur Tengah untuk negara-negara industri Asia Timur.193  

  

 
191 Qu, Xiaobo, and Qiang Meng. 2012. The Economic Importance of the Straits of Malacca and Singapore: An Extreme-Scenario 

Analysis.Transportation. Research Part E: Logistics and Transportation Review 48 (1): 258–65. Diakses melalui 

https://doi.org/10.1016/j.tre.2011.08.005. 
192 Evers, Hans-dieter. 2016. NUSANTARA PAPERS No. 2 The Strategic Importance of the Straits of Malacca, no. 2. 
193 Ibid 
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Gambar 1. Peta Provinsi Kepulauan Riau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: anu.pacific.edu 

 

Masalah Limbah Minyak di Perairan Provinsi Kepulauan Riau 

Limbah minyak yang muncul di laut umumnya disebabkan oleh faktor kecelakaan seperti 

tabrakan kapal,kandas didasar laut atau  kecelakaan lainnya. Dengan padatnya kapal yang 

melintasi Selat Melaka dan Selat Singapura, seringkali terjadi insiden kecelakaan kapal yang 

berakibat pada tumpahnya minyak di lautan.   

 

Tabel 1: Insiden Tabrakan Kapal di Selat Melaka dan Selat Singapura 

Tahun Insiden Tumpahan Minyak (Ton) 

1972 Kandasnya Kapal Tanker 

Myrtea 

1000 

1975 Tabrakan Isugawa Maru dan  

Silver Palace 

1000 

1975 Kandasnya Kapal Tanker 

Showa Maru 

3300 
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1987 Kandasnya Kapal Tanker 

Stolt Advance 

2300 

1992 Tabrakan Kapal Nagasaki 

Spirit dan Ocean Blessing 

100000 

1993 Kandasnya Maerks Navigator 2900000 

1996 Bocornya Kapal Song San  

1997 Tabrakan Tanker Orapin 

Global dan Tanker Evoikos 

28500 

2000 Kandasnya kapal Natuna Sea 7000 

2008 Tabrakan MV damai Lestari 

dan Tanker Pancoral 

700 

2010 Tabrakan kapal MT Bunga 

Kelana 3, dan MV Wally 

2500 

2014 Tabrakan Lime Galaxy dan 

Feihe 

760 

2015 Tabrakan Kapal Tanker MV 

Thorco Cloud dan MT Stolt 

Commitment 

560 

2017 Tabrakan Tanker Wan Hai 

301 dan MT APL Denver 

300 

Sumber: Portonews 

Selain karena faktor kecelakaan, limbah minyak juga disebabkan karena kesengajaan. Kapal-

kapal memilih untuk membersihkan dan membuang  sisa minyak secara ilegal  karena lebih 

murah dan mudah jika dibandingkan dengan pembersihan secara legal di pelabuhan-

pelabuhan. Namun pembuangan minyak ilegal di Provinsi Kepulauan Riau memiliki masalah 

tersendiri dan merupakan isu transnasional. Kapal-kapal asing yang melintasi Selat Melaka dan 

Selat Singapura diduga membuang sisa minyak tersebut untuk menghindari biaya 

pembersihan limbah minyak di pelabuhan Singapura yang sangat mahal. Sehingga Banyak 

kapal-kapal asing memilih membuang limbahnya di laut.194 

Penelitian oleh Gunadarma menyebut bahwa faktor iklim juga menjadi penyebab rentannya 

tumpahan minyak dan limbah minyak dari kapal-kapal asing di perairan Provinsi Kepulauan 

Riau, terutama di Pulau Batam dan Pulau Bintan. Hal ini dikarenakan selain karena faktor 

kedekatan dengan Selat Melaka dan Singapura, faktor musim seperti arah angin dari utara ke 

 
194 Hick, Robin. 2020. Southeast Asia is the world’s bilge dumping hotspot—what can be done to stop ships discharging waste oil? Eco Business. 

Diakses melalui https://www.eco-business.com/news/southeast-asia-is-the-worlds-bilge-dumping-hotspot-what-can-be-done-to-stop-ships-

discharging-waste-oil/)  
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selatan disaat muson selatan membuat minyak yang tumpah mengalir ke wilayah perairan 

Provinsi Kepulauan Riau.195 

Pertumpahan minyak tersebut menjadi masalah lingkungan serius bagi perairan serta pantai 

di pulau Provinsi Kepulauan Riau terutama di Pulau Batam196 dan Pulau Bintan.197 Sebagian 

besar warga Kepulauan Riau bekerja sebagai nelayan sehingga limbah-limbah minyak 

berdampak serius pada mata pencaharian mereka. Ditambah lagi sektor pariwisata yang 

menjadi sektor andalan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau juga berdampak serius. Banyak 

pantai-pantai terutama di Batam dan Bintan tercemar oleh minyak.198  Flora dan fauna langka 

seperti dugong yang hidup di perairan kepulauan Riau juga terancam karena tumpahan 

minyak.199  Limbah minyak juga berpotensi memperburuk kesehatan sebagian warga Provinsi 

Kepulauan Riau terutama yang tinggal di pesisir pantai. 

Pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah minyak secara ilegal juga terjadi di Johor 

Bahru, Malaysia.  Aktifis lingkungan juga menduga motif pembuangan minyak secara ilegal 

adalah untuk mentaati aturan pelabuhan Singapura agar sisa minyak dibersihkan terlebih 

dahulu sebelum memasuki Singapura. Karena biaya pembersihan minyak di Singapura mahal, 

sehingga banyak kapal-kapal memilih membuang sisa minyak ke perairan Malaysia.200 Dengan 

kata lain permasalahan yang dihadapi Malaysia sama dengan permasalahan yang dihadapi 

Indonesia. Penulis berpendapat perlu adanya kerja sama dan koordinasi baru dalam 

memerangi pembuangan limbah minyak secara ilegal terutama untuk Indonesia, Malaysia dan 

Singapura. 

Perlunya Kerangka Baru Dalam Penanganan Kejahatan Limbah Minyak 

Penulis berpendapat bahwa kerangka kerja sama dalam pencegahan limbah minyak di Selat 

Melaka belum memadai, terutama dalam menangani dan mencegah praktik pembuangan 

limbah minyak yang disengaja. 

Sebenarnya sudah terdapat organisasi atau kerja sama antar negara-negara yang menangani 

oil spill. Kerja sama negara pantai Selat Melaka dimulai sejak tahun 1971 dikenal dengan 

tripartide Tripartite Technical Experts Group (TTEG). Organisasi tersebut terbentuk sebagai 

respon atas tumpahan minyak dari kapal tanker Jepang di tahun yang sama. Kerja sama 

tersebut berfokus pada keamanan navigasi dan perlindungan lingkungan dari aktifitas kapal 

di Selat Melaka yang kemudian menghasilkan penetapan Traffic Separation Scheme (TSS) yaitu 

jalur dan Under Keel Clearance (UKC). Berikutnya sejak tahun 1999 ketiga negara pantai Selat 

Melaka menetapkan VTS Vessel Traffic Systems (VTS), Ship Reporting System in the Straits of 

 
195 Gautama, Budhi Gunadarma. 2018. Oil-spill, and Image Processing Ecole. Oil-Spill Monitoring in Indonesia.  
196 Batam Pos. 2019. Kepala Dinas Parwisata Kota Batam: Limbah Minyak Merugikan Pariwisata Batam. https://batampos.co.id/2019/06/24/kepala-

dinas-parwisata-kota-batam-limbah-minyak-merugikan-pariwisata-batam/  
197 Dodo. 2020. Perairan Bintan Tercemar Sludge Oil, Isdianto Langsung Turun ke Lokasi. Batamnews.  https://www.batamnews.co.id/berita-57980-

perairan-bintan-tercemar-sludge-oil-isdianto-langsung-turun-ke-lokasi.html 
198 Inews. 2020. Pantai Bintan Kepri Berwarna Hitam akibat Tercemar Limbah Minyak Kapal Asing. Diakses melalui 

https://regional.inews.id/berita/pantai-bintan-kepri-berwarna-hitam-akibat-tercemar-limbah-minyak-kapal-asing.  
199 Ibid, Batamnews. 
200 Aswar, Noor Mohd. Throw the book at oil spill culprits, say environmentalists. New Straits Times. Dikases melalui 

https://www.nst.com.my/news/nation/2019/04/481307/throw-book-oil-spill-culprits-say-environmentalists 
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Malacca and Singapore (STRAITREP).201 Kerja sama teknis tersebut juga mengundang negara 

user seperti Jepang, industri perkapalan dan stakeholder lainnya yang punya kepentingan atas 

keselamatan navigasi di Selat Melaka.202 Dasar asumsi kerja sama tersebut adalah bahwa 

sumber limbah minyak disebabkan oleh kecelakaan kapal yang kerap terjadi di Selat Melaka. 

Sehingga fokus kerja sama adalah keselamatan navigasi kecelakaan kapal yang berakibat pada 

tumpahan minyak di laut Selat Melaka bisa dihindari.  

Indonesia, Malaysia, dan Singapura juga membentuk Standard Operating Procedure (SOP) 

dalam menangani tumpahan minyak dari kapal di Selat Melaka. Pada tingkat regional, negara-

negara anggota ASEAN menyepakati Memorandum of Understanding (MOU) ASEAN 

Association of Southeast Asian Nation Oil Spill Response Action Plan (ASEAN OSRAP) terkait 

kerja sama dalam penangangan tumpahan minyak di Asia Tenggara. Tujuan kerja sama 

tersebut untuk meningkatkan kapabilitas serta kerja sama negara-negara ASEAN saat 

menghadapi bencana tumpahan minyak.203 Namun kerja sama tersebut tampaknya hanya 

berfokus pada tumpahan minyak yang disebabkan oleh tabrakan kapal yang umumnya 

menghasilkan limbah minyak dalam jumlah besar di laut. 

