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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masalah udara jarang sekali mendapatkan perhatian dari pemberitaan maupun 

masyarakat, padahal masalah udara adalah masalah yang krusial di mana wilayah 

udara adalah tembok utama bagi pertahanan suatu negara karena wilayah Indonesia 

terdiri dari 1/3 daratan 2/3 lautan dan 3/3 udara. Jika kita belajar pada sejarah, 

peristiwa perang dunia kedua di mulai akibat kelemahan Amerika Serikat untuk 

mempertahankan udaranya di pangkatan Pearl Harbour, kesalahan tersebut 

berakibat fatal karena akhirnya serangan pesawat udara Jepang berhasil 

menghacurkan armada militer AS. Peristiwa berakhirnya perang juga di lakukan 

dengan serangan udara AS ke Hiroshima dan Nagasaki dengan menghancurkan 

kota tersebut menggunakan nuklir.1 Perlu diketahui juga peristiwa terbaru yang 

menghebohkan adalah kematian Jendral Iran Qasem Solaemani yang tewas di 

negaranya sendiri oleh rudal AS.2 Hal tersebut adalah contoh pengawasan udara 

yang lemah akan membahayakan suatu negara. 

Kompleksifitas di masa modern telah membawa dunia pada isu yang klasik 

yaitu kedaulatan. Kedaulatan merupakan bagian yang penting bagi suatu negara 

karena kedaulatan merupakan kunci dari negara untuk mempertahankan negara di 

mana kedaulatan merupakan suatu keistimewaan dari negara di mana negara 

                                                 
1 Chappy hakim. 2019. Penegakan Kedaulatan Negara Di Udara: Airways Di Atas Alur 

Laut Kepulauan Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 
2 Wedhaswary. “Tewasnya Jenderal Top Iran Qasem Soleimani Dalam Serangan Yang 

Diperintahkan Trump”. https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/092100165/tewasnya-

jenderal-top-iran-qasem-soleimani-dalam-serangan-yang. (di akses pada 4 Januari 2020).  
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memiliki hak untuk memegang kendali atas  wilayah pemerintahan, masyarakat, 

dan segala sesuatu yang berada dalam teritori negara tersebut di mana hal ini adalah 

pemberian dari tuhan dan masyarakat.3 Di mana terkadang masalah kedaulatan akan 

berbenturan dengan perjanjian internasional. 

Berkaitan dengan kedaulatan, Indonesia adalah negara yang merdeka dan 

berdaulat di mana kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure, di mana 

dalam de facto Indonesia memiliki memiliki teritori, pemerintahan, dan rakyat di 

dalamnya sementara de jure Indonesia merupakan negara yang telah di akui secara 

sah oleh negara lain. Teritori merupakan bagian yang penting bagi Indonesia di 

mana teritorinya mencakup darat termasuk semua yang ada di dalamnya, di laut 

termasuk semua yang ada didalamnya, dan di udara termasuk semua yang ada di 

dalamnya.4 

Berbicara wilayah di udara, saat ini wilayah udara di dunia telah sama seperti 

daratan, di mana wilayah udara telah di kaveling oleh negara – negara di dunia 

melalui International Civil Aviation Organization  (ICAO) dalam bentuk Flight 

Region Information (FIR) sehingga setiap pesawat baik sipil maupun militer yang 

akan terbang di area tersebut wajib meminta izin ke Air Traffic Controller (ATC) 

terdekat yang pembagian FIR nya di atur oleh negara yang memiliki kedaulatan di 

wilayah tersebut ataupun negara yang di delegasikan oleh negara yang memiliki 

kedaulatan. Suatu negara wajib menaati hukum yang berlaku, yang artinya pesawat 

suatu negara tidak boleh terbang ke FIR lain sebelum mendapatkan izin dari otoritas 

                                                 
3 Priyatna Abdurasyid. 2003. Kedaulatan Negara Di Ruang Udara = State Sovereignty in 

Airspace. Jakarta: PT. Fikahati Aneska bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

(BANI). Hal 14 
4 Ibid. Hal 14 
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terkait dalam hal ini adalah ATC. Hal ini juga berlaku kepada Indonesia, di mana 

Indonesia perlu meminta izin ke Singapura untuk terbang di atas negaranya sendiri 

tepatnya di sekitar Kepulauan Riau, Selat Malaka dan Natuna. 

