
JAKARTA – Pemerintah mempersilakan asing mengelola dan menamai pulau di Indonesia jika ingin
menggunakannya untuk investasi.

Hal ini merespons tawaran Jepang untuk mengelola salah satu pulau di Indonesia. Hingga saat ini
masih ada sekitar 4.000 pulau di Indonesia yang belum memiliki nama. Namun pemerintah
mengklaim pemberian nama pulau Indonesia oleh asing, termasuk Jepang, bukan berarti menjual
pulau tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, Negeri Sakura itu
meminta ada satu wilayah atau pulau di Indonesia yang bisa digunakan untuk tempat peristirahatan
kalangan lansia Jepang.

“Jepang minta, katanya, ‘Boleh tidak kami ada satu daerah tertentu untuk elderly (lansia)?’ Saya
bilang, silakan saja bikin kampung di sana tapi tidak akan pernah jual pulau itu,” ujar Luhut kepada
wartawan di Jakarta kemarin.

Mantan Menko Polhukam itu menyebut Jepang berminat untuk menjadikan Pulau Morotai, Sulawesi
Utara, sebagai salah satu wilayah sasaran rencana tersebut. Namun pihaknya juga menawarkan
pulau-pulau eksotik lain untuk bisa dikelola Jepang, termasuk diberi nama oleh Negeri Matahari
Terbit tersebut. Luhut menegaskan bahwa tidak ada masalah jika pihak asing mengelola atau
memberi nama suatu pulau.

Ia menganalogikan hal tersebut layaknya restoran yang bisa diberi nama sesuai dengan keinginan
pengelolanya. “Apalah sebuah nama, yang penting registered (terdaftar) punya Indonesia, dicap
Kementerian Dalam Negeri dan mengikuti aturan Indonesia,” ujarnya. Di sisi lain, dia melihat
langkah tersebut strategis untuk menggenjot kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.
Pasalnya, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan yang dapat mendongkrak
perekonomian serta menyerap tenaga kerja dengan cepat.

Harapannya, pada 2019 kunjungan wisatawan mancanegara bisa tumbuh menjadi 20 juta orang per
tahun. Sejumlah anggota Komisi I DPR yang dimintai konfirmasi tidak mempersoalkan rencana
pemerintah menyerahkan pengelolaan pulau kepada asing. Andreas H Pareira, misalnya, menyebut
keinginan pemerintah melalui Kemenko Kemaritiman terkait dengan kemungkinan adanya pulau
yang dikelola oleh Jepang tidak masalah sepanjang itu dilakukan dengan G to G .

Yang terpenting, itu dilakukan dengan pertimbangan investasi yang bisa menggerakkan ekonomi di
pulau tersebut. “Jadi prinsipnya kalau ada tawaran seperti itu, perlu dibicarakansecara Gto G . Hal
yang perlu ditegaskan, tentu kepemilikan atas pulau itu tidak bisa diganggu gugat, tetap menjadi
bagian dari Indonesia. Itu tidak masalah,” kata Andreas. Anggota Fraksi PDIP itu menyadari rencana
pemerintah memberi kesempatan kepada asing untuk mengelola pulau sensitif.

Salah satu isu yang bisa muncul adalah seolah- olah pemerintah menjual pulau. “Sebenarnya kan
tidak mungkin juga ada penjualan pulau dan memang itu tidak bisa. Tapi di era sekarang, kalau
tidak dikelola secara benar informasinya dan kerja samanya tidak dipahami secara jelas oleh publik,
maka yang terjadi adalah munculnya isu-isu negatif,” ujarnya.

Andreas melihat adanya hal wajar ketika Jepang punya ketertarikan untuk berinvestasi di salah satu
pulau di Indonesia, khususnya di Morotai. Sebab di situ Jepang memang punya sejarah panjang.
Oleh karena itu, pemerintah bisa menyikapi tawaran itu dengan mengambil peluang meningkatkan
investasi. “Bisa saja ada kontrak kerja sama. Tapi melalui kerja sama antarnegara dan tentu yang
saling menguntungkan,” ujarnya.