Limbah minyak yang disebabkan oleh aktifitas pembuangan minyak secara ilegal atau faktor 

kesengajaan memiliki tantangan sendiri jika dibandingkan dengan limbah minyak yang 

bersumber dari kecelakaan kapal. Kandungan limbah minyak yang dihasilan dari pembuangan 

minyak secara ilegal tidak sebanyak jika dibandingkan dengan limbah minyak yang dihasilkan 

oleh tabrakan kapal.  

Namun karena faktor kesengajaan, para pelaku akan melakukannya secara diam-diam agar 

lolos dari penangkapan dan jeratan hukum, misalnya membuangnya pada malam hari atau 

membuang di daerah laut yang dianggap aman dari patroli dan penegakkan hukum lainnya. 

Akibatnya penegak hukum kesulitan mendeteksi limbah minyak di lautan dan kesulitan 

mencari pelaku untuk dimintai pertanggunganjawaban secara hukum baik hukuman pidana 

penjara dan denda. Selain itu pelaku pembuangan minyak akibat tabrakan kapal pada 

umumnya diwajibkan membayar ganti rugi atas kerusakan lingkungan, sementara pelaku 

pembuangan minyak ilegal kesulitan dituntut membayar ganti rugi. Namun hal tersebut sulit 

dilakukan jika pelaku masih lolos dari jeratan hukum. Hal ini menyebabkan pihak Indonesia 

harus menanggung kerugian baik biaya pembersihan minyak hingga kerugian akibat 

kerusakan lingkungan laut. Oleh karena itu, pembuangan minyak secara ilegal sejatinya 

merupakan sebuah kejahatan dan ancaman bagi keamanan maritim di Asia Tenggara. 

Kerja sama keamanan maritim ketiga negara pantai Selat Melaka sudah bergulir sejak 2004 

dengan dibentuknya MALSINDO dan selanjutnya berganti resmi menjadi The Malacca Straits 

 
201 Isfarin, Nadia N., and Marsudi Triatmodjo. 2015. International Cooperation on Marine Environment Protection of Oil Pollution from Vessel: A Study 

of Straits Malacca and Singapore. Indonesian Journal of International Law 12 (4): 508–37. 
202 Abdul Rahman, Nazira. 2014. Multilateralism in the Straits of Malacca and Singapore. Marine Policy 44 (June 2013): 232–38. Diakses melalui 

https://doi.org/10.1016/j.marpol.2013.08.030. 
203 Guevarra, Jorselito. 2015. Global Initiative for Southeast Asia: The Journey Towards Regional Cooperation in Oil Spill Preparedness and Response 

in ASEAN. Diakses melalui http://www.interspill.org/previous-

events/2015/WhitePapers/Interspill2015ConferenceProceedings/25%20MARCH%202015/IMO-IPIECA%20Global%20Initiative/Global-Initiative-for-

Southeast-Asia.pdf 
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Patrol (MSP) sejak 2006 hingga saat ini.204 Fokus dari kerja sama keamanan maritim adalah 

memerangi bajak laut yang merupakan ancaman utama keamanan di Selat Melaka. Patroli 

ketiga negara tersebut setidaknya cukup signifikan dalam memerangi bajak laut di Selat 

Melaka dengan indikator berkurangnya bajak laut setiap tahunnya.  Patroli tersebut 

memberikan efek detterence atas aktifitas bajak laut meski tidak berkurang sepenuhnya. 

Namun patroli ini abai atas ancaman keamanan maritim lainnya seperti kejahatan 

pembuangan minyak limbah secara sengaja di Selat Melaka yang diduga dilakukan oleh kapal-

kapal asing. 

Kebijakan Domestik Indonesia dalam Merespon Limbah Minyak Ilegal  

Penanganan pertumpahan minyak Provinsi Kepulauan Riau harus mendapat perhartian khusus 

dan penanganan yang khusus pula. Berbeda dengan pertumpahan minyak yang penyebab 

utamanya dikarenakan akibat insiden, pertumpahan minyak yang terjadi kepulauan Riau 

dikendarai oleh faktor kesengejaan dan merupakan bentuk tindakan kriminal, sehingga perlu 

direspon sebagai tindakan keamanan pula. Indonesia sendiri mulai menggunakan pendekatan 

keamanan sejak bulan mei 2019, dengan melibatkan militer dan kepolisian TNI Angkatan laut, 

Bakamla, Polair serta stakeholder lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, 

dan Bea Cukai. Penulis menganggap bahwa Indonesia mulai mensekuritisasi isu perlimbahan 

minyak dengan melibatkan TNI Angkatan Laut. Sehingga pembuangan limbah minyak secara 

ilegal merupakan suatu ancaman lingkungan di Selat Melaka dan Perairan Provinsi Kepulauan 

Riau.  

Indonesia mulai menggalakan kewajiban mengaktifkan Automatic Identification System (AIS) 

setiap kapal yang melintasi perairan Kepulauan Riau agar kapal-kapal yang berniat untuk 

melakukan kejahatan pembuangan limbah minyak dapat dideteksi.205 Penulis berpendapat 

bahwa kelemahan kewajiban mengaktifkan AIS dalam operasi pencegahan praktik 

pembuangan limbah minyak adalah jika terduga kapal yang membuang limbah minyak ilegal 

di laut memasuki wilayah teritorial negara lain maka Indonesia tidak bisa menangkap kapal 

tersebut. Isu pembuangan limbah minyak di perairan Provinsi Kepulauan Riau merupakan isu 

transnasional sehingga perlu juga disinergikan dengan politik luar negeri.  Disinilah gap 

kebijakan domestik harus bersinergis pula dengan politik luar negeri.  Indonesia perlu 

mengeluarkan politik luar negeri dan diplomasi terhadap negara lain baik negara-negara 

pantai Selat Melaka seperti Malaysia dan Singapura, juga negara-negara user Selat Melaka 

atau negara yang perekonomian bergantung dengan Selat Melaka. 

 

  

 
204 Collin, Koh Swee Lean. 2016. The Malacca Strait Patrols: Finding Common Ground. RSIS Commentary, no. 091. Diakses melalui 

https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2016/04/CO16091.pdf. 
205 Ginting, Sapta Putra.2019. Perkembangan Penyusunan SOP Illegal Oil Spill. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dikases 

melalui https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/10424-perkembangan-penyusunan-sop-illegal-oil-spill 



100 

 

Langkah Politik Luar Negeri Indonesia pada Negara Pantai Selat Melaka di Tingkat 

Bilateral. 

Indonesia mulai membentuk tim khusus yang melibatkan TNI AL dan aparat penegak hukum 

dalam operasi mencegah sekaligus menangkap kapal yang diduga membuang limbah minyak 

di Provinsi Kepulauan Riau. Mengingat kapal yang melakukan pembuangan limbah tersebut 

merupakan kapal asing yang melintasi batas perairan Indonesia, maka isu ini adalah isu 

transnasional yang memerlukan politik Luar Negeri pada tingkat Bilateral terhadap Singapura 

dan Malaysia.  Indonesia perlu mulai membicarakan secara bilateral dengan Singapura dan 

Malaysia mengenai pentingnya operasi dalam pemberantasan praktik pembuangan minyak 

ilegal.  

Singapura 

Hubungan dengan Singapura adalah yang paling krusial pada politik luar negeri dalam operasi 

pencegahan praktik pembuangan limbah minyak di perairan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini 

dikarenakan perairan Provinsi Kepulauan Riau bersebelahan langsung dengan perairan 

Singapura. Karena keterbatasan teritorial, seringkali pelaku membuang minyak di wilayah 

perbatasan perairan Provinsi Kepulauan Riau dan Singapura dan dengan mudah memasuki 

wilayah perairan Singapura diluar yuridiksi aparat keamanan Indonesia. Operasi aparat TNI AL 

dan aparat keamanan lainnya, dalam mendeteksi kapal pelaku pembuangan, akan kesulitan 

saat kapal tersebut memasuki perairan Singapura. Indonesia dan Singapura telah memiliki 

program patroli bersama yang dikenal sebagai Indonesia-Singapore Coordinated Patrol (ISCP); 

program patroli bersama mencegah bajak laut. Zona wilayah yang menjadi tempat patroli 

bersama Indonesia-Singapura meliputi Selat Singapura dan Selat Philip yang bersebelahan 

dengan perairan Provinsi Kepulauan Riau.206  

Operasi ini pada dasarnya berfokus pada pencegahan praktik bajak laut, yang seharusnya juga 

bisa ditingkatkan dan disesuaikan dalam melawan praktik pembuangan limbah minyak. Selain 

itu posisi Singapura di selat Melaka yang merupakan port state dijadikan sebagai pusat 

berlabuh kapal asing yang melintasi selat tersebut. Motif utama kapal-kapal pembuangan 

minyak ilegal di perairan Provinsi Kepulauan Riau adalah menghindari biaya tambahan jika 

berlabuh di Singapura ketika limbah minyak kapal tersebut belum dibersihkan. Faktor karena 

perbatasan dan posisi Singapura sebagai port state inilah yang menjadikan Singapura sebagai 

mitra penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktik pembuangan limbah 

minyak ilegal di perairan Provinsi Kepulauan Riau.  