Standar penerapan segala aturan penerbangan ini telah di tetapkan oleh 

International Civil Aviation Organisation (ICAO). ICAO merupakan organisasi 

penerbangan sipil internasional yang didirikan pada 4 April 1947 dibawah naungan 

PBB yang bertugas menjadi leader dan pembuat kebijakan dari penerbangan di 

dunia. Menurut ICAO, FIR merupakan suatu badan yang mengelola wilayah udara 

terkait penerbangan dan juga layanan peringatan bagi penerbangan di mana FIR 

mengelola lalu lintas keluar masuknya pesawat diwilayah otoritasnya.5 Sementara 

menurut Direktorat Navigasi Penerbangan Direktorat Jendral Perhubungan Udara 

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia: 

FIR adalah suatu ruang udara yang ditetapkan dimensinya dan 

didalamnya terdapat Flight Information Service dan Alerting Service. 

Flight Information Service adalah pelayanan yang dibentuk dan 

dipersiapkan untuk memberikan saran dan informasi secara penuh 

untuk keselamatan dan efisiensi penebangan. Alerting Service adalah 

pelayanan yang diberikan kepada organisasi yang berkaitan dengan 

pesawat terbang / penerbangan yang membutuhkan pertolongan dan 

dan membantu organisasi yang membutuhkan bantuan pencarian dan 

pertolongan.6 

 

Ini sesuai dengan mandat dari ICAO, tentu saja hal ini pada awalnya adalah 

untuk keperluan keamanan dan keselamatan sipil demi menghindari tabrakan 

pesawat di udara, namun isu ini membawa masalah berikutnya yaitu kontrol udara 

                                                 
5 Flight Information Regions (FIRs). Carbon Offsetting and Reduction Scheme for 

International Aviation (CORSIA). https://www.icao.int/nacc/pages/firs.aspx. (di akses pada 24 

Februari 2019) 
6 Hubud. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kementerian Perhubungan Republik 

Indonesia. http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/99. (diakses pada 24 Februari 2019) 

https://www.icao.int/nacc/pages/firs.aspx
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suatu negara yang dilakukan oleh negara lain akan menciptakan border dispute dan 

jika dipandang dari kacamata realis akan membawa negara dalam keadaan security 

dilemma.7 

Masalah FIR Singapura dengan Indonesia merupakan hasil dari absennya 

Indonesia di masa lalu satu tahun setelah Indonesia merdeka tepatnya pada 1946. 

Absennya Indonesia pada sidang International Civil Aviation Organisation (ICAO) 

di Irlandia tahun 1946 membuat delegasi Inggris di daerah koloni yang kini 

bernama Singapura menjadi pengelola FIR sektor A dan B, FIR A mencakup 

wilayah kepulauan Riau dan sektor B mencakup wilayah Natuna.8 Absennya 

Indonesia pada masa itu karena masih sibuk untuk membenahi negeri dan melawan 

agresi militer belanda, ibarat tumbuhan Indonesia saat itu adalah benih yang baru 

tumbuh.9 Setelah kemerdekaan Singapura akhirnya pengelolaan FIR tetap di 

pegang oleh Singapura. 

Selama 74 tahun terhitung hingga 2020 ini, Singapura masih memegang kendali 

atas kontrol udara di atas wilayah udara kepulauan Riau dan Natuna, Indonesia 

bukannya diam, Indonesia telah mencoba melakukan negosiasi dengan Singapura. 

Negosiasi ini dilakukan tiga kali, dalam proses negoisasi bernama Regional Air 

Navigation (RAN) I, II, dan III.10 Setelah tahun 1995 pada era Soeharto, dibuat dan 

ditandatangani sebuah perjanjian antara pemerintah Singapura dan pemerintah 

                                                 
 

8 Chappy hakim. 2019. Penegakan Kedaulatan Negara Di Udara: Airways Di Atas Alur 

Laut Kepulauan Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 
9 Ikrardhi Putera. 2017. Langit Indonesia Milik Siapa. Makna Strategis Wilayah 

Pengendalian Udara (FIR) Indonesia-Singapura. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 
10 Wiliam raka rumuat “Persamaan Perspektif Sebagai Penyebab Penguasaan FIR Singapura 

Di Ruang Udara Kepulauan Riau.” Journal of International Relations 4 (2018): 43–53. 

