
1 
 

 

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, 

NEGARA KEPULAUAN YANG BERCIRI NUSANTARA1 

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.2 

 

PENGANTAR 

 Pasal 25A UUD 1945 sebagai hasil Perubahan IV Tahun 2002 menentukan bahwa “Negara 

Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah 

yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Dari ketentuan demikian dapat 

diketahui bahwa: (i) Indonesia yang tersusun sebagai negara kesatuan Republik Indonesia merupakan 

negara kepulauan yang berciri nusantara; dan (ii) Ketentuan mengenai wilayah, batas-batas wilayah dan 

hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan konstitusional yang demikian tentu harus 

dijabarkan lebih lanjut sehingga tercermin dalam visi dan program pembangunan dalam APBN/APBD, 

dan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan 

agenda pembangunan yang bervisi kepulauan dan kenusantaraan itu. 

 

VISI KEPULAUAN DAN KENUSANTARAAN 

 Konsepsi kepulauan (archipelago) mengandung makna banyaknya pulau-pulau, sedangkan 

kenusantaraan menyangkut keseluruhan lingkup konektivitas perairan dan pedaratan antar pulau-pulau 

dalam kepulauan itu. Dengan kondisi demikian, paradigm pembangunan Indonesia sebaiknya tidak 

hanya bertitik tolak dari darat seperti dipraktikkan selama ini, tetapi harus juga berorientasi laut. Untuk 

itu, kawasan pembangunan harus ditempatkan dalam konteks satu kesatuan pulau yang saling 

terhubung (interconnectivity)  satu sama lain. Pembangunan dimulai dari darat sebagai satu kesatuan 

pulau per pulau yang saling terhubungkan secara terintegrasi dengan pulau-pulau di sekitarnya, 

sehingga pulau, terutama pulau-pulau utama yang besar dengan kawasan pulau-pulau yang ada di 

sekitarnya sebagai satu kesatuan ekonomi secara terintegrasi. 

  Sebenarnya, secara tradisional, pola kehidupan masyarakat Indonesia di daerah pantai dan 

daerah sekitar sungai di masa lalu memang mengikuti kecenderungan alami untuk berorientasi ke 

pantai. Daerah sungai di masa lalu berfungsi alami sebagai jalur transportasi yang menjamin mobilitas 

penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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modern dewasa ini menyebabkan interkonektivitas antar wilayah lebih banyak berorientasi darat, 

sehingga orientasi kelautan menjadi terlupakan.  

Manajemen pembangunan moda transportasi laut dan sungai tidak berkembang secepat 

pembangunan transportasi darat, sehingga orientasi keluatan secara bertahap menghilang dan 

digantikan oleh orientasi darat. Kebiasaan penduduk dalam membangun rumah yang semula 

menghadap ke sungai dan ke pantai, lambat laut berubah menjadi membelakangi sungai dan pantai, 

menghadap ke jalan dan ke gunung. Konsep-konsep pembangunan yang disusun juga selalu berorientasi 

ke darat, dan hanya sedikit menyangkat aspek kelautan. 

Pada akhir masa Orde Baru, atas kajian-kajian lembaga-lembaga Dewan Pertahanan dan 

Keamanan Nasional (WANHANKAMNAS), Lembaga Pertahanan dan Keamanan Nasional (LEMHANNAS), 

dan pelbagai perguruan tinggi, berkembang luas kesadaran baru mengenai pentingnya pembangunan 

yang berorientasi kelautan. Karena itu, setelah reformasi, dibentuklah kantor kementerian kelauatan 

sebagai cermin besarnya tekad bangsa untuk mengubah paradigma pembangunan nasional yang tidak 

hanya berorientasi darat. Namun, paradigma pembangunan kelautan dan kepulauan yang berciri 

nusantara itu memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung dan postur dan 

konfigurasi kelembagaan pemerintahan negara yang menunjang. Sampai sekarang, kedua hal ini belum 

mendukung ke arah orientasi baru itu. Sistem hukum Indonesia masih berorientasi darat, dan susunan 

organisasi pemerintahan Indonesia masih berorientasi darat. 