Yang harus dicapai dari operasi pemberantasan praktik pembuangan limbah minyak ilegal 

antara lain adalah kesediaan Singapura untuk membantu Indonesia dalam menangkap kapal-

kapal yang diduga telah sengaja membuang minyak secara ilegal di perairan Provinsi 

Kepulauan Riau Selain itu,  Singapura bersedia berbagi data serta memberi informasi setiap 

kapal-kapal yang berlabuh di Singapura yang diduga telah membuang limbah minyak 

 
206 Mindef. Factsheet: Indonesia-Singapore Coordinated Patrol (ISCP). Diakses melalui https://www.mindef.gov.sg/web/portal/mindef/news-and-

events/latest-releases/article-detail/2012/may/2012may11-news-releases 
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sebelum memasuki perairan Singapura. Meski demikian meyakinkan Singapura untuk ikut 

dalam operasi pemberantasan praktik pembuangan limbah minyak ilegal tidak mudah karena 

perbedaan kepentingan dan peran Singapura. Singapura mungkin menganggap bahwa 

limbah minyak di perairan Provinsi Kepulauan Riau adalah masalah domestik Indonesia selama 

minyak tersebut tidak sampai ke perairan Singapura. Kedua, Singapura mungkin khawatir 

membantu Indonesia dalam operasi tersebut karena akan berpotensi merugikan posisi 

Singapura yang berupaya mempermudah dan mempersingkat dwelling time yang menjadi 

keunggulan Singapura. 

Malaysia 

Sama halnya dengan Indonesia, Malaysia juga memiliki masalah praktik pembuangan limbah 

minyak ilegal di perairan Malaysia, Selat Melaka yang diduga dilakukan kapal-kapal asing. Dari 

sini, posisi Indonesia dan Malaysia terhadap praktik pembuangan limbah minyak ilegal pada 

dasarnya sama. Hal ini akan mempermudah kerja sama bilateral Indonesia Malaysia dalam 

melawan praktik pembuangan limbah minyak ilegal. Indonesia dan Malaysia memiliki patroli 

bersama dengan program Patkor Optima Malindo yang fokusnya dalam pemberantasan bajak 

laut di Selat Melaka.207 Meski operasi tersebut difokuskan pada pemberantasan bajak laut, 

operasi ini juga berpotensi dimaksimalkan dalam pemberantasan pembuangan limbah minyak 

secara ilegal di Selat Melaka. Karena punya kesamaan masalah, Indonesia bisa mengajak 

Malaysia ke dalam sebuah kerja sama, patroli pemberantasan praktik pembuangan minyak 

secara ilegal hingga sepakat menyatakan kesamaan sikap pada pertmuan tripartide dengan 

Singapura dan forum multilateral Selat Melaka. 

 

Yang Harus Dicapai pada Politik Luar Negeri Indonesia di Pertemuan 3 negara 

Indonesia-Malaysia-Singapura  

Pada pertemuan Tripartite atau tiga negara antara Indonesia, Malaysia dan Singapura di 

bidang keamanan, Indonesia harus menyuarakan dan meminta agar permasalahan praktik 

pembuangan limbah minyak secara ilegal mulai dibicarakan di forum 3 negara pantai Selat 

Melaka. Yang harus dicapai adalah joint statement mengenai ancaman limbah minyak 

terhadap lingkungan di Selat Melaka dan sekitarnya sehingga berikutnya ada upaya 

peningkatan kerja sama dala pemberantasan praktik pembuangan limbah minyak ilegal.  

Indonesia, Malaysia, dan Singapura sendiri memiliki program patroli bersama Malacca Strait 

Patrol (MSP) yang bertujuan untuk memberantas dan mencegah bajak laut di Selat Melaka. 

Operasi tersebut selain melibatkan kapal patroli, juga melibatkan pesawat melalui program 

Eye in the Sky (EIS) dan berbagi informasi data dan intelijen. Operasi ini bisa saja juga mulai 

menargetkan kapal-kapal yang diduga melakukan kejahatan pembuangan limbah minyak 

ilegal.  

 
207 The Jakarta Post. 2016. Indonesia, Malaysia conduct joint sea patrol. Diakses melalui 

https://www.thejakartapost.com/news/2016/06/04/indonesia-malaysia-conduct-joint-sea-patrol.html. 
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Penulis mengambil contoh kerja sama negara-negara operasi penindakan dan pencegahan 

pembuangan limbah minyak ilegal dari Helsinki Commision (HELCOM) yang merupakan 

kesepakatan negara-negara pantai untuk perlindungan lingkungan di laut Baltik. Isu limbah 

minyak di laut Baltik adalah perhartian utama negara-negara anggota. Helcom 

mempromosikan negara anggotanya untuk memulai patroli udara disamping patroli laut, 

pecitraan satelit dan pendekteksi dengan menggunakan AIS.208  Operasi tersebut sebagai 

bagian dari program mendeteksi limbah minyak dan mengidentifikasi pelaku dari 

pembuangan limbah minyak ilegal. Operasi gabungan patroli udara juga dilakukan negara-

negara pantai Baltik 2 kali dalam setahun.209 Program tersebut secara signifikan berhasil 

menekan pembuangan limbah minyak karena tujuan utama dari program ini adalah memberi 

daya gentar/detterence kepada pelaku untuk tidak membuang limbahnya secara ilegal. 

Program Helcom tersebut berhasil menekan angka praktik pembuangan limbah minyak ilegal 

hingga 63% dalam satu dekade.210  

Dengan keberhasilan negara pantai Baltik dalam menekan pelaku limbah minyak, maka 

program ini patut untuk ditiru. Dengan demikian harapannya adalah, pertama, adanya satu 

sikap melalui joint statement mengenai pentingnya pemberantasan praktik pembuangan 

limbah minyak ilegal di Selat Melaka. Berikutnya adalah memaksimalkan dan menyesuaikan 

operasi-operasi yang sudah berjalan baik program patroli laut maupun udara, dan saling 

berbagi data intelijen yang tidak hanya berfokus pada pemberantasan bajak laut saja namun 

juga pemberantasan praktik pembuangan limbah minyak ilegal. 

 

Langkah Indonesia Selanjutnya: Membawa Masalah Pembuangan limbah Minyak 

secara Ilegal pada Pertemuan Multilateral Selat Melaka 

Karena pembuangan minyak ilegal yang diduga dilakukan oleh kapal-kapal asing di perairan 

Provinsi Kepulauan Riau merupakan masalah transnasional, penulis berpendapat bahwa isu ini 

harus disinergikan dengan kebijakan luar negeri. Pertama, Indonesia harus mulai membawa 

masalah pembuangan Minyak Secara ilegal di perairan Provinsi Kepulauan Riau pada 

pertemuan Multilateral Selat Melaka, seperti pertemuan Cooperation forum. Sebuah forum 

yang juga mengundang negara yang bergantung dengan Selat Melaka atau user states, dan 

stakeholder yang memiliki kepentingan di Selat Melaka. Pada pertemuan tersebut, Indonesia 

menegaskan bahwa masalah pembuangan minyak ilegal merupakan isu yang penting dan 

merupakan masalah keamanan maritim selain isu bajak laut. Sehingga ini bisa menjadi upaya 

awal diangkatnya isu pembuangan limbah minyak secara ilegal pada pertemuan dan 

konferensi berikutnya.  Harapannya isu pembuangan limbah minyak mendapat perhatian 

khusus dari negara pantai Selat Melaka maupun user states, dan seluruh stakeholder yang 

terlibat.  

 
208 Hassler, Björn. 2010. Global Regimes, Regional Adaptation; Environmental Safety in Baltic Sea Oil Transportation. Maritime Policy and 

Management 37 (5): 489–503. Diakses melalui https://doi.org/10.1080/03088839.2010.503715. 
209 Ibid 
210 Pålsson, Jonas. 2012. The Maritime Commons: Digital Repository of the World Oil Spill Preparedness in the Baltic Sea Countries Oil Spill 

Preparedness in the Baltic Sea Countries Report Written for the Baltic Master II Project. 
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Pada pertemuan multilateral berikutnya, ada beberapa hal yang harus Indonesia suarakan, 

diantaranya adalah meminta bantuan dana yang lebih besar dari user states danstakeholder 

lainnya untuk memperkuat penjagaan keamanan Selat Melaka dari bajak lauk sekaligus pelaku 

pembuangan limbah minyak ilegal. Sebelumnya sudah ada program yang dikenal dengan Aid 

Navigation Fund yang merupakan sumbangan dari user states, industri perkapalan dan 

stakeholder yang berkepentingan di Selat Melaka untuk negara pantai Selat melaka 

melindungi lingkungan di Selat Melaka. Karena sifatnya sukarela, seringkali dana tersebut tidak 

mencukupi kebutuhan untuk program operasional perlindungan Selat Melaka.211 Penulis 

berpendapat bahwa Indonesia seharusnya mendesak pihak yang berkepentingan dengan 

Selat Melaka agar memberikan dana operasional yang lebih. Ketergantungan pihak yang 

berkepentingan, baik user states dan stakeholder lainnya, mampu memperkuat daya tawar 

Indonesia dan negara pantai Selat Melaka lainnya dalam mendesak tersalurnya bantuan bagi 

keamanan dan keselematan navigasi di Selat Melaka. 