Http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi (diakses pada 10 desember 2019) 

http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi
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Indonesia terkait pendelegasian wilayah udara kedaulatan wilayah udara Indonesia 

di kawasan Selat Malaka, Kepulauan Riau dan Natuna kepada Singapura. 

Pada masa pemerintahan Jokowi, Indonesia terlihat sangat ingin agar kontrol 

FIR kembali ke tangan Indonesia. Menurut penulis ini karena Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) Angkatan Udara Indonesia selama ini merasa kesulitan dalam 

menjalankan operasi militer di sekitar wilayah tersebut karena untuk terbang 

diperlukan izin dari pihak Singapura yang mana hal inilah yang mempersulit TNI 

AU dan juga karena wilayah military training area (MTA) di sekitar kepulauan Riau 

kerap menjadi tempat latihan angkatan udara Singapura dan danger area.11 

Ketakutan akan ancaman dari negara lain merupakan salah satu alasan mengapa 

masalah ini penting, ini juga yang akan memicu border dispute, perlu diketahui 

bahwa border dispute adalah satu satu pemicu perang di dunia.12 Ada juga undang 

– undang yang menjadi patokan presiden Jokowi dalam memerintahkan jajarannya 

untuk merebut FIR Singapura didukung oleh amanat Undang - Undang 

Penerbangan yang terbit pada 12 Januari 2009  Pasal 458 UU 1/2009 yang berbunyi:  

Wilayah udara Republik Indonesia, yang pelayanan navigasi 

penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan 

perjanjian, sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga 

penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 

tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.13 

 

                                                 
11 Abraham Utama. “Sengkarut Area Militer Singapura Di Langit Indonesia.” nasional, 

October 5, 2015. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151004172628-20-82700/sengkarut-

area-militer-singapura-di-langit-indonesia. (diakses pada 10 desember 2019) 
12 Kusumadewi. "'Perang' Udara Indonesia-Singapura." Gaya Hidup. October 05, 2015. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151004164716-20-82695/perang-udara-indonesia-

singapura. (diakses pada 24 Februari 2019) 
13 Sudrajat. "Pesawat Asing Dan Lika-Liku Pengambilalihan FIR Dari Singapura" 

https://news.detik.com/berita/d-4284760/pesawat-asing-dan-lika-liku-pengambilalihan-fir-dari-

singapura. (diakses pada 11 desember 2019) 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151004172628-20-82700/sengkarut-area-militer-singapura-di-langit-indonesia
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151004172628-20-82700/sengkarut-area-militer-singapura-di-langit-indonesia
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151004164716-20-82695/perang-udara-indonesia-singapura
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151004164716-20-82695/perang-udara-indonesia-singapura
https://news.detik.com/berita/d-4284760/pesawat-asing-dan-lika-liku-pengambilalihan-fir-dari-singapura
https://news.detik.com/berita/d-4284760/pesawat-asing-dan-lika-liku-pengambilalihan-fir-dari-singapura
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Jika mengacu kepada UU tersebut Indonesia masih memiliki waktu sampai 2024 

untuk menyelesaikan masalah pengelolaan FIR namun Jokowi ingin agar 5 tahun 

lebih cepat dari target yaitu akhir 2019, dan saat ini diplomasi dan pembahasan 

dengan Singapura terkait FIR telah masuk dalam tahap negosiasi.14 

Peta Pengelolaan FIR  Singapura di Kepulauan Riau dan Natuna Tahun 

2019 

 

Sumber: https://ops.group/blog/tag/singapore-fir/ di perbarui oleh penulis   

berdasarkan data dari Air Indonesia Law Society (AILS). 

Gambar diatas adalah peta mengenai zona FIR, sektor FIR A dan B adalah FIR 

milik Singapura di mana FIR A mencakup wilayah kepulauan Riau dan sektor B 

mencakup wilayah Natuna. 

