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Kemerdekaan yang
diraih Indonesia 
pd th 1945 dengan 
darah, keringat,

dan air mata.

Kemerdekaan menyisakan tanggung jawab dan
amanat besar bagi segenap warga negara utk
mengisi kemerdekaanPUSANEV_B
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Latar Belakang

Sampai saat ini Indonesia masih belum dapat mengendalikan FIR (Flight
Information Region) diatas Kep. Riau dan Natuna - wilayah udara tersebut
masih dikendalikan oleh Singapura dari sejak tahun 1946.

Keadaan ini akan menjadi masalah besar karena :

• Indonesia dirugikan dalam bidang ekonomi. Indonesia hanya
diberikan 5 juta US $ per-tahun (sekitar 8 % dari income yang
diterima Singapore).

• Ancaman terhadap KAMNAS (Keamanan Nasional) terutama
bidang “Pertahanan” karena dengan leluasa Singapore mendapat
akses intelijen di Kep. Riau dan Natuna. Ingat bahwa:

“Whoever controls the air, generally control the surface!”

• Yang terpenting, kondisi tersebut telah merendahkan derajat dan
martabat bangsa Indonesia (dignity).
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Warna merah - FIR Natuna

warna hijau - wilayah udara di luar NKRI dikelola FIR Jakarta dan FIR Ujung Pandang 

KEBERADAAN FIR SINGAPORE
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BASE LINE COMPARE WITH FIR SIN AND UNCLOS 82
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Sayangnya upaya pengambilalihan (realignment) terhadap ruang udara
tersebut, yang notabene wilayah kedaulatan NKRI, sebagaimana disebut
dengan Natuna FIR mendapatkan tantangan keras dari Singapura dan
Malaysia.

Status quo tersebut tentu saja akan menguntungkan kepentingan
nasional mereka karena akan menjamin keamanan nasional mereka;
dengan dalih keselamatan penerbangan.

Dengan alasan itulah, maka dibuatlah tulisan yang berjudul “Roadmap
Realignment FIR Singapore ke FIR Jakarta” dan harus diupayakan
kembali ke tangan Indonesia dalam waktu tiga hingga empat tahun
(terhitung sejak September 2015 sesuai instruksi Presiden RI).PUSANEV_B
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Upaya FIR realignment tersebut harus dibarengi dengan:

• Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki
kemampuan mengatur arus lalu lintas penerbangan atau ATC (Air
Traffic Controller) dengan standar ICAO, harus dipenuhi.

• Peningkatan kualitas dan kuantitas Penerbang (Indonesia masih
kekurangan sekitar 900 Penerbang), sementara itu Penerbang
lulusan sekolah penerbang dalam negeri yang belum terbang,
sedangkan ratusan penerbang asing bekerja di industri penerbangan
nasional.

Selama ini kita hanya bicara tentang “what”, tidak pernah
mengupayakan solusinya atau “how to”. Oleh karena itu kita harus
menyusun suatu “Roadmap” bahwa dalam waktu tiga atau empat tahun
pengelolaan FIR Singapore di atas Kep. Riau dan Natuna sudah harus
berpindah tangan.
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Mengapa FIR Singapore harus  
realignment ke FIR Jakarta?

Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang
tidak hanya memiliki wilayah kedaulatan daratan dan kedaulatan
lautan, akan tetapi juga wilayah kedaulatan udara yang sangat
penting. Wilayah udara kita sekitar 81% luas wilayah udara ASEAN.
Mengingat begitu pentingnya wilayah kedaulatan udara Indonesia
di ASEAN, maka kita harus mampu mengendalian wilayah udara.

Luas wilayah kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan, tidak
lagi hanya terdiri dari 2/3 wilayah lautan dan 1/3 wilayah daratan,
karena belum mencakup wilayah kedaulatan udara. Yang benar
adalah sekitar 1/6 wilayah daratan, 2/6 wilayah lautan, dan 3/6
wilayah udara.
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(1). Landasan hukum  Alinea keempat Pembukaan
UUD’45:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia (artinya seluruh wilayah kedaulatan darat,
laut, dan udara Indonesia) dan untuk memajukan kesejahteraan umum
........................dst.

Sudah sekitar 70 tahun wilayah kedaulatan udara diatas Kepulauan Riau
dan Natuna didelegasikan ICAO kepada Singapura, ... Sudah saatnya
sekarang kita mengambil alih!PUSANEV_B
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(2). Singapura tidak hanya mengatur lalu lintas penerbangan semata,
namun juga data-data intelijen udara yang didapatkan dari semua
informasi secara detail di Kep. Riau dan Natuna.

(3). Kemampuan air power Indonesia harus berperan untuk melindungi
keefektifan program poros maritim dunia yang dicanangkan oleh Bapak
Presiden RI.

(4). Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah
mengamanatkan Pemerintah untuk mengambilalih FIR Natuna
secepatnya.
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ROADMAP sebagai SOLUSI

(1). Solusi Pertama

Kita harus memiliki Undang-Undang tentang “Batas Wilayah Kedaulatan
Udara” sehingga memiliki kepastian hukum untuk bertindak manakala
terjadi pelanggaran wilayah kedaulatan udara, menyangkut apa
sanksinya, dan bagaimana upaya pencegahannya.

Sudah cukup banyak ahli hukum udara dan antariksa, baik yang bergelar
LL.M., Doktor, maupun Profesor di Indonesia yang dapat kita manfaatkan
kemampuannya untuk menyusun naskah Undang-Undang tentang “Batas
Wilayah Kedaulatan Udara”.
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(2). Solusi Kedua

Pada tahun 2001, Indonesia telah dicopot sebagai anggota Dewan ICAO
karena kualitas keselamatan terbang, keamanan terbang, dan
manajemen air traffic-nya diluar standard ICAO. Seandainya Indonesia
ingin diakui standard kualitas penerbangannya, harus berupaya dapat
diterima oleh sebagian besar anggota Dewan ICAO (191 negara).

(3). Solusi Ketiga

Untuk bisa mendapatkan data-data intelijen yang akurat, termasuk untuk
mencegah illegal fishing dan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat
asing, kita harus menyiapkan pesawat yang memiliki kemampuan “air
surveillance” atau “maritime air surveillance” (misalnya pesawat
AWACS). Selain itu kita perlu juga pengadaan drone yang akan digunakan
di daerah rawan.
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(4). Solusi Keempat

• Penyediaan Softwares dan Hardwares yang memadai untuk dapat
meningkatkan kemampuan “Management Air Traffic”.

• Penyediaan anggaran yang cukup di APBN utk mendukung program
road-map “REALIGNMENT FIR SINGAPORE ke FIR JAKARTA”.

(5). Solusi Kelima
Menempatkan Wakil Indonesia yang memiliki kemampuan
deplomasi dan memahami tentang air safety dan air power di
wilayah NKRI untuk bisa memperjuangkan posisi Indonesia di ICAO
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PENUTUP

Demikian paparan singkat tentang roadmap ini yang berjudul:

“REALIGNMENT FIR SINGAPORE ke FIR JAKARTA”

Selanjutnya akan diuraikan secara detail melalui tulisan dalam bentuk
“Naskah Akademik” untuk diajukan sebagai bahan Seminar Nasional
yang akan datang.

Dengan demikian akan lebih bermanfaat bagi masyarakat, terutama
berkaitan dengan pentingnya pengendalian wilayah kedaulatan negara -
karena terkait dengan kepentingan perekonomian nasional, keamanan
nasional, dan yang terpenting harga diri bangsa (dignity).
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