Selain itu, Indonesia juga mampu mendesak negara berkepentingan di Selat Melaka/user state 

dan kapal–kapal negara flag state yang melintasi Selat Melaka agar bertanggung jawab atas 

pencegahan limbah minyak yang dibuang secara ilegal di Selat Melaka terutama di dekat 

Provinsi Kepulauan Riau. Negara-negara user harus dapat memastikan bahwa kapal-kapal 

yang membawa komoditas telah mentaati aturan dan konvensi internasional terkait 

perlindungan lingkungan di lautan begitu juga dengan industri perkapalan dan stakeholder 

lainnya yang harus bertanggung jawab atas pencegahan niat pembuangan limbah minyak 

ilegal. Disinilah perlu adanya sinergis antara negara-negara pantai yang bertanggung jawab 

atas keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Melaka. Di sisi lain, adalah tanggungjawab 

dari user states dan stakeholder lainnya untuk memastikan dan menjamin perlindungan 

lingkungan di perairan selat Melaka tetap terjaga.   

 

Kesimpulan 

Praktik pembuangan limbah minyak ilegal secara sengaja berbeda dengan minyak yang 

tumpah karena kecelakaan. Pembahasan persiapan pertumpahan minyak lebih fokus pada 

tumpahan minyak yang lebih disebabkan oleh kecelakaan daripada kesengajaan. Sehingga 

pendekatan yang dilakukan untuk merespon praktik pembuangan limbah minyak ilegal adalah 

dengan pendekatan keamanan. Hal ini dikarenakan praktik tersebut sudah merupakan 

ancaman bagi lingkungan di Selat Melaka dan perairan Provinsi Kepulauan Riau. Langkah 

Indonesia dalam pemberantasan pembuangan limbah minyak tidak cukup hanya pada level 

domestik saja, karena aktifitas ini diduga dilakukan oleh kapal-kapal asing yang melintasi batas 

teritorial Indonesia, sehingga perlu ada koordinasi kerja sama dengannegara pantai Selat 

Melaka lainnya.  

Dalam melihat hal tersebut, posisi Singapura sangatlah penting sekaligus juga memiliki 

tantangan tersendiri karena posisinya sebagai port state dan berbatasan langsung dengan 

 
211 Ibid, Israfin & Triadmojo, 2015. 



104 

 

perairan Provinsi Kepulauan Riau. Namun, tantangannya adalah keinginan Singapura untuk 

berkomitmen, karena bisa saja negara ini enggan membantudan menganggap masalah 

tersebut adalah masalah domestik yang berpotensi menganggu navigasi kapal-kapal yang 

melintasi Selat Melaka. Oleh karena itu, Indonesia harus bisa berupaya mengajak kerja sama 

pemberantasan praktik pembuangan limbah minyak ilegal dengan Singapura. Indonesia dan 

Malaysia pun memiliki masalah yang sama. Diharapkan adanya patroli gabungan ketiga 

negara seperti yang dilakukan negara-negara Baltik yang terbukti sukses dalam men-deter 

praktik pembuangan limbah minyak secara ilegal. Negara-negara user states dan stakeholder 

yang berkepentingan di Selat Melaka memiliki tanggung jawab sekaligus diharapkan 

berkontribusi atas pemberantasan praktik pembuangan limbah minyak ilegal.  
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Latar Belakang 

Pemerintah China di bawah Xi Jinping memiliki visi agar dapat menghidupkan kembali konsep 

Jalur Sutra dalam agenda kebijakan luar negeri demi mencapai kepentingan nasionalnya. Jalur 

Sutra yang kemudian menjadi hal yang terus dipromosikan menjadi slogan baru China di 

berbagai forum internasional.212 Konsep Jalur Sutra ini bukanlah hal baru, akan tetapi 

merupakan sebuah konsep lama di masa lampau untuk menamakan jalur perdagangan dan 

budaya antara China dengan Asia dan Eropa, serta Timur Tengah. Kemudian, para pemimpin 

Negara China menambahkan satu konsep lagi yakni Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 (21st 

Century Maritime Silk Road). Jalur Sutra Maritim ini yang dipandang sebagai upaya untuk 

mempererat hubungan dengan Asia Tenggara yang difokuskan pada keamanan perdagangan 

maritim. Satu rute jalur maritim diawali dari pantai China ke Eropa melalui Laut China Selatan 

dan Lautan Hindia, rute lainnya adalah dari China ke Pasifik Selatan. Jalur ini diperkirakan 

mencakup 4,4 miliar orang dan US S$2,1 triliun produksi bruto, atau 63% dari populasi dunia 

dan 29% dari PDB dunia.213   

China sebagai negara dengan sebutan major powers baru dalam konstelasi politik global 

memiliki keinginan besar untuk menguasai perdagangan dunia serta menguatkan 

pengaruhnya di Asia Tenggara.214  China mencoba mengambil kesempatan emas dari Thailand 

yang masih dinilai memiliki kekurangan dana, tidak terlalu maju dalam perkembangan 

teknologi, serta menjalin hubungan politik yang lebih baik untuk mendorong pembangunan 

proyek Terusan Kra.215 Terusan Kra merupakan sebuah ide yang  diprakarsai oleh China, melalui 

strategi One Belt, One Road secara bertahap China ingin membentuk kembali benua Eurasia, 

namun dalam visi besar yaitu Jalan Sutra Baru dengan akan di  bangunnya Terusan Kra di 

Selatan Thailand yang bertujuan sebagai jalur air yang dapat menghubungkan Laut Andaman 

dan teluk Thailand di garis lintang Kra Isthmus yang berada di bagian semenanjung Melayu di 

Thailand Selatan.216 

Langkah China tersebut tentunya mengundang perhatian masyarakat internasional, termasuk 

negara Indonesia karena strategi baru China dengan memanfaatkan Thailand ini dapat 

 
212 Dewi, Puspita & Akbar, Himatul. 2019. Kebijakan The New Silk Road China dibawah Pemerintahan Xi Jinping. Universitas Pembangunan 

Nasional Yogyakarta. p.1-2 
213 Kartini, Indriani. 2016. Kebijakan Jalur Sutra Baru China dan Implikasinya Bagi Amerika Serikat. LIPI, Jakarta. p.2 
214 Ramadhan, Iqbal. 2018. China’s Belt Road Initiative: Pandangan Teori Geopolitik Klasik. Jurnal Intermestic Vol 2 No. 2: 142-143. Universitas 

Padjajaran, Bandung. 
215 Syarifudin. 2017. Garap Jalur Sutra, China Kumpulkan 28 Negara. Diakses melalui laman http://koran-sindo.com/page/news/2017-05-

13/0/1/Garap_Jalur_Sutra_China_Kumpulkan_28_Negara 
216 Bangkapos.com. 2017. Terusan Kra Thailand Bakal Mengguncang Dunia Maritim Indonesia dan Singapura. Diakses melalui laman 
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melumpuhkan perekonomian laut Indonesia jika tidak di sikapi dengan bijaksana. Mega 

proyek pembangunan Terusan Kra ini merupakan Join Venture antara Thailand dengan China 

yang bertujuan untuk memperpendek lintasan kapal dari laut Andaman ke laut China Selatan 

maupun sebaliknya tanpa harus melintasi semenanjung Thailand.217 Proyek ini juga sejalan 

dengan Geostrategi China untuk memanggil ruh ekonomi yang hingga kini menjadi sejarah 

jalur sutra yang menjadi pusat perhatian dunia internasional.218  

Dengan adanya pembangunan proyek Terusan Kra ini akan menimbulkan beberapa dampak 

bagi negara-negara yang posisinya dekat dengan selat malaka, seperti Singapura, Malaysia, 

Indonesia, dan negara anggota Asia Tenggara lainnya, yang mungkin saja mendapatkan 

dampak negatif maupun dampak positif akibat dari adanya pembangunan proyek Terusan Kra 

ini.219 Serta juga turut mempengaruhi dinamika geopolitik di kawasan Asia Tenggara. 

Meskipun pemerintahan Indonesia belum mengeluarkan tanggapan resmi terkait dengan 

kebijakan China tersebut, namun jaringan ekonomi dunia tersebut tentunya menawarkan 

tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia dalam menyikapi kebijakan China dengan cara 

konstruktif. 

Hal yang patut di waspadai apabila Terusan Kra ini sukses direalisasikan yang mengakibatkan 

dunia internasional tidak akan lagi membutuhkan Indonesia. Sehingga, multiplier effect dari 

pembangunan proyek ini adalah akan berkurangnya kapal kargo yang singgah di Indonesia, 

yang akhirnya akan menurunkan pendapatan Indonesia. Serta dapat mematikan industri kargo 

di Indonesia seperti di Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, dan lain-lain.  