Ada satu dilema mengenai kedaulatan yang menarik untuk diteliti, di Kassini 

penulis ingin menjelaskan kepada pembaca bahwa di dunia yang modern ini 

terkadang teritori negara berada di bawah kontrol dari negara lain. Indonesia 

                                                 
14 "Perubahan Batas FIR: Apa Yang Harus Disiapkan Oleh Indonesia.". 

https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Perubahan-Batas-Flight-Information-Region-Apa-yang-

Harus-Disiapkan-oleh-Indonesia.aspx. (diakses pada 24 Februari 2019) 

https://ops.group/blog/tag/singapore-fir/
https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Perubahan-Batas-Flight-Information-Region-Apa-yang-Harus-Disiapkan-oleh-Indonesia.aspx
https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Perubahan-Batas-Flight-Information-Region-Apa-yang-Harus-Disiapkan-oleh-Indonesia.aspx
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contohnya, wilayah udara Indonesia yang masuk pada FIR sektor A yaitu di 

kepulauan Riau termasuk di beberapa kepulauan kecil seperti pulau Pedang, pulau 

Tebing tinggi, pulau Rangsang adalah wilayah yang dikontrol oleh Singapura 

sehingga ada konsekuensi bahwa seluruh pesawat yang melintas diwilayah tersebut 

harus meminta izin terbang dan masuk dari ATC di Singapura bahkan hanya untuk 

menyalakan mesin, padahal Indonesia berada di teritorinya sendiri.15 Analoginya 

adalah jika negara adalah rumah seseorang, orang mana yang mau halaman 

rumahnya di atur oleh tetangga. 

Sudah hampir 74 tahun wilayah udara Indonesia di wilayah Natuna dan Riau 

masih di kontrol oleh Singapura dan Indonesia telah menunggu lama untuk itu, lalu 

apakah inti permasalahan terkait dengan kontrol wilayah udara Indonesia oleh 

Singapura melalui FIR ini dan upaya apa yang telah dilakukan Indonesia di masa 

pemerintahan Jokowi untuk mempercepat pengembalian FIR ke pangkuan ibu 

pertiwi serta apa saja hambatan yang di hadapi. Maka dari itu di sini penulis akan 

mengidentifikasi perjuangan Indonesia untuk mengambil alih kembali wilayah 

udaranya dan Menggambarkan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia terkait FIR di masa pemerintahan Jokowi beserta hambatan yang ada.  

Permasalahan yang kompleks antara kontrol udara dengan keselamatan udara 

mengantarkan penulis untuk membuat judul “PERJUANGAN DIPLOMASI 

INDONESIA UNTUK MENGAMBIL ALIH KONTROL FLIGHT 

                                                 
15 Yanyan Mochamad. 2017. Langit Indonesia Milik Siapa: Makna Strategis Wilayah 

Pengendalian Udara (FIR) Indonesia-Singapura. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 
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INFORMATION REGION (FIR) SINGAPURA DI MASA PEMERINTAHAN 

JOKOWI” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan bertahannya Singapura sebagai pemegang FIR di sebagian wilayah 

kepulauan Riau dan Natuna selama 74 tahun serta membuat danger area di wilayah 

tersebut.Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan terkait terkait dengan judul 

penelitian yang diambil, maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai identifikasi 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apa inti permasalahan terkait dengan FIR atau kontrol wilayah udara 

Indonesia oleh Singapura? 

2. Bagaimana upaya Indonesia untuk mengambil alih FIR Singapura di masa 

pemerintahan Joko Widodo? 

3. Apa saja hambatan yang di hadapi di masa pemerintahan Joko Widodo 

dalam mengambil alih FIR? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan inti permasalahan FIR sehingga 

Indonesia mau terus memperjuangan kontrol FIR untuk mengambil alih kembali 

wilayah udaranya, menggambarkan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia terkait FIR di masa pemerintahan Joko Widodo dan memaparkan 

hambatan apa saja yang di hadapi oleh Indonesia. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini untuk menambah wawasan dan memberikan 

informasi kepada pembaca mengenai inti permasalahan terkait dengan kontrol 
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wilayah udara di Indonesia oleh Singapura yang mana di dalam masyarakat 

Indonesia masih banyak yang pro dan kontra atau bahkan tidak faham dengan 

masalah ini sehingga setelah membaca penelitian ini para pembaca memiliki 

pemahaman terkait masalah FIR yang sebenarnya. Melalui penelitian ini, 

diharapkan mampu mengetahui apa saja yang telah dikerjakan dan diupayakan 

pemerintah Indonesia untuk mengambil kembali FIR dari Singapura setelah 74 

tahun lamanya. Selain itu juga penulis berharap pembaca mengetahui hambatan 

yang terjadi dalam pengambil alihan ini. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Pada BAB I dalam penelitian ini, Penulis menjelaskan mengenai alasan 

pemilihan judul. Dalam latar belakangnya, penulis menguraikan tentang awal mula 

sejarah FIR Singapura secara singkat. Selanjutnya, Penulis menerangkan mengenai 

perjalanan perjuangan diplomasi Indonesia Indonesia untuk mendapatkan FIR 

Singapura. Setelah itu, penulis memaparkan masalah yang terjadi akibat FIR dan 

juga memaparkan keinginan Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan kontrol 

FIR kepada Indonesia. Kemudian penulis mengambil Judul ini yaitu untuk 

mengetahui latar belakang FIR Indonesia menjadi milik Singapura dan apa saja 

yang telah dilakukan. Setelah latar belakang, penulis mencantumkan tiga rumusan 

masalah, tiga tujuan dan tiga kegunaan dari penelitian serta sistematika penulisan 

penelitian ini. 

Pada BAB II penulis mengumpulkan jurnal - jurnal yang berisikan informasi 

dan juga bahasan tentang penelitian ini dan penulis juga membaginya ke dalam 

beberapa kategori. Kategori tersebut antara lain adalah sejarah FIR dan kontrol FIR, 
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hukum udara, ancaman di udara, kasus FIR di negara lain, strategi pertahanan 

Indonesia. Selanjutnya pada bab ini penulis mencantumkan kerangka teori yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa teori realisme dan beberapa konsep yang 

membantu proses pemikiran penulis yaitu konsep negara, kedaulatan, keamanan 

nasional dan diplomasi, mungkin beberapa pembaca akan merasa bingung mengapa 

antara judul dan teori yang digunakan terlihat kontras namun sebenarnya yang ingin 

penulis katakan dalam penelitian ini adalah bahwa diplomasi tidak lah efektif selain 

itu penulis juga memberikan jawaban sementara yang bersifat abstrak melalui 

narasi teori dan konsep untuk kelanjutan pada bab IV. 

Pada BAB III membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh 

penulis yaitu dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif di mana penulis 

mencari data - data yang terdapat dalam buku, jurnal, dokumen pemerintah, website 

pemerintah maupun sumber lain yang relevan, metode penelitian deskriptif, teknik 

pengumpulan datanya melalui studi pustaka dan penelitian daring (website) 

Pada BAB IV penulis memaparkan jawaban dari pertanyaan penelitian dengan 

menjelaskan hasil penelitian yang di dapatkan dari data sekunder yang sudah 

dilakukan. Pembahasan ini dimulai dari latar belakang permasalahan yang 

mencakup sejarah FIR Singapura antara Indonesia dan Singapura, kondisi wilayah 

udara Singapura, Indonesia dan kekuatan angkatan udara negara yang berbatasan 

langsung dengan FIR seperti Singapura, Malaysia, dan juga China. Masalah 

Infrastuktur Indonesia seperti persepsi sumber daya manusia dan Singapura Dewan 

ICAO serta kebijakan pemerintah Indonesia dengan membangun pangkalan militer 

dan juga membuat kerangka negoisasi bersama Singapura. 
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Pada BAB V yaitu kesimpulan dan saran, Penulis akan merangkum isi dari 

penelitian ini seperti sesuai dengan apa yang telah dijabarkan pada bab - bab 

sebelumnya dan kemudian memberikan jawaban yang relevan berdasarkan data 

-data yang ditemukan. 

 


