
Penangkalan adalah isu yang kuat konteknya dengan 
perlombaan senjata dan adu kuat sista nuklir dan 

sungguh merupakan isu serius, dramatik dan sangat 
berbahaya. Dari sisi perilaku, aktor penangkal dan yang 
ditangkal bisa saja memiliki kecemasan dan ketakutan 
yang sama. Kontrol sistem internasional membantunya 
melalui mekanisme keseimbangan kekuatan. Bisa saja 
aktor membangun dirinya menjadi kekuatan dominan, 
namun nampaknya mahal, cara paling effisien adalah 
bergabung (koalisi, pakta, dll). Diluar ini beberapa 
cara telah dilakukan untuk mengembangkan konsep 
pukulan pertama, preemptive, preventif dan serangan 
antisipatori. Cukup logik dari sisi ekonomik sekaligus 
keuntungannya. Sekali lagi isu penangkalan bukan 
dominasi instrumen kekuatan militer saja dan sangat 
menarik didiskusikan di - lemdik elit militer maupun 
elit sipil (rekayasa ulang kurikulum lemdik).

Tidak ada satu aturan atau kesepakatan yang 
berlaku secara internasional yang mengikat semua 
negara  didunia  tentang  seberapa besar negara 
tertentu dapat membangun kekuatan Pertahanan/
militernya. Kekuatan Pertahanan yang realistis dan 
proporsional jika dibandingkan dengan luas wilayah 
negaranya atau jumlah penduduknya. Namun satu 
hal yang pasti adalah bahwa kekuatan  Pertahanan 
tersebut  akan selalu ditujukan untuk mengamankan 
dan untuk mencapai Kepentingan Nasional negara 
bersangkutan, tidak terkecuali negara Indonesia. 
Karena Kepentingan Nasional merupakan Tujuan 
Utama (The Ultimate Goal), maka seyogyanya juga 
Pembangunan Kekuatan  haruslah berorientasi pada 
Kepentingan  Nasional juga. Alur pikir dalam proses 
Pembanmgunan Kekuatan (teoritis) dalam bahasan 
ini mencoba memberikan gambaran agar tercapai 
efektifitas dan efisiensi dalam pembangunan tersebut. 
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Konsep yang sangat sederhana tentang 
penangkalan1 (deterrence) seperti membuat suatu 
tindakan atau manuvra unjuk kebolehan kekuatan 
militer sedemikian rupa, sehingga lawan atau 
bakal lawan akan berfikir  dua atau tiga kali untuk 
menyerang. Memahami (meski) konsep yang sangat 
sederhana dan dangkal ini bisa saja membuat 
seseorang dengan mudah dan latah mengatakan 
bahwa pembelian atau (bahkan) penambahan 
alut sista (meski tidak signifikan) cukup beralasan 
untuk mengembar-gemborkan “outcome” akuisisi 
tersebut telah memberikan dampak penangkalan 
yang cukup besar---semudah itukah prakteknya 
dilapangan, ditujukan kepada siapa dan elit 
siapa/mana yang sebenarnya pantas memberikan 
komentar atau pernyataan tentang penangkalan2? 

The concept of deterrence has been somewhat 
neglected in the nearly two decades since the end 
of the Cold War, particularly after the attacks of 
September 11, 2001.

 Austing Long, RAND, 2006, 
Deterrence --- From the Cold War to Long War: Lessons 
from Six Decades of RAND Research

1 Beberapa literatur membahas penangkalan dalam aspek 
hukuman atau kriminalitas , periksa Robert Keel, rok@
umsl.edu, URL: http://www.umsl.edu/~keelr/200/
ratchoc.html, lecture Sosiology - 200, The Evolution 
of Classical Theory : Rational Choice, Deterrence 
Incapacitation and Just Desert. Periksa juga konsep 
teori penangkalan terhadap kriminalisme oleh pemikir 
penangkalan klasik seperti Thomas Hobbes, Cesare 
Beccaria, dan Jeremy Bentham.

2 Pernyataan tanpa tindakan apa apa dan tidak 
berkelanjutan dianggap aktor negara lain hanyalah gertak 
sambal saja (bluffing), apalagi diucapkan sembarang 
orang ... atau dianggap angin lalu saja. 



Penangkalan Meluas (Extended) Menjadi Preemptive, Preventive, ...

Vol. 9, No. 7, Juli 2015 2

Pernyataan tersebut mendesignasi negara sudah 
(dalam pengertian keamanan nasional) berada diluar 
kondisi damai dan memasuki derajad ke-empat 
(sekurang-kurangnya) keamanan nasional. Berangkat 
dari situasi ini, elit atau pejabat Dewan Keamanan 
Nasional yang diijinkan berkomentar tentang kondisi 
keamanan nasional. Tidak sesederhana itu bukan? 
Penangkalan awalnya adalah konsep strategik militer 
dibarengi demonstrasi sista nuklir antar dua kutub 
yang saling bermusuhan dan populer di-era perang 
dingin---penangkalan sebagai konsep yang dilakukan 
bertingkat dan terencana, periksa gambar dibawah 
ini.