Senada, Bobby Adhityo Rizaldi juga tidak mempersoalkan jika pihak asing hanya melakukan



investasi untuk pariwisata, bukan untuk membeli pulau. Menurut dia, langkah tersebut dibutuhkan
karena Indonesia masih memerlukan dana investasi untuk mengembangkan potensi pariwisata
berbagai pulau di Indonesia. “Kalau ada WNA, skemanya mungkin lebih cocok model investasi
dengan kurun waktu tertentu.

Bila dimiliki kan, banyak UU dan peraturan yang harus dibuat/diubah,” jelasnya. Menurut Bobby,
rencana penjualan pulau ke orang asing sempat mencuat pada 2012. Penjualan pulau Indonesia itu
dilakukan via internet dan sempat menjadi kehebohan di dalam dan luar negeri. Namun isu itu
dibantah pemerintah. ”Waktu itu ada web yang iklankan penjualan pulau Gambar di Laut Jawa dan
Pulau Gili Nanggu, Lombok, NTB,” sebutnya.

Pengelolaan pulau oleh asing masih menjadi isu sensitif. Pada 2015 lalu, misalnya, Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah berencana memberdayakan pulau-pulau terluar dengan
menawarkan 31 pulau terluar hingga tahun 2019 kepada investor, baik asing maupun dari dalam
negeri. Namun rencana tersebut mendapat reaksi keras, salah satunya dari Koalisi Rakyat untuk
Keadilan Perikanan (Kiara).

Mereka menentang langkah-langkah yang mengarah pada komersialisasi atau privatisasi dari pulau-
pulau terluar Republik Indonesia. Dalam pandangan Kiara, investasi yang seharusnya didorong
adalah gotong-royong antar masyarakat dengan pemda setempat, bukan menyerahkan kepada
investor asing atau domestik dengan skema privatisasi dan komersialisasi seperti yang dilakukan
KKP.

Kiara mengungkapkan, rencana komersialiasi pulau terluar juga tercantum dalam APBN-P 2015 atau
Nota Keuangan RAPBN 2016. Menurut Kiara, di dalam APBN Perubahan 2015, target pulau-pulau
kecil sebanyak 15 pulau, sedangkan di dalam Nota Keuangan RAPBN 2016, pulau yang ditawarkan
sebanyak 25 pulau. Berdasar data yang pernah dirilis KKP, sebanyak 87,62% atau 15.337 pulau di
Indonesia tidak berpenghuni.

Dengan demikian, hanya 12,38% atau sekitar 2.342 pulau saja yang berpenghuni dari jumlah pulau
sebanyak 17.504 pulau. Dari jumlah 17.504 pulau tersebut, Pemerintah Indonesia pada 2007 dalam
Sidang PBB United Nations Conference on the Standarization of Geographical Names (UNCSGN) di
New York telah mendepositkan sejumlah 4.981 pulau ke PBB. Adapun tahun 2012, jumlahnya sudah
mencapai 13.466 pulau yang sudah didepositkan.

Pemerintah menarget pada 2014 toponimi dan deposit nama pulau di PBB selesai. Pakar hukum
internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menganggap rencana Pemerintah
Indonesia memberi kesempatan kepada asing untuk mengelola dan menamai pulau di Tanah Air
tidak bertentangan dengan hukum. Sebab yang dijual kepada wisatawan asing itu bukan pulaunya,
melainkan hak atas tanah itu.

“Kalau pulaunya ya tidak mungkin dong dijual,” kata Hikmahanto kepada KORAN SINDO di Jakarta
kemarin malan. Mengenai ancaman kedaulatan wilayah RI, menurut Hikmahanto, hal itu tidak akan
memengaruhi kedaulatan RI karena pemerintah hanya memberikan hak atas tanah. Sementara
pulaunya tetap dimiliki RI dan berada di bawah kedaulatan RI.“Kan yang diberikan hak atas tanah.
Tapi pulaunya tetap berada di bawah kedaulatan RI,” tandasnya.

Sumber: http://economy.okezone.com/read/2017/01/10/320/1587706/asing-boleh-kelola-pulau-ri
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