Proyeksi Institute of Developing Economies Japan External Trade Organization (IDE-GSM), 

melihat bahwa pada 2030 Indonesia akan rugi besar akibat proyek ini. Detak jantung Indonesia 

mungkin akan melemah karena Indonesia adalah negara ketiga di ASEAN yang diproyeksikan 

menderita kerugian paling parah bila dilihat dari persentase Pendapatan Domestik Bruto 

dengan penjelasan seperti pada bagan berikut: 

  

 
217 Ibid 
218 Ibid, Syarifudin. 
219 Ferisa, Khairisa. 2017. 5 Fakta Kanal Kra, Terusan yang Ancam Kejayaan Selat Malaka. Diakses melalui 

https://www.liputan6.com/global/read/2893074/5-fakta-kanal-kra-terusan-yang-ancam-kejayaan-selat-malaka 
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Gambar 1. Persentase Pendapatan Domestik Bruto ASEAN 

 

Sumber: Institute Development of Economic 2016 

 

Berdasarkan data di atas dapat diformulasikan bahwa pada skenario pertama, Indonesia tidak 

mengalami kerugian yang banyak karena jalur Malaka masih dapat dioperasikan. Pada 

skenario kedua, Indonesia digambarkan mengalami posisi buruk karena jalur Malaka ditutup 

dengan adanya pembangunan Mega Proyek di Thailand tersebut. Ditambah lagi dengan 

program transshipment yang akan diambil alih oleh Singapura. Terakhir, pada skenario ketiga, 

Indonesia memang tidak mengalami banyak kerugian akibat proyek tersebut, namun pemilik 

modal asing akan lebih memilih efisiensi waktu dengan mendukung proyek tersebut dapat 

berjalan dengan baik.220  

Kemudian ditambah lagi dengan kuantitas dan kualitas pelabuhan yang ada di Indonesia 

masih kalah dengan negara tetangga. Dari data Laporan Implementasi Konsep Tol Laut 2015 

oleh Direktorat Transportasi, Kementrian PPN/Bappenas. Saat ini total jumlah pelabuhan di 

Indonesia baik komersial maupun nonkomersial yaitu berjumlah 1.241 pelabuhan, atau satu 

pelabuhan melayani 14 pulau (14,1 pulau/pelabuhan) dengan luas rata-rata 1548 

Km2/pelabuhan; serta Filipina 10,1 pulau/pelabuhan dan 460 Km2/pelabuhan. Keadaan 

infrastruktur tersebut masih belum berimbang jika dibandingkan negara kepulauan lainnya di 

Asia, misalnya: Jepang 3,6 pulau/pelabuhan dan 340 Km2/pelabuhan. Berdasarkan data 

UNCTAD 2014, jumlah akumulasi berat kapal (DWT) yang berbendera Indonesia menempati 

 
220 Kumagai, Satoru. 2016. Economic Impact on the Kra Canal; an Application of the Automatic Calculation of Sea Distances. Japan External Trade 

Organization, Jepang.  p.20-22 
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urutan ke-20 terbesar dunia. Indonesia masih berada di bawah negara Panama, karena negara 

tersebut memiliki Terusan Panama yang membuatkan dapat merajai lautan.221 

Penulis akan menggunakan teori sebagai alat untuk menjawab dan menyelaraskan hipotesis-

hipotesis yang telah penulis jelaskan  sebelumnya. Model kebijakan politik luar negeri ini akan 

penulis gunakan sebagai pedoman untuk menjawab dampak geostrategi China melalui 

pembangunan Thai Kra yang berpengaruh kepada kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam hal 

ini geografi juga berperan penting dalam hubungan internasional yang dihubungkan dengan 

geopolitik merupakan studi mengenai pengaruh faktor geografis terhadap perilaku negara, 

yakni bagaimana lokasi, iklim, sumber daya alam, populasi, dan kondisi fisik menentukan 

pilihan kebijakan luar negeri Indonesia dan menentukan posisinya dalam konstelasi global di 

Asia Tenggara. 

Pembangunan Thai Kra Canal di Thailand ini merupakan perpanjangan dari ambisi OBOR China 

yang dinilai lebih mempertaruhkan hubungan Bangkok dengan Malaysia, Singapura, dan 

terutama Indonesia. Alih-alih dapat digunakan untuk menambah pendapatan, hal tersebut 

justru dapat menyebabkan mega proyek ini akan menjadi pemicu adanya pengurangan 

pendapatan beberapa negara.222 Meski awalnya pernah diisukan untuk diberhentikan, akan 

tetapi pembahasan mengenai pembangunan mega proyek terusan Kra ini kembali berlanjut 

di tahun 2017. Hal tersebut ditujukan sebagai penguatan pembangunan ekonomi Thailand. 

Isu ini kemudian kembali dipertegas melalui pernyataan Presiden China XI Jinping pada 

tanggal 13 Oktober 2013, di mana Presiden China telah mencanangkan visi Jalur Sutra Maritim 

abad 21 di hadapan parlemen Indonesia. Inti dari penyataan tersebut adalah membahas 

mengenai pembangunan sarana transportasi laut dari China yang melintasi Asia Tenggara ke 

Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa serta Afrika yang disponsori oleh Pemerintah China dan 

sudah didiskusikan sejak abad ke 17.223  

Rencana pembangunan mega proyek Terusan Kra ini kemudian menimbulkan reaksi dari 

beberapa negara di Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan pembangunan terusan Kra tersebut 

akan sangat berdampak terhadap perekonomian negara, salah satunya adalah Indonesia. 

Mengingat bahwa pembangunan terusan Kra tersebut bertentangan dengan visi poros 

maritim dunia yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo, yakni Indonesia sebagai negara 

maritim yang berdaulat, mandiri, maju, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi 

keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional 

Indonesia.224 Pada hakikatnya, poros maritim dunia merupakan jalur atau lajur di mana terjadi 

 
221 Harahap, Awaluddin & Kushardjono, Bondan. 2016. Politik Hukum Tata Kelola Kepelabuhan Nasional. Warta Bagja, Jakarta. p.378 
222 FP Staff. 2018. Thailand’s Thai Kra Canal Project is China’s Masterplan to Secure Beijing’s Interests Assert Influence in ASEAN, Indian Ocean 

Region.  Diakses melalui laman https://www.firstpost.com/india/thailands-kra-canal-project-is-chinas-masterplan-to-secure-beijings-interests-

assert-influence-in-asean-indian-ocean-region-4420647.html 
223 Rhoden, Corey. 2015. Easing the Mallaca Energy Bottleneck; is it Time for the Kra Canal? Diakses melalui laman 

https://www.forbes.com/sites/drillinginfo/2015/06/29/kra-canal/#642649537829 
224 Harahap, Insan Harapan. 2019. Dampak Pembangunan Terusan Kra di Thailand Terhadap Ekonomi Indonesia. Jurnal Wacana Politik Vol 4 No 

1:83. 
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dan berlangsungnya lalu lintas manusia, barang, jasa, investasi diantara satu titik pelabuhan 

ke pelabuhan lainnya, di dalam wilayah negara atau melintasi yurisdiksi lintas negara.  

Pada KTT Asia Timur ke-9 di Myanmar, Jokowi menegaskan bahwa pilar Poros Maritim Dunia, 

meliputi budaya maritim, ekonomi maritim, konektivitas maritim, diplomasi maritim,serta 

keamanan maritim. Lebih lanjut, para ahli hubungan internasional dan kemaritiman 

mengungkapkan bahwa kebangkitan Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan 

harapan baru untuk kebangkitan maritim nasional, dan panggilan untuk Persatuan Indonesia 

adalah tujuan utama yang ingin dicapai dari Poros Maritim Dunia.225 

Dilihat secara geopolitik, bahwa pembangunan Terusan Kra merupakan salah satu upaya China 

untuk menyelesaikan Jalur Sutera Maritim (Maritime Silk Road) yang diprediksi akan 

meningkatkan perekonomian China. Terbukti dengan rencana China yang terus berusaha 

memberikan pinjaman dana dan bantuan teknologi pada Pemerintah Thailand untuk 

membangun Terusan Kra. China telah mendorong upaya menguatkan eksistensinya sebagai 

pemilik Laut China Selatan dan negara terkuat di Asia.226 

Selain Duta Besar Thailand untuk Malaysia, belum ada pejabat resmi Thailand lain yang 

membenarkan ataupun membantah wacana pembangunan Terusan Kra, sehingga isu ini 

masih cukup fluktuatif perkembangannya karena berdasarkan spekulasi. Maka dari itu 

Pemerintah Indonesia juga belum mengeluarkan sikap resmi mengenai wacana pembangunan 

Terusan Kra, mengingat Pemerintah Thailand yang juga belum menyuarakan secara resmi 

mega proyek ini. Pada tahun 2016, sebuah organisasi thinktank Jepang yaitu Institute of 

Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDEJETRO) telah mempublikasikan 

sebuah artikel yang membahas mengenai kalkulasi dampak ekonomi dari Terusan Kra di 

negara-negara sekitarnya, terutama yang terdampak secara negatif dari berkurangnya 

pelayaran yang melewati Selat Malaka.227  

IDE-JETRO membuat beberapa skenario, antara lain Skenario 1 pembangunan Terusan Kra dan 

Selat Malaka tetap dioperasikan. Pada skenario pertama ini, penggalian terusan antara 

Songkhla dan Satun diperkirakan selesai pada tahun 2025. Di sana terdapat pelabuhan 

bongkar-muat barang yang terletak di bagian tengah Terusan. Semua jalur laut melalui Selat 

Malaka tetap tersedia dan beroperasi seperti sebelumnya.228 Berdasarkan analisis letak 

kombinasi dari negara asal ke negara tujuan, maka akan dipilih rute yang paling pendek, baik 

Terusan Kra yang berada di Thailand maupun Selat Malaka yang berada di Indonesia, sebagai 

rute paling optimal untuk menghitung biaya transportasi yang akan digunakan.  