 Karena itu, mulai sekarang harus ada kesungguhan bangsa kita untuk melakukan perombakan 

paradigm pembangunan dengan didukung oleh sistem kelembagaan dan perangkat peraturan 

perundang-undangan yang mendukung untuk itu. Meski lokus kegiatan pembangunan tetap berpusat di 

darat, interkonektivitas darat dan air, pulau dan laut, tetap harus dilihat sebagai satu kesatuan wilayah 

ekonomi. Dalam kaitan dengan itulah kita harus mendukung gagasan pemerintah untuk mengupayakan 

percepatan pembangunan ekonomi melalui enam koridor ekonomi, yaitu (i) Sumatera-Banten, (ii) Jawa-

Bali, (ii) NTB-NTT, (iv) Kalimantan, (v) Sulawesi, (vi) Maluku-Papua. Saya sendiri berpendapat, sebaiknya, 

Papua dikembangkan sebagai satu koridor tersendiri. Akan tetapi, untuk sementara, adanya sistem 

koridor itu sendiri dapat dianggap sudah mencukupi untuk diperkenalkan, sehingga paradigma 

pembangunan dapat segera diubah dengan tindakan nyata. 

 Di samping itu, ada pula tujuh provinsi kepulauan yang dewasa ini oleh pemerintah ditetapkan 

sebagai kawasan ekonomi yang tersendiri. Ketujuh provinsi tersebut adalah (i) Kepulauan Riau, (ii) 

Bangka-Belitung, (iii) NTB, (iv) NTT, (v) Sulawesi Utara, (vi) Maluku Utara, dan (vii) Maluku. Ketujuh 

provinsi kepulauan ini dapat dikembangkan sebagai satu kesatuan ekonomi yang bersifat khusus, yang 

untuk pengembangannya diperlukan evaluasi menyeluruh mengenai sistem pemerintahan daerahnya 

dan aneka perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadanaannya. Jika bentuk dan 

susunan kelembagaannya dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sama saja dengan 

bentuk kelembagaan dan perangkat sistem yang mengatur  pemerintahan daerah yang berlaku pada 

umumnya di seluruh Indonesia, niscaya kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh ketujuh kepulauan 

tersebut tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan percepatan pembangunan. 



3 
 

Karena itu, sekali lagi, diperlukan evaluasi menyeluruh mengenai postur kelembagaan dan sistem 

peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yang berlaku selama ini. 

 

BENTUK DAN SUSUNAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN 

 Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Ketika 

ketentuan ini disahkan pada Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, jumlah daerah otonomi 

khusus atau istimewa yang ada berjumlah empat provinsi, yaitu (i) DKI Jakarta, (ii) DI Yogyakarta, (iii)  

Aceh, dan (iv) Papua. Sesudah itu, dalam perkembangan selanjutnya dibentuk Provinsi Papua 

dimekarkan menjadi dua yang ditetapkan dengan undang-undang, yaitu provinsi Papua dan Papua 

Barat. Dengan demikian, ketentuan daerah otonomi khusus atau istimewa berdasarkan Pasal 18B ayat 

(1) UUD 1945 itu dapat berkembang, bertambah dan berkurang secara dinamis, asalkan ditetapkan 

dengan undang-undang sebagai cermin disepakatinya pembentukan daerah otonomi khusus atau 

istimewa itu oleh seluruh warga bangsa Indonesia. 

 Karena itu, saya mengusulkan agar pengertian kita tentang daerah otonomi khusus atau 

istimewa itu (1) dapat dikembangkan tidak hanya berada di tingkat provinsi tetapi dapat juga 

dikembangkan di tingkat kabupaten atau kota, dan (2) dapat bersifat politik dan administrative, tetapi 

dapat pula bersifat ekonomi ataupun budaya. Dengan demikian, daerah khusus atau istimewa itu dapat 

saja dibentuk di daerah kabupaten atau kota, dan dapat berciri politik, tetapi dapat juga berciri ekonomi 

atau budaya. Misalnya, kota Batam dapat saja dikembangkan menjadi Kota Otonomi Khusus di bidang 

bisnis, sehingga bentuk dan susunan pemerintahannya tidak harus sama dengan kota lain, tetapi 

disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Sebagai contoh, walikotanya dapat saja ditentukan tidak 

dipilih tetapi ditetapkan oleh Presiden yang ditentukan dengan undang-undang sebagai pengecualian 

dari ketentuan konstitusional yang berlaku umum, dengan berlandaskan pada ketentuan kekhususan 

atau keistimewaan menurut Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas. 