Referensi: Google images, tgl 22 Oktober, 0723. Penangkalan 
adalah suatu seri perencanaan (panah keatas), berawal 
dari kondisi masih bisa bekerjasama (co-opt), berkembang 
memburuk keatas.

Penangkalan bisa dikategorikan sebagai olah-main 
(game) percaturan politik internasional (diplomasi) 
dibarengi jasa kekuatan militer. Penangkalan bukan 
dominasi instrumen militer (bisa dengan instrumen 
kekuatan lainnya), namun awal penangkalan3 

lebih effektif didemonstrasikan oleh kekuatan 
militer.  Penangkalan sekarang barangkali lebih 
diujudkan untuk menekan aktor/non aktor yang 
berseberangan dengan ancaman penalti atau sanksi 
dalam berbagai bentuk4. Kissinger mengidentifikasi 
tiga (3) komponen penangkalan sebagai berikut; 

“Penangkalan  memerlukan kombinasi kekuatan 
(instrumen kekuatan nasional), kemauan untuk 
menggunakannya, dan penilaian semua ini oleh yang 
ditangkal“. Penangkalan adalah produk ketiganya, 
bukan penjumlahannya. Satu komponen tidak hadir 
atau nol5, maka produk penangkalan tersebut akan 
nol atau tidak ada sama sekali. Penangkalan adalah 
isu serius dan berbahaya. Bila penangkal membuat 
pernyataan yang sepertinya mengancam (dan 
menyerang) dan dianggap serius oleh negara obyek 
kemudian dilakukan serangan pertama dan serangan 
balas masif yang bisa jadi tidak pernah terbayangkan 
oleh aktor penangkal...leaders of the state planning 
to attacks must decide to desist primarily because 
of the retaliatory  threat (s) of the opponent6. 
Bagaimana bila penangkalan gagal, legalkah 
dilakukan tindakan nyata yang bisa jadi lebih keras 
dibandingkan penangkalan---dengan serangan pre-
emptive, preventive atau anticipatory attacks7. 
Ilustrasi penangkalan, periksa gambar bawah ini dan 
diskusi pendalaman konsep penangkalan barangkali 
akan semakin menarik dilakukan di Lembaga 
pendidikan sipil dan militer8. 

 

Referensi : Deterrence Cartoon Images, mesin pencari 
Google tanggal 12 Juni 2014, jam 15.35.  Perhatikan yang 
menembakkan pistolnya justru si “penangkal” (deterree--
-yang merasa terancam...duluan?) yang mengancam aktor 
sasaran (deterred) dengan menggunakan senjatanya. 
Deterrence --- Preemptive Attacks--- Preventive Attacks  atau 
First Strike -kah  gambar tersebut ?

3 Periksa gambar pada tahap “deter by threat”  effektif menggunakan demonstrasi kekuatan militer.
4 Lowther, Adam, B, Editor, Deterrence; Rising Powers, Rouge Regimes, and Terrorism in the Twenty-First Century, (Palgrave, 

2012, Bab 4 --- Is Nuclear Deterrence Still Relevant ?, oleh Colby, Elbridge), hal 52.....bisa saja guna melindungi versus sistem 
pasar yang begitu kokoh dan sempurnanya dan guna memperoleh keunggulan relatif terhadap pesaingnya .

5 Sr Col Xu Weidi, Research Fellow, AFRL, Embracing the Moon in the Sky or Fishing the Moon in the Water ? Some Toughts on 
Military Deterrence : Its Effectiveness and Limitations“, (Air & Space Power Journal, ISS, NDU, PLA/Army, July-August 2002), 
hal 5. Ucapan Henry Kissinger dalam bukunya ditahun 1957, dengan judul Nuclear Weapons and Foreign Policy ; menunjukkan 
bahwa konsep penangkalan adalah orkestra, bukan dominasi militer atau dominasi diplomatik atau dominasi instrumen 
kekuatan nasional lainnya.