Kedua, hanya Terusan Kra yang beroperasi. Pada skenario ini, penggalian terusan antara 

Songkhla dan Satun diperkirakan selesai pada tahun 2025. Pada bagian ini terdapat pelabuhan 

 
225 Yakti, & Susanto, J. 2018. Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan Atau Kesinambungan Strategi? 

Jurnal Global & Strategis, Vo 11 No 2. 
226 Malaka, T. 2017. Terusan Kra Thailand Bakal Mengguncang Dunia Maritim Indonesia dan Singapura. 
227Chen, Ching-mu & Satoru Kumagai. 2016. Economic Impact on the Kra Canal; an Application of the Automatic Calculation of Sea Distances. Japan 

External Trade Organization, Jepang. p.3 

228 Ibid, p.5. 
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bongkar muat barang yang terletak di bagian tengah Terusan. Semua jalur laut melalui Selat 

Malaka ditutup dan berhenti beroperasi, sebagai gantinya akan dibuka jalur pengumpan 

Terusan Kra dan Singapura. Terakhir scenario ketiga, di mana terusan Kra dan Zona Ekonomi 

Khusus (ZEK/SEZ) di wilayah selatan Thailand. Pada skenario ini, penggalian terusan antara 

Songkhla dan Satun diperkirakan selesai pada tahun 2025. Terdapat pelabuhan bongkar-muat 

barang yang terletak di bagian tengah Terusan, dengan diperbolehkannya aktivitas ekspor dan 

impor ke Thailand. Semua jalur laut melalui Selat Malaka tetap tersedia dan beroperasi seperti 

sebelumnya.229 

Berdasarkan kombinasi dari negara asal menuju negara tujuan, maka akan dipilih rute yang 

paling pendek, baik Terusan Kra maupun Selat Malaka, sebagai rute paling optimal untuk 

menghitung biaya transportasi. Zona Ekonomi Khusus atau Special Economic Zones (SEZ) 

dibuka antara provinsi Songkhla dan Satun pada 2025, dengan asumsi masing-masing provinsi 

mengalami peningkatan produktivitas industri sebesar 10%.230 

Dari perhitungan di atas, jika skenario kedua yang digunakan, maka terjadi penambahan jarak 

dari rute sebelumnya yang melewati Selat Malaka. Rentang persentase yang mencapai 3-19% 

diprediksi akan meningkatkan biaya transportasi, yang cenderung kemudian akan merugikan 

Indonesia. Karena akan ada kenaikan harga yang signifikan pada komoditas yang melewati 

ekspor dan impor melalui jalur ini. Terlebih selama ini arus keluar-masuk barang dari dan ke 

Indonesia terpusat pada wilayah Pulau Jawa, yang sangat bergantung pada jalur Selat Malaka. 

Sehingga Indonesia harus memikirkan alternatif pusat bongkar-muat di luar Pulau Jawa. Jika 

melihat posisi geografisnya, Pulau Sumatera merupakan salah satu wilayah yang ideal, karena 

terhubung dengan Samudera Hindia yang menjadi salah satu jalur yang dilewati pasca 

melewati Terusan Kra nantinya, khususnya di wilayah Barat Sumatera, seperti provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara.231 

Sementara pada skenario pertama, IDE-JETRO telah membuat sebuah grafik yang 

menunjukkan potensi dampak yang dihasilkan secara ekonomi dari dibukanya Terusan Kra 

pada tahun 2030. Dalam grafik tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia 

tidak terdampak (0%), kecuali pada wilayah Barat, provinsi Naggroe Aceh Darussalam akan 

terdampak secara positif dengan peningkatan ekonomi mencapai 0.25%, terlebih jika 

pelabuhan Sabang dan Kuala Tanjung dapat ditingkatkan kapasitas bongkar-muatnya. 

Pada skenario kedua, IDE-JETRO memperhitungkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia 

akan terdampak secara negatif, dengan rentang penurunan ekonomi mencapai 0,25-0,5 

kecuali pada wilayah Barat, yakni provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Bangka Belitung, Riau, 

dan Sumatera Utara, serta wilayah Timur, yakni provinsi Papua dan Papua Barat, akan 

terdampak secara positif dengan peningkatan ekonomi mencapai 0.25-0,5%. Ekonomi 

 
229 Ibid, p.6-7 
230 Ibid, Harahap, 2019, p.83 

231 Ibid, p.85 
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Indonesia, jika sesuai skenario ini, maka tidak dapat lagi bertumpu pada Pulau Jawa saja, 

melainkan akan lebih merata ke wilayah barat dan timur.232 

Pada skenario ketiga, tidak jauh berbeda dengan skenario 2, IDE-JETRO memperhitungkan 

bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan terdampak secara negatif, dengan rentang 

penurunan ekonomi mencapai 0,25-0,5%. Namun pertumbuhan secara positif akan bersifat 

lebih luas, dengan mencakup provinsi Naggroe Aceh Darussalam, Bangka Belitung, Riau, 

Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Papua, dan Papua Barat, dengan peningkatan ekonomi 

mencapai 0.25-0,5%. Ekonomi Indonesia, jika sesuai skenario ini, akan berpusat pada wilayah 

barat Indonesia, khususnya di provinsi Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam. 

Dari ketiga skenario di atas, telah dikalkulasikan bahwa ekonomi Indonesia, pasca dibukanya 

Terusan Kra, akan banyak terdampak secara positif di wilayah barat Indonesia, yakni Pulau 

Sumatera, khususnya Nangro Aceh Darussalam dan Sumatera Utama yang telah memiliki 

Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Potensi ini harus dilirik oleh Pemerintah 

Indonesia sebagai antisipasi jika harga komoditas naik secara signifikan, sehingga tidak terus 

bergantung dengan pelabuhan- pelabuhan di Pulau Jawa, seperti Tanjung Priok dan Tanjung 

Perak. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara penghasil bahan komoditi 

yang sangat besar, yang dibutuhkan negara lain. Peluang ini akan menarik investor asing untuk 

membangun pabrik pengolahan barang setengah jadi atau barang jadi di ujung Sumatera 

(Sumatera Utara atau Nanggroe Aceh Darussalam) karena dekat dengan lalu-lintas 

perdagangan internasional. Ini adalah pelabuhan strategis bagi kapal asing untuk 

mengirimkan barangnya ke Indonesia tanpa harus melewati Singapura.233  

Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi besar untuk menjual produk-produknya ke luar 

negeri, sekaligus menjadi pasar bagi produk-produk luar negeri. Potensi ini akan menarik 

kapal-kapal asing untuk berlabuh di Pelabuhan Sabang dan Kuala Tanjung. Ini adalah potensi 

menarik bagi kapal-kapal dari Eropa, Afrika Selatan, Australia, Jepang, Korea Selatan untuk 

langsung berlabuh di Indonesia, ‘mendekatkan’ produk mereka ke pasar Indonesia, serta 

menyimpan barang mereka di gudang di Indonesia. Harapannya, kapal-kapal akhirnya 

memilih Indonesia sebagai jalur perlintasan dan titik berlabuh di Asia Tenggara.  

Kebijakan Indonesia dalam Memanfaatkan Terusan Kra 

Merujuk pada pernyataan dari Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan, bahwa saat 

ini pemerintah Indonesia tengah serius untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai Kekuatan 

Maritim Dunia, salah satunya melalui Terusan Kra yang akan dibuka. Dalam wawancara pada 

Desember 2016, Luhut menerangkan bahwa pemerintah Indonesia telah mendiskusikan 

peluang yang bisa diambil Indonesia bila Kanal Kra dibuka. Namun untuk sementara, Indonesia 

 
232 Ibid, Harahap, 2019, p.85 

233 Ibid, p.86 
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akan melihat perkembangan situasi. Selanjutnya, Kementerian Koordinator Maritim 

berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Nasional mengenai langkah berikutnya.234 

Adapun saat ini Pemerintah Indonesia dengan visi Poros Maritim Dunia berusaha 

mengembangkan kapasitas dan pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru di luar Pulau Jawa. 

Pelabuhan yang berada di wilayah barat Pulau Sumatera, yakni Pelabuhan Sabang dan 

Pelabuhan Kuala Tanjung. Pelabuhan Kuala Tanjung sendiri merupakan pelabuhan baru yang 

terletak di Provinsi Sumatera Utara, yang diproyeksikan sebagai hub internasional di kawasan 

barat Indonesia setelah Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Bitung. Berbagai sarana dan 

prasarana infrastruktur telah disiapkan untuk mendukung fungsi pelabuhan ini, termasuk jalan 

eksisting, jalan tol, dan kereta api.235 Sejak pemerintahan BJ Habibie, pelabuhan Sabang di 

Naggroe Aceh Darussalam telah digagas menjadi pelabuhan internasional yang nantinya akan 

langsung berhadapan dengan jalur Terusan Kra. 

Selanjutnya, beberapa tahun lalu belakangan ini Pemerintah Indonesia juga telah 

memprakarsai pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung Sumatera Utara. Apabila kelak 

pelabuhan ini beroperasi secara penuh, maka akan mampu menampung kapal-kapal dari 

seluruh wilayah Indonesia dan juga mampu memberangkatkannya ke berbagai tujuan di Asia, 

Vietnam, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Taiwan, Jepang, Korea dan negaranegara 

Pasifik tanpa harus berlabuh dan bongkar muat di pelabuhan Singapura seperti yang selama 

ini dilakukan.236 

Sebelumnya, Pemerintah telah memikirkan dan merencanakan pembangunan Pelabuhan 

Sabang dan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan bertaraf internasional, yang mampu 

menampung dan bongkar-muat kapal-kapal besar secara cepat dan efisien. Dengan demikian, 

Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Kuala Tanjung akan dapat menggantikan pelabuhan 

Singapura sebagai hub internasional, khususnya hub Asia. 

Sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia sudah mulai berbenah melalui pengembangan 

Pelabuhan Kuala Tanjung. Pengembangan pelabuhan ini dilakukan 4 tahap.  Pembangunan 

tahap I para tahun 2015-2018 berupa trestle dan dermaga yang mampu disandari mother 

vessel, lapangan penumpukan peti kemas berkapasitas 500.000 TEUs. Tahap kedua pada tahun 

2016-2018, berupa kawasan industri seluas 3.000 hektare yang akan menjadikan Kuala 

Tanjung sebagai international hub port. Selanjutnya, tahap ketiga pada tahun 2017-2019, 

berupa pengembangan dedicated/hub port. Sedangkan tahap ke-empat tahun 2012-2023 

merupakan pengembangan kawasan industri terintegrasi. Diperkirakan, biaya investasi untuk 

pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung mencapai Rp 43 triliun.237 Pelabuhan Kuala Tanjung 

 
234 Ibid, Ferisa. 
235 Gunawan, H. 2017. Pelabuhan Kuala Tanjung Ditarget Beroperasi Pada 2018. Diakses melalui laman 

https://www.tribunnews.com/regional/2017/11/25/pelabuhan-kuala-tanjung-ditarget-beroperasi-pada-2018 
236 Ishadi. 2019. Terusan Kra Mengubah Tata Pelayaran Laut Asia Tenggara. Diakses melalui laman https://news.detik.com/kolom/d-

4387225/terusan-kra-mengubah-tata-pelayaran-laut-asia-tenggara  
237 Jannah, S. M. 2018. Pelabuhan Kuala Tanjung Terbesar di Sumatera, Biayanya Rp 43 T. Diakses melalui laman 

https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4231668/pelabuhan-kuala-tanjung-terbesar-di-sumatera-biayanya-rp-43-t 
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akan menjadi Pelabuhan Hub Internasional dan terdiri dari berbagai fungsi. Salah satunya yaitu 

menyediakan lahan yang terintegrasi dengan kawasan industri.  

Sementara itu, per Desember 2018 menunjukkan bahwa pembangunan Pelabuhan Sabang 

sudah mencapai 38 persen dari total rencana pembangunan, dan ditargetkan selesai 100 

persen pada akhir 2019. Pelabuhan Balohan Sabang merupakan pintu masuk domestik utama 

ke Sabang, Pulau Weh. Sebagai ikon, pelabuhan ini akan menjadi kebanggaan masyarakat di 

pulau ujung barat Indonesia. Menurut Sayid Fadhil, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan 

Sabang (BPKS), total anggaran BPKS pada tahun 2018 sebesar Rp 227 miliar, di mana 

separuhnya digunakan untuk pembangunan Pelabuhan Sabang. 

Selain itu, konsep tol laut yang telah gagas dan diimplementasikan oleh pemerintahan Jokowi, 

perlu mendapat perhatian serius sehingga dapat ditingkatkan hingga menjangkau seluruh 

pelabuhan di Indonesia, yang secara langsung akan membantu arus distribusi barang dari-

dan-ke Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Dalam beberapa pidato kenegaraan, 

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia telah memiliki rencana untuk 

membangun 5 deep seaport, dan 24 pelabuhan dalam konsep tol laut. Pelabuhan besar, 

sedang dan kecil dikelola baik oleh pemerintah pusat dan daerah.238 Namun terdapat sejumlah 

pelabuhan-pelabuhan atau titik berlabuh tidak resmi, dalam artian yang tidak dikelola oleh 

pemerintah di seluruh pantai Indonesia yang panjangnya lebih dari 100.000 km (terpanjang 

ke-2 di dunia). 

Terlepas dari kabar bahwa rencana pembangunan Terusan Kra ini adalah upaya China untuk 

membangun pengaruhnya di Asia Tenggara, namun yang pasti gagasan ini sejalan dengan 

cita-cita Beijing untuk mengembangkan Jalur Sutera Maritim.239 Secara geopolitik hal ini 

diharapkan akan membawa lebih banyak dampak positif bagi Indonesia, terlebih dari sektor 

ekonomi. Indonesia telah menjalin hubungan kerja sama dengan China cukup baik, terutama 

dalam satu dekade terakhir, dan hampir ke semuanya berkaitan dengan ekonomi. 

Perekonomian ASEAN dalam 40 tahun terakhir melihatkan pertumbuhan yang cukup 

mengejutkan, yang trercermin dari pendapatan perkapita negara-negara anggota ASEAN 

yang terus meningkat sebanyak lima kali lipat dalam empat dasawarsa. Melihat perekmbangan 

pertumbuhan ASEAN yang terus meningkat maka China tertarik untuk mengutkan pengaruh 

ekonominya di kawasan ini dengam berbagai macam bantuan yang di beriakan kepada 

negara-negara yang memerlukan bantuan secara finansial, serta China tak lupa untuk 

berinvestasi di kawasan ini, Walaupun ASEAN dan negara Asia Timur lainnya seperti China, 

Korea, dan Jepang pernah mengalami masalah yaitu krisis finansial pada akhir tahun 1990an.240 

Namun China kembali bangkit dan terus berusahan untuk menjadi negara yang disegani oleh 

dunia internasional karena kekuatan perekonomianya. 

 
238 Rusdi, Siswanto. 2019. Apa Kabar Tol Laut di Era Jokowi Periode Kedua? Diakses melalui laman 

https://www.cnbcindonesia.com/opini/20190706090242-14-83114/apa-kabar-tol-laut-di-era-jokowi-periode-kedua 
239 Blanchard, Jean-Marc F. & Colin Flint. 2017. The Geopolitics of China’s Maritime Silk Road Initiative, Geopolitics. 22:2 DOI: 

10.1080/14650045.2017.1291503 

240 L. Peng. 2018. Thailand’s Kra Canal Proposal and China Maritime Silk Road: Between Fantasy and Reality. p.6. 
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Pengaruh China dalam penguatan ekonomi di beberapa tahun terakhir berperan besar dalam 

perekonomian Asia Tenggara yang bergantung pada ekspor sebagai pasar bagi produk serta 

bahan baku ataupun sumber investasi. China juga turut serta dalam membangun jalan serta 

hubungan transportasi di Myanmar, Kamboja, dan Laos yang menghubungkan China bagian 

Selatan dengan sumber-sumber alami yang terdapat di Asia Tenggara.241 Diplomasi bisnis 

China semakin besar di kawasan ASEAN. Namun dalam policy paper ini penulis melihat bahwa 

di balik kebaikan hati China dalam memberikan bantuan kepada negara-negara yang ada di 

kawasan Asian Tenggara ini, ada terselit beberapa kepentingan politik dan ekonomi yang ingin 

China capai melalui untuk kemajuan negaranya. Beberapa kepentingan tersebut antara lain, 

pertama agar negara di ASEAN secara ekonomi bergantung kepada China. Kedua, China 

memiliki hegemoni power dengan memanfaatkan negara-negara yang ada di Asia Tenggara 

sebagai lahan sumber daya alam untuk meningkatkan kekuatan ekonominya. Ketiga, China 

bermaksud mempersempit pengaruh Barat di kawasan ASEAN agar dapat menguasai dan 

memberikan pengaruhnya tanpa ada pengaruh dari negara lain.  

Di belahan negara manapun pasti mempuyai cita-cita dan ideologinya masing-masing. Melalui 

hal tersebut akan telihat bagimana tujuan nasional dan program-program yang akan di 

jalankan. Geostrategi merupakan cara untuk memperoleh apa yang telah di cita-citakan dan 

yang telah di jalankan selama ini. Pembangunan Thai Kra Canal ini akan berdampak pada 

keamanan Indonesia jika dilihat dari lintasan kapal pengangkut barang yang juga erat 

kaitannya dengan dimensi ekonomi. Di sisi lain, dengan adanya terusan ini, Indonesia akan 

memiliki hubungan yang renggang dengan beberapa Negara di Asia seperti Singapura, 

Malaysia, dan Vietnam. Hal ini yang kemudian menjadi pijakan mengapa Indonesia harus 

mampu mengukur bagaimana proyek ini akan berdampak pada geopolitik di Asia Tenggara.  

One China atau OBOR merupakan geostrategi China untuk mencapai geoekonomi negaranya 

yang disebabkan oleh faktor geopolitik internal yang penuh dengan permasalahan 

kependudukan. Namun, apabila proyek “One China” di lihat dari sisi geopolitik, maka akan ada 

hidden agenda atau ada sisi gelap yang teselubung dan di sembunyikan dari pandangan 

masyarakat awam. Yang istimewa dari geopolitik ini adalah kita dapat melihat hal-hal yang 

tersembunyi yang belum pernah dipublikasikan.   

Proyek pembangunan Terusan Kra ini telah di luncurkan pada tahun 2015 dan di perkirakan 

akan selesai pada tahun 2025, dengan biaya pembangunannya sebesar $28 miliar dan akan 

menyerap sekitar 30.000 tenaga kerja. Panjang kanal ini mencapai 102 km dan kedalamannya 

yang di kalkulasikan sedalam 33 meter, serta lebar dasar kanal selebar 500 meter dan 

mencakup area seluas 200 Km2. Kapal kargo yang bisa melintasi terusan ini maksimal 

berukuran 500.000 deadwieght tonnage (DWT) berat total kapal termasuk muatan dan ABK, 

serta masih mampu melaju dengan kecepatan 7 knot (13 km/jam). Jenis kapal ini merupakan 

kapal kelas ultralarge crude carriers (ULCCs) yang memiliki panjang lebih lebar dari empat 

 
241 Ibid, p.2. 
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lapangan sepak bola (415 meter) dan mampu mengakut lebih dari 2.000.000 barel minyak 

mentah dalam sekali pelayaran. 