 Dengan contoh tersebut, struktur kelembagaan pemerintahan daerah di provinsi kepulauan 

sebagaimana dimaksudkan di atas juga dapat dikembangkan secara berbeda dari pola umum di seluruh 

Indonesia. Masing-masing daerah mempunyai kekhasannya sendiri-sendiri yang perlu diakomodasi oleh 

undang-undang yang tersendiri. Dengan demikian, potensi ekonomi untuk percepatan pembangunan 

dapat benar-benar dimanfaatkan secara tidak biasa, sehingga struktur dan perangkat hukum benar-

benar diabdikan untuk menunjang tujuan-tujuan pembangunan yang hendak dicapai di masing-masing 

wilayah atau kawasan pembangunan. Struktur memang sudah seharusnya mengabdikan kepada fungsi, 

bukan fungsi yang dicocokkan dengan struktur. Dengan demikian, fungsi dapat dikembangkan menjadi 

‘kaya’, meskipun strukturnya tetap ‘miskin’. Hal ini justru lebih cocok untuk diterapkan dalam kehidupan 

modern dewasa ini yang menuntut segala sesuatu harus berkembang serba efektif dan efisien. 

 

PERANGKAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
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 Selain struktur pemerintahan, postur dan konfigurasi kelembagaannya, perangkat peraturan 

perundang-undangan yang cenderung diberlakukan secara nasional dan seragam yang ada selama ini 

juga perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pemerintah pusat selalu cenderung menyeragamkan beraneka 

peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Meskipun dewasa ini daerah-daerah diberikan 

kewenangan konstitusional yang luas untuk mengatur urusan-urusan pemerintahan daerahnya sendiri 

dengan perda-perda, tetapi perda-perda yang ada sering bertabrakan dengan peraturan tingkat pusat 

yang juga dimaksudkan berlaku untuk seluruh Indonesia. Di lain pihak perda-perda itu sendiri seringkali 

tidak dibuat dengan benar dan berkualitas. 

 Banyak juga perda yang disusun berdasarkan contoh dari daerah lain, sehingga berkembang 

gejala “copy-paste” dalam penyusunan perda di seluruh Indonesia. Di lain pihak koordinasi dan 

sinkronisasi penyusunan materi perda antar daerah dan antara perda dengan peraturan tingkat pusat 

juga tidak berjalan dengan baik. Kreatifitas kedaerahan yang berkembang dimana-mana, seringkali 

menghasilkan banyak perda yang justru menghambatkan pembangunan ekonomi di daerah masing-

masing. Oleh sebab itu, pemerintah pusat perlu segera mengadakan langkah-langkah penataan dan 

konsolidasi peraturan perundang-undangan yang ada guna menyiapkan perangkat hukum yang benar-

benar dapat menunjang dan mendukung upaya percepatan pembangunan melalui sistem kawasan 

ekonomi, pendekatan-pendekatan kekhususan atau keistimewaan daerah-daerah provinsi kepulauan 

dan daerah-daerah yang berada dalam sistem koridor yang telah disusun oleh pemerintah. 

 

PENUTUP 

 Demikian, sumbangan pemikiran awal yang perlu saya sampaikan dalam forum yang terhormat 

ini. Mudah-mudahan hal ini dapat mendorong upaya pengkajian lebih lanjut dan lebih operasional 

dalam rangka mewujudkan gagasan-gagasan pembangunan pembangunan nasional dan pembangunan 

daerah yang benar-benar menghasilkan kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. 