6 Morgan, Patrick.M, Deterrence; A Conceptual Anaysis, (SAGE Pub, 1977) , hal 37. 
7 Mueller, Karl. P, et-all (5 persons), Striking First ; Preemptive and Preventive Attack in U.S. National Security Policy,(RAND 

CORPT,2006,Summary), hal xi.....setelah kejadian 9/11, AS memperbaiki strategi keamanan nasionalnya ... Presiden Bush and 
administration officials announced that under some circumstances in the future the US would strike enemies before they 
attacks , becouse deterrence and defense provide insufficient protection against threats from fanatical terrorists or reckless 

Deter next time by crushing now

Escalation up the Deterrence Ladder of Coercive Influence

Increasing 
Violence

Deter next time by defeating now

Deter next time by punishing now

Deter by denial (defeat the attacks)

Deter by increasing risks and disruption
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Inferensial Penangkalan dan Konsekuensi-nya 

Apakah ekspektasi penangkalan (strategi) hanyalah 
sekedar “dampak” saja yang sepertinya tidak terlalu 
serius? Sesederhana itukah, dan apa sebenarnya 
obyektif atau yang dikejar (pursue) pemerintah 
tentang isu ini9? Bermodalkan isyarat membangun 
kekuatan modern atau penambahan akuisisi alut 
sista negara “a”, benarkah negara “x”,”y”,”z”, 
merasakan dampaknya dan bereaksi (bisa saja) dalam 
suatu opsi mulai ajakan damai atau menentang kalau 
kapabilitas kekuatan militer yang dimilikinya unggul 
atau “cost-effectiveness”nya lebih besar yang akan 
didapat? Benarkah mithos penangkalan milik properti 
militer saja10? Bisakah instrumen kekuatan nasional 
lainnya bergabung sebagai perangkat penangkalan 
nasional dalam kekuatan “lunak”? 

Kalau itu semua benar lantas siapa “controller” 
yang sanggup (able) mengemas dalam agenda yang 
masif, terorkestra dan sangat effektif dalam aksi 
gabungan yang disebut strategi keamanan nasional 
melalui opsi penangkalan luwes (atau FDO)11 dan 
berkooperasi dengan sesama instrumen kekuatan 
nasional lainnya menggelar pelaksanaan strategi 
penangkalan? Apa yang dikejar (pursue) pemerintah 
dengan kegiatan penangkalan---perlu kejelasan dan 
ketegasan tentang obyektif strategik pemerintah 
melaksanakan penangkalan? Bila negara komit 
melakukan penangkalan (sebagai aktor penangkal/
deterrer) maka semua instrumen kekuatan nasional 

harus siap dengan konsekuensi biaya (cost of war) 
menghadapi benturan lebih lanjut apabila terjadi 
ekskalasi krisis, konflik bahkan mendekat jurang 
peperangan. Jantung isu penangkalan adalah 
“kecemasan menghadapi” atau “menjauh dari sesuatu 
yang menakutkan”. Kalau basis ide penangkalan 
adalah “kecemasan”, pernyataan siapapun tentang 
“dampak” penangkalan (mengancam) sama saja 
mengisyaratkan bahwa negaranya terancam dan balik 
mengancam  si”pengancam”. Isyarat kecemasan 
tanpa pernyataan “cemas” dapat dicontohkan 
Korut12 beberapa waktu lalu, dengan percobaan sista 
rudal jarak jauhnya---sebagai demo kesiapannya 
menghadapi perang ? Merasakan terancam AS (atau 
plus Jepang, Korsel, pen) atau bisa jadi mereka 
menyadari beberapa objektif politik dan ekonomi 
(obyektif kepentingan nasional) mereka terganggu 
dan mengimbanginya13 dengan demo kekuatan 
nuklirnya ? 

Penangkalan sebagai aksi di-dunia nyata berada 
dalam ruang strategi raya dan ruang keputusan nasional 
dan sebagai strategi nasional sepatutnya dipahami 
benar-benar oleh seluruh elit nasional baik sipil 
maupun militer---tidak semudah itu untuk membuat 
pernyataan tentang (“dampak”) penangkalan. 
Kebanyakan teori (penangkalan) tentang konflik 
internasional yang diekplor dan diimplementasikan 
sekarang ini berasal dari formula atau reformulasi 
kontek perlombaan sista nuklir dalam perang dingin 
lalu. Maksud dilakukan penangkalan secara garis besar 

rouge states armed with WMD. Dari sini nampak jelas, kedua terminologi tersebut berada diluar konsep penangkalan. 
8 Ford, Peter S., Maj USAF, Israel’s Attacks on Osiraq : A Model for Future Preventive Strikes ? , (USAF Institute for National 

Security Studies/INSS ,USAF Academy, Colorado , OP # 59, 2005), Executive Summary .
9 Dampak seperti apa atau seperti apa kejelasan definisi dampak dalam kampanye militer atau strategi penangkalan ? Periksa 