Selain membangun terusan, China juga akan membangun fasilitas pelabuhan, gudang dan 

segala infrastruktur pendukung di Thailand, dan pada akhirnya pengaruh China di Asia 

Tenggara akan sangat besar. Negara Tirai Bambu ini juga begitu serius untuk menggarap dan 

merealisasikan ide pembangunan Terusan Kra ini karena bermanfaat dari sisi geopolitik dan 

geoekonomi China. Thailand juga akan menerima imbas positif atas ide pembangunan terusan 

Kra dengan menggeser peran Singapura dan Indonesia. Seandainya Terusan Kra tidak dapat 

terealisasikan tetap saja Indonesia akan menjadi budak di laut sendiri. Hal ini jelas karena 

kualitas kuantitas dan pelabuhan Indonesia masih lemah. Berdasarkan fakta yang ada, 

Indonesia perlu berpikir keras untuk mengatasi hal ini. Secara konvensional Terusan Kra 

merupakan inovasi transportasi yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk secara cerdas 

berinovasi dalam sistem transportasi. Sehingga ada beberapa hal yang bisa diangkat menjadi 

solusi, di antaranya adalah: 

Pemanfaatan Sabang sebagai Pelabuhan Internasional Alami 

Sabang memiliki kedalaman pesisir laut yang berkisar 25meter yang sudah cukup untuk 

menyandarkan kapal kargo bermuatan besar. Kedalaman pantai di Sabang telah memenuhi 

syarat minimal untuk membangun pelabuhan modern dengan kedalaman 20 meter. Hal ini 

berarti Sabang memiliki nilai plus lima meter. Kompetitor Sabang sebagai pelabuhan 

internasional modern nantinya  adalah Pelabuhan Hambantota milik Sri Lanka, Pelabuhan 

Klang di Malaysia, dan sebagainya . Walaupun demikian, hubungan antara pemerintah Sri 

Lanka dengan pemerintah Thailand dan Cina sudah terjalin dengan baik, sehingga ada 

tantangan lebih untuk mengalahkan mereka. Pelabuhan Klang pun sudah mulai berbenah. 

Sebagai bukti pencanangan dana sebanyak 43 miliar ringgit (Rp 132 triliun) pada November 

2016, telah diumumkan.  

Kebijakan dan pertimbangan dikembalikan kepada pemerintah Indonesia, apakah berani 

mengambil risiko atau tidak. Kemudian dengan adanya pelabuhan Internasional di Sabang, 

maka aktivitas bongkar muat barang (dwelling time) akan lebih cepat, dan kapal tidak harus 

menuju Tanjung Priok untuk aktivitas yang sama. Di sisi lain Indonesia juga bisa bersaing 

dengan negara-negara lain dalam hal pembangunan infrastruktur, dalam hal ini adalah 

pelabuhan internasional. Sabang memiliki posisi yang strategis untuk dapat dimanfaatkan 

menjadi pelabuhan internasional karena terletak di bagian barat gateway Selata Malaka. Selain 

itu, Pulau Weh yang ada di Sabang juga memiliki potensi maritim yang sangat menjanjikan, 

baik secara ekonomi dan juga politik karena berada pada pertemuan tiga wilayah laut spesifik 

yakni Samudera Hindia, Laut Andaman, dan Selata Malaka.242  

 
242 Amiren, Muslim & Umar Fauzi. 2017. Saatnya Sabang Naik Kelas. Aceh Tribunnews. Diakses melalui 

https://aceh.tribunnews.com/2017/10/17/saatnya-sabang-naik-kelas 
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Sabang sebagai Pelabuhan Internasional menjadi penting sebagai tempat transshipment 

kapal-kapal dagang besar dunia. Sabang dapat meningkatkan perjalanan 660 km melewati 

Batam di Kepulauan Riau, Port Klang di Malaysia dan Singapura yang hanya menjadi 110 km. 

Pelabuhan ini sebagai satu pintu masuk utama kapal-kapal pesiar dunia harus ditata dan 

dibangun infrastruktur yang mengedepankan aspek estetika dan menjamin hospitality bagi 

semua kapal dan penumpangnya. Teluk Sabang sangat tepat untuk dapat dijadikan sebagai 

marina bay dan homeport khususnya untuk kapal-kapal yang melayani mega cruise, kapal 

yacht, dan kapal-kapal super yacht dunia. 

Notteboom dan Rodrigue mengenalkan model pengembangan pelabuhan yang dikenal 

dengan regionalisasi pelabuhan, yaitu fase baru dalam pengembangan pelabuhan dengan 

menguatkan jaringan pelabuhan, tidak hanya dengan wilayah penyangga dan foreland namun 

juga dengan pelabuhan transhipment. Proses regionalisasi dimulai dengan menghilangkan 

hambatan di sekitar pelabuhan dan perlahan bergeser ke daerah penyangga sampai tujuan 

strategis tercapai. Model lainnya, yaitu terminalisasi, yang berkaitan dengan cara mendapatkan 

barang langsung ke pelanggan secepat mungkin atau memberikan aktivitas penambahan nilai 

di dalam sistem pelabuhan atau memperluas pusat distribusiPengembangan Sabang 

bertujuan mendorong dan memacu pertumbuhan, serta pemerataan ekonomi daerah dengan 

mensinergikan kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional dan global. Tujuan berikutnya 

adalah mengembangkan New Economic Development (Socio Economic Develoment Plan). 

Memaksimalkan Pemantapan Jalur Tol Laut 

Pemerintah harus segera menyelesaikan pekerjaan rumah besar terlebih dahulu, yaitu 

perbaikan kinerja pelabuhan. Pada tahun 2013 (Laporan Implementasi Konsep Tol Laut 2015 

oleh Direktorat Transportasi, Kementrian PPN/Bapenas) masih terdapat empat kendala: 

1. Gross Crane Productivity di sejumlah pelabuhan strategis di Indonesia relatif masih 

rendah sekitar 7-11 MPH (Gross Crane Productivity tertinggi di ASEAN mencapai 

20-30 crane moves per hour atau MPH). 

2. Waiting time (WT) di sejumlah pelabuhan strategis Indonesia relatif masih lama, 

diantara 27-47 jam (masih terendah di ASEAN). 

3. Crane Intensity (CI) di sejumlah pelabuhan strategis di Indonesia relatif masih 

rendah sekitar 1-2 (CI tertinggi di ASEAN mencapai 1,8-3,6). 

4. Domestic Dwelling Time di sejumlah pelabuhan strategis di Indonesia relatif masih 

tinggi sekitar 5 hari (terendah di ASEAN mencapai 1 hari). 

Menurut penulis, Program Tol Laut yang dicanangkan dan diterapkan oleh Pemerintahan 

Jokowi sudah sangat bagus namun tinggal bagaimana eksekusi dari stakeholder terkait. 

Penulis menarik simpulan bahwa Terusan Kra dapat menjadi saat yang tepat bagi Indonesia 

untuk meninjau kembali profil regional negaranya di kawasan Asia Tenggara, setidaknya 

Indonesia perlu menyikapi beberapa hal penting di antaranya: 
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1. Indonesia harus bisa memaknai kembali visinya untuk menjadi pusat Maritim dunia. 

Selama ini Indonesia belum dapat mencapai tujuan tersebut karena poros maritim 

dunia yang menjadi sebatas wacana.  

2. Meningkatkan kembali pendekatan maritim yang terletak dalam visi Kementerian Luar 

Negeri tahun 2015-2019, yaitu Terwujudnya Wibawa Diplomasi guna memperkuat Jati 

Diri Bangsa sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat. Hal ini dapat dilakukan 

dengan terus memperjuangan misi dan kepentingan Indonesia melalui berbagai kerja 

sama maritim dan konektivitas maritim agar dapat terwujud diplomasi maritim yang 

selama ini dicanangkan.  

3. Memperkuat fungsi pelabuhan Sabang sebagai penghubung internasioanl 

(internasional hub port) agar sistem distribusi dan logistik nasional dapat berjalan 

dengan baik. Melihat Pendekatan Jalur Sutera atau Silk Road yang merupakan 

geostrategi China dalam menguasi perekonomian dunia pada saat ini, maka dari itu 

penting untuk merevitalisasi Sabang sebagai internasional hub yang di kemas dalam 

konteks yang lebih kekinian agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan profil 

internasional Indonesia. 

4. Akan timbul a new cold war antara Thailand dan Singapura yang di akibatkan oleh 

pembangunan Terusan ini, maka Indonesia sebagai negara tetangga harus bersikap 

secara arif dan bijaksana. Dari sinilah Indonesia perlu untuk mengedepankan 

pendekatan geopololitics of cooperation untuk menjauhkan kawasan asia Tenggara dari 

geopolitics of conflict. Dan dari sini juga ASEAN dapat menjadi alat dalam upaya 

memediasi ide besar Terusan kra ini, serta akan sejauh mana dampaknya bagi negara-

negara yang berada dekat dengan Selat Malaka. Pendekatan geopolitik di sini dapat 

dijelaskan bahwa Indonesia harus jeli memperhatikan dan meningkatkan kualitas 

pembangunan dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia dengan beberapa 

negara yang ada di Asia Tenggara.  

5. Saatnya untuk Kementrian koordinator bidang Perekonomian dan Kementrian 

koordinator bidang kemaritiman meninjau kembali kebijakan pembangunan 

kewilayahan seperti kawasan insdustri, kawasan ekonomi khusus, ataupunn kawasan 

strategis lainnya yang terletak di bagian, pantai barat dan pantai timur sumatera, serta 

bagian utara sumatera. 

6. Indonesia harus melihat kembali pendekatan Silk Road atau jalur sutera maritim China 

atau One Belt One Road (OBOR) secara kritis tidak hanya melihat dari sisi manfaat dan 

peluang investasi yang mengalir ke Indonesia saja, namun juga harus di teliti pula sisi 

sphere of influence yang di bangun China sebagai konsekuensi dari perang dingin baru 

antara China dan Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifik. 

Dalam policy paper ini penulis masih merasa sedikit sekali rujukan yang menjelaskan 

pembangunan proyek besar China ini yang berdampak terhadap keamanan dan sisi kebijakan 

luar negeri Indonesia. Hal ini yang dapat menjadi rekomendasi baru bagi penulis berikutnya.  
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