Olszewski, Ryszard, Course 5605, US Military Strategy and Joint Opt, Washington,April, 2007,  “Deterrence in the National 
Security of a Middle-Sized Country”, hal 2. ..The word “deterrence” is derived from the Latin de + terrere and literally 
means “to frighten from” or “to frighten away.” ... Thus, threat and fear are central to the original meaning of deterrence. 
Penangkalan adalah milik aktor yang ditangkal (sasaran).....deterrence is thus adversary , objective, and scenario specific...
contohnya we must plan to deter X  from doing Y under Z  condition, periksa Weaver,Greg, Senior Adviser for Strategy & 
Plans, US StratCom J-5, dalam paper-nya; “Deterrence Analysis Needed”, slide # 3 . Asisten Menhan AS urusan strategi global, 
ny.Madelyn Creedon  dalam remarks on Deterrence di-Stimson Center, Washington, DC , September 17, 2003, menjelaskan 
deterrence sebagai berikut:.. ”the prevention of action by the existence of a credible threat of unacceptable counteraction 
and/or the belief that the cost of action outweighs the perceived benefits”. 

10 FDO (flexible deterrent options), periksa JP 1-05, Joint Opt Planning, tahun 2006, Appendix  A, ... FDO adalah suatu penangkalan 
yang dilakukan bersama-sama semua instrumen kekuatan nasional secara terpadu, harmonik, dan teroskestra. Bukan dominasi 
kekuatan militer saja, namun semua  strategi instrumen kekuatan nasional beraksi dipimpin oleh WanKamNas (diketuai  Presiden 
atau wakilnya, sdgkan Kalakharnya adalah Menhan---jauh lebih effektif kepada sasaran yang ditangkal (deterree). Orientasi 
Kamnas adalah mengamankan tercapainya obyektif kepentingan nasional. Kepentingan nasional sendiri adalah kepentingan yang 
sangat berkaitan erat dengan kelangsungan hidup  bangsa  (vital extremely) , karena itu lakhar yang tepat adalah MenHan. Kam 
diluar ini (yang tidak beorientasi pada kepentingan nasional) didegradasikan kepada internal affairs, atau homeland security 
(kamdagri) ~ lebih effisien bukan menanganinya? Aparat KamNas adalah aktor aktor strategi (instrumen kekuatan nasional) 
nasional pendukung strategi keamanan nasional itu. Aktor KamNas berbeda jauh dengan aparat Kamdagri atau KamTibNas. 
Satunya  urusan keluar (isu menjamin kelansungan dan tercapainya obyektif kepentingan nasional dimata dunia internasional), 
satunya lagi urusan kedalam (internal affairs atau homeland security). 

11 FDO (flexible deterrent options), operasi penangkalan gabungan semua instrumen kekuatan nasional, periksa QD tentang 
penangkalan sebelum nomer ini. 

12 Terlalu sering menggembar-gemborkan ancaman, bisa bisa dianggap “bluffing” saja.
13 Murat, Yetgin, Maj Turkish Army, “Strategic Interactions Between the US and North Korea: Deterrence or Security Dilemma?”, 

(Thesis US NPS, Dec 2003, MA in Security Studies/Defense Decision-Making and Planning), halaman 2.
14 Rajain, Arpit, Nuclear Deterrence In Southern Asia : China, India and Pakistan, (SAGE, 2005), hal 51-52. First strike atau 

serangan pertama merupakan bagian dari kampanye perang (battle) atau bagian dari perang penghancuran (annihilation war) 
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adalah mempengaruhi keputusan pihak militer (atau 
aktor) diseberang sana. Penangkalan bisa diartikan 
juga sebagai keputusan yang rasional untuk menahan 
diri terhadap serangan pertama yang disertai keragu-
raguan akan terjadinya serangan balas massal. 

Terminologi ini bisa saja semakin menarik 
apabila muncul isu pre-emptive attacks/strike 
sebagai serangan awal/pertama14 atau bagian dari 
penangkalan juga? Dalam kontek ini bisa saja terjadi 
pemikir strategik (militer biasanya, pen) lebih 
banyak teribat dalam isu penangkalan, sementara 
para pemikir yang berasal dari disiplin hubungan 
internasional lebih mengfokuskan dirinya kepada 
penyebab konflik dan bagaimana mengindarinya. 
Dua (2) kubu yang mungkin saja berbeda sudut 
pandangnya, meski  Kaufmann mengatakan tidak 
juga seperti itu karena si pemikir strategik akan 
lebih banyak mempertanyakan kebutuhan dan esensi 
penangkalan yang sama saja artinya dengan problema 
bagaimana menghindari konflik15. Analoginya analisis 
tentang esensi dan kebutuhan bisa dipandang 
sebagai kasus dalam teori eskalasi konflik apabila 
penangkalan gagal, sebaliknya pada saat yang sama 
bisa dipandang sebagai teori menghindari konflik 
apabila penangkalan sukses16. Penangkalan17 menjadi 
thema sentra era perang dingin dan penggunaan 
senjata nuklir dan sekarang ini sepertinya menjadi 
sentra perlombaan senjata antar aktor yang 
berkompetisi. 

Penangkalan akan sukses jika dan hanya jika 
didukung dengan seberapa jauh pengetahuan 
pihak yang berseberangan (menurut Kissinger 
adalah penilaian yang bisa didapat oleh pihak yang 
berseberangan). Penangkalan bisa disebut juga 
sebagai cara untuk mempengaruhi cara berfikir pihak 
lain. Bagaimana kondisi sudut pandang tradisional 
yang diperlukan agar penangkalan sukses atau 
sebaliknya pelajaran apa yang dapat dipetik dari 
kegagalan penangkalan? Salah satu kajian Beattie18, 
tentang konflik Falklands mengatakan penangkalan 

tidak mampu mencegah peperangan konvensional, 
disebabkan si penangkal gagal menghadirkan dirinya 
sebagai pengancam kredibel yang dapat dimanfaatkan 
untuk memanipulasi perilaku lawan, kegiatannya, 
dan analisis manfaat – biaya, serta  menanamkan 
ketakutan bagi lawan untuk menerima beban kerugian 
yang sulit diterima. Selanjutnya dikatakan Beattie, 
bahwa sesudah perang dingin terjadi perubahan 
yang mendalam tentang konsep penangkalan yang 
dianggap sudah tidak lagi cukup effektif versus lawan 
yang tidak mau menerima sedikitpun risiko dan 
kurang peka terhadap isyarat penangkalan. Beberapa 
episode konflik dan melibatkan penangkalan telah 
mendukung hipothesa ini, bahkan dalam era perang 
dingin. Seperti perang Korea (1950), krisis Suez 
(1956), Yom Kippur (1973), Invasi Turki ke Cyprus 
(1874), Falkland Islands (1982) dan perang Irak-
Iran (1980-1988)19. Padahal pandangan tradisional 
melihat penangkalan akan sukses apabila penyerang 
yang potensial menyadari ancaman aktor penangkal 
(kapabilitas) untuk melakukan serangan balas benar 
- benar didasari dengan fakta yang cukup bisa 
dipercaya. Singkatnya penyerang (yang ditangkal/
deterred) potensial perlu memiliki keyakinan kuat 
(rasional) bahwa si penangkal (deterrer) sanggup20 

dan akan melaksanakan ancamannya apabila terjadi 
serangan dan formula Kissinger terbukti masih 
berlaku sampai dekade ini.

Keseimbangan Kekuatan dan Teori Penangkalan 

Keseimbangan kekuatan sebenarnya di butuhkan 
bagi negara yang menginginkan kelangsungan 
hidupnya terjamin sebagai entiti. Mereka juga 
mencari kekuatan dalam sistem global anarki, sebab 
tanpa kekuatan, yang lemah akan melayani kemauan 
aktor kuat atau bisa saja kehilangan keamanan, 
kesejahteraan, dan kenyamanannya. Anarki 
mempengaruhi aktor-aktor untuk meningkatkan 
kekuatannya, sebab keamanan dan kelangsungan 

atau bagian dari peperangan pendek (short war) ? Diskusi yang menarik bila dilakukan di kelas pendidikan perwira lanjutan, 
definifisi yang berbeda diucapkan pleh Clausewitz (simple victory ~ annihiliation war) , Napoleon (ordinary victory) maupun 
pemikir dan perencana perang lainnya. Long War adalah peperangan versus ideologi, dll, a.l terrorisme.

15 Danilovic, Vesna, When the Stakes Are High ;  Deterrence and Conflict among Major Powers , (The University of Michigan Press, 
Ann Arbor, 2002), hal 9.

16 Ibid, 
17 Rajain, Arpit, Nuclear Deterrence In Southern Asia : China, India and Pakistan, (SAGE, 2005), hal 51-52.
18 Beattie, Troy B., Maj US Army, Conventional Deterrence and the Falkland Islands Conflict, (Thesis US NPS, MA in Security 

Studies, March 2010) , hal 2.
19 Ibid, hal 2.
20 Artinya isyarat aktor penangkal benar - benar serius untuk dilaksanakan ancamannya apabila ada serangan.
21 T. V Paul, James J. Wirtz, Michael Fortmann (editor) , Balance of Power; Theory and Practice in the 21 st Century, (Stanford 

University Press, California, 2004), hal 2.
22 Zagare & Kilgour (editor), Perfect Deterrence, (Cambridge University Press,2000), halaman 3.
23 Ibid, 
24 Ibid, 7......premis Waltz dan teoris penangkalan klasik lainnya,.....bahwa semua negara dasarnya sama; ..sama sama merasakan 

kurang aman, tidak nyaman, takut, dan protektif terhadap obyektif kepentingan nasionalnya .
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hidup secara fisik tidak bisa dipisahkan dari kekuatan 
yang maksimal.  Konsep ini dikembangkan sesuai 
kerangka politik global yang semakin jauh berubah. 
Reevaluasi konsep ini mengakomodasi kritik kelompok 
skeptik dan realisme yang mempercayai bahwa teori 
keseimbangan kekuatan sudah tidak lagi relevan 
dimata kekuatan global sosial yang telah berubah. 
Sementara itu pendukung kritikus khususnya 
kelompok realis beranggapan bahwa keseimbangan 
kekuatan dinamik tetap beroperasi di dunia politik 
dalam format dan intensitas yang berubah-ubah21. 
Bahkan menekankan bahwa keseimbangan dimasa 
depan akan mengerucut menjadi perubahan 
kekuatan dengan kapabilitas relatif --- siapa yang 
paling benar diantara kedua mashab yang berbeda 
pendapat tersebut? Dengan mengukur kekokohan 
(robustness) dan validity proposi teori (aksioma-nya) 
oleh para praktisi internasional dan pengikutnya 
(scholar) diharapkan ditemukan kelompok mana 
yang bisa dipercaya teorinya. Berikut penjelasan 
sedikit tentang keseimbangan kekuatan.  Didahului 
dengan fakta lebih dari 50 tahun-an sebelum ini, 
rivalitas AS dan Russia sudah terdefinisi dalam bentuk 
pelibatannya entah langsung atau tidak, sedikit atau 
banyak  di planet umat manusia ini. Peperangan 
saudara di Afrika, kudeta di Amerika Latin, revolusi 
revolusi di Asia, peperangan kecil (small), peperangan 
pendek (short war) bahkan peperangan panjang (long 
war) sepertinya benar - benar membumi di panet ini. 

Pelibatan aksi  penggunaan kekuatan hampir 
semuanya masuk dalam bentuk keluarga penangkalan. 
Dua (2) negara rivalitas tersebut sepertinya tidak 
pernah tidur nyenyak. Dalam percaturan dan kontes 
global antar negara adi kuasa situasi ini sungguh 
dramatik dan berbahaya. Sebagaimana lazimnya 
dalam kompetisi hegemonik, dengan ketegangan  
tinggi sehingga kontrol sistem internasional hanya 
bergantung satu satunya kepada mekanisme 
“keseimbangan”---bila tidak ada keseimbangan 
menjadi sangat berbahaya sekali22. Dijatuhkannya 
bom atom di Hiroshima dan Nagasaki sekaligus dan 
permanen mematikan mekanisme keseimbangan 
tersebut, bahkan Bernard Brodie berkomentar 
pertama-tama bahwa era sesudah tahun 45 sungguh 
berbeda dengan era penggunaan kekuatan dan 
hampir semuanya yang terlibat masih dalam keluarga 
penangkalan. 

Dua (2) negara rivalitas tersebut sepertinya tidak 
pernah tidur nyenyak. Dalam percaturan dan kontes 
global antar negara adi kuasa situasi seperti ini 
benar benar dramatik dan berbahaya. Sebagaimana 
lazimnya dalam kompetisi hegemonik, ketegangan 
ini sangat tinggi dan kontrol sistem internasional 
hanya bergantung satu satunya kepada mekanisme 
“keseimbangan”, artinya bila tidak ada keseimbangan 
akan menjadi sangat berbahaya sekali. Dengan 
dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki 
sekaligus dan permanen mematikan mekanisme 
keseimbangan tersebut, bahkan Bernard Brodie yang 
pertama-tama berkomentar bahwa era sesudah tahun 
45 sungguh berbeda dengan era 23 . Dalam suatu sistem 
dimana setiap negara harus menjamin keamanan bagi 
dirinya, bagi penganut realis percaya bahwa konsep 
keseimbangan kekuatan24  adalah solusi yang paling 
effisien (Morgenthau, Claude, Waltz, Kissinger). 
Apabila kekuatan terdistribusi simetrik bagi aktor 
– aktor-nya, atau bagi aktor aktor besarnya saja, 
maka “damai” akan menjadi insentifnya dan tidak 
seorang aktor-pun akan merusak status quo-nya dan 
menantang satu sama lain. Kontras dengan kekuatan 
yang terdistribusi asimetrik , tidak ada kekuatan-pun 
yang bisa menghalang-halangi “ maunya” akor yang 
lebih kuat. Oleh karena itu Mearsheimer mengatakan; 
“kekuatan yang tidak sama akan mengundang 
perang” dengan mendongkrak potensi suksesnya 
agresi,  karena itu peluang perang bisa diminimalisir 
apabila keseimbangan kekuatan berbeda tipis25.

Meskipun tipis beda cara pandang namun telah 
membelah dua kelompok teoris penangkalan klasik, 
pertama kelompok teori penangkalan struktural atau 
neorealis (Kaplan, Waltz, Mearsheimer) dan kedua 
adalah kelompok teoritik pengambilan keputusan 
penangkalan (Ellsberg, Schelling, Jervis, Snyder). 
Dalam politik internasional kedua perbedaan 
tersebut barangkali nampak didalam orientasinya. 
Sebaliknya perbedaan ini nampak menyatu dalam 
literatur strategi nasional sebagai pendekatan atau 
teori penangkalan klasik. Teori klasik penangkalan 
sendiri  sering dikritisasi sebagai konsep yang cacat 
dan lemah, dalam kontek ini wajar kalau Zagare 
dan Kilgour menawarkan konsep penangkalan baru 
yang disebut konsep penangkalan sempurna (perfect 
deterrence)26. 

Memahami lebih dalam tentang konsep 

25 Ibid, 7.
26 Ibid, 
27 Ibid, hal 3.
28 Ibid, hal 3.
29 Sr Col Xu Weidi, Research Fellow, AFRL, Embracing the Moon in the Sky or Fishing the Moon in the Water ? Some Toughts on 

Military Deterrence : Its Effectiveness and Limitations “, (Air &Space Power Journal, ISS,NDU,PLA/Army,July-August 2002), hal 
12.

30 Format olah main (game ~ bisa berbentuk pohon olah main atau bentuk strategik ~ kolom dan baris), biasanya diwakili dengan 
elemen seperti jumlah pemain, peluang upah (pay-off) , peluang memilih (ada tidaknya), dan peluang informasi (lengkap atau 
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keseimbangan ini, perlu pemahaman tentang 
penyeimbangan (balancing) dan keseimbangan 
kekuatan (balance of power). Penyeimbangan 
adalah suatu proses strategi atau perilaku kegiatan 
kebijakan luar negeri sedangkan keseimbangan 
kekuatan adalah kondisi ekuilibria antar kekuatan 
itu sendiri. Kepentingan penyeimbangan adalah 
mencegah tumbuhnya kekuatan aktor hegemoni. 
Selanjutnya apabila upaya pencegahan ini berhasil 
maka keseimbangan kekuatan yang diharapkan 
akan tercapai. Sedangkan penyeimbangan 
sendiri bisa dimanifestasikan dalam bentuk --- 
penyeimbangan yang keras, lunak dan asimetrik27. 
Penyeimbangan keras adalah suatu strategi yang 
sering didemonstrasikan oleh aktor yang terlibat 
intens rivalitas dengan negara lain. Aktor akan 
mengadopsi strategi yang didukung kekuatan milter 
yang terus menerus di-update dengan kapabilitasnya, 
berbarengan dengan memelihara persekutuannya 
dengan negara shohibnya untuk menandingi kekuatan 
rival-nya. 

Konsepsi mashab neorealis dan realis tentang 
penyeimbangan sementara ini lebih memilih 
menggunakan penyeimbangan keras. Penyeimbangan 
lunak seringkali ditandai dengan pembangunan 
kekuatan yang terbatas, pelatihan kooperatif ad-
hoc, atau kolaborasi antara kelembagaan regional 
atau internasional. Kebijakan ini bisa saja terbuka 
menjadi penyeimbangan keras apabila, kompetisi 
keamanan cenderung menjadi intens dan aktor 
dengan kekuatan militer yang kuat menjadi kekuatan 
yang mencemaskan28. Penyeimbangan asimeterik 
ditujukan kepada upaya aktor negara yang berusaha 
menyeimbangkan kekuatan versus ancaman tidak 
langsung oleh aktor sub-nasional seperti kelompok 
teroris yang tidak memiliki kekuatan untuk menantang 
kekuatan aktor negara dengan menggunakan 
kekuatan militer konvensional. 

Ukuran kekuatan kekuatan yang digunakan 
dalam penangkalan tersebut sering disebut dengan 
kapabilitas. Kapabilitas adalah atribut subyek 
kegiatan, yang memungkinkan kegiatan berlangsung 
dan memproduksi dampak tertentu, oleh karena 
itu mestinya kapabilitas bisa diukur dengan ukuran 
dan derajad berbasis dampak yang bisa dicapainya. 
Semakin tinggi kapabilitasnya akan semakin besar 
dampaknya. Dua (2) ukuran29 capaian penangkalan; 

yakni sukses (effektif) atau gagal (ineffektif)---tidak 
bisa diukur dengan besar atau kecil, tinggi atau 
rendah. Benar kalau realitas kapabilitas militer akan 
menggenerik dampak  penangkalan, akan tetapi tidak 
ada hubungan langsung kapabilitas militer dengan 
sukses atau gagalnya penangkalan---sungguh benar 
terjadi. Sebenarnya teori penangkalan berbasis 
upaya mempengaruhi pihak lawan dan agar iklim 
yang tercipta berpengaruh pada skala keamanan 
nasional. Oleh karena itu model mempengaruhi ini 
bisa disebut juga model kebijakan pengamanan, 
periksa gambar dibawah ini. Model ini ditampilkan 
agar lebih menggaris bawahi hubungan (arti) 
sebenarnya antara coerce, deter, compel, umumnya 
ketiga-tiganya sering digunakan meskipun dengan 
label nama penangkalan (deter). Gambar dibawah 
melukiskan bahwa keluarga penangkalan sebenarnya 
diturunkan dari  tindakan koersif (lihat blok Coerce).

Referensi: Model ini hasil studi RAND. Perhatikan blok 
Coerce dengan dua (2) turunannya yakni Deter dan Compel 
dengan definisinya masing-masing. Tipikal mempengaruhi 
tergambarkan dari kiri kekanan, dari Persuade, Coerce, dan 
Defeat.

Pilihan rasional untuk melakukan penangkalan dan 
alternatif  berikutnya (sequence) per setiap pilihan 
bisa saja digambarkan dalam format yang tidak 
terlalu matematik, namun cukup mendemonstrasikan 
pilihan yang dapat diambil, seperti dibawah ini. 
Gambar dibawah ini adalah model keputusan 
(decision) yang paling sederhana dalam format 
game trees (extensive-form game). Permainan ini 

tidak).  
31 Mengingat kegagalan penangkalan banyak disebabkan oleh perilaku seperti kredibilitas, kapabilitas atau tidak di mengertinya 

aktor yang ditangkal bahwa dirinya sedang ditangkal.
32 Zagare & Kilgour (editor), Perfect Deterrence, (Cambridge University Press,2000), hal 99.
33 Morgan, Patrick, Deterrence ; A Conceptual Analysis, (SAGE Pub, 1977), hal 40. Bisa saja dicontohkan seperti India, Pakistan, 

atau India, China, atau Korut, Korsel.
34 Zagare & Kilgour (editor), Perfect Deterrence, (Cambridge University Press, 2000), hal 100.
35 T.V Paul & Patrick Morgan & James Wirtz,  Complex Deterrence ; Strategy in Global Age , (University of Chicago Press, 2009), 

Security Policy

Persuade: 
Influence an 
adversary to 
change what he 
values or 
believes.

Coerce: cause an 
adversary to 
change his 
potential or 
actual course of 
action.

Coerce: cause 
an adversary to 
change his 
potential or 
actual course of 
action.

Deter: avert an 
adversary from taking 
deleterious actions.

Compel: make an 
adversary take 
beneficial actions.
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dimainkan dua (2) pemain (two–persons) dengan 
peluang outcomes (upah) yang didapat, dan informasi 
(completed information)30. Kasus seperti ini bila 
diolah dalam bentuk olah main (game) strategik akan 
semakin menarik, dengan beberapa insentif seperti 
keseimbangan Nash dan pilihan strategi dominan 
lebih bisa ditampilkan guna memahami pengambilan 
keputusan melalui olah main (game) tersebut.

Referensi:Zagare & Kilgour (editor), Perfect Deterrence, 
(Cambridge University Press, 2000, hal 45). A dan B adalah 
pemain yang terlibat penangkalan. C adalah pilihan 
berkooperasi, D adalah pilihan bukan berkooperasi/
menentang. Permainan (game) dilakukan bergantian. Harga 
upah (pay-off/outcomes) berbentuk berpasangan, misal (2,3) 
artinya harga 2 adalah milik A dan 3 sebagai harga milik negara 
B. Bila A memilih kooperasi , maka memperoleh insentif atau 
upah sebesar 1 dan B akan memperoleh 3. Urutan berikut 
sesudah simpul kedua (node -2 ), artinya bila A memilih tidak 
berkooperasi (defect ~ garis A kearah D) , dan dilanjutkan 
giliran B untuk memilih dan bila  ternyata B  memilih 
berkooperasi (cooperate ~ garis B kearah C) , maka upah A 
adalah 0, dan B juga 0. Bila B lebih memilih tidak berkooperasi 
(defect ~ garis B kearah D) , akan memperoleh upah  2 dan A 
memperoleh harga 2 juga. 

Berikut sedikit eksplorasi teori penangkalan 
langsung; suatu bentuk penangkalan yang dilakukan 
kedua belah pihak31---salah satu pemain sekurang-
kurangnya menggantungkan dirinya kepada kekuatan 
sendiri dan seni menangkal satu sama lain32. 
Penangkalan langsung ini di perlukan kondisi hadirnya 
dua (2) aktor yang berseberangan yang sama takutnya 
, sama cemasnya atau merasa kurang nyaman satu 
sama lain, curiga dan bermusuhan33. Meskipun konsep 
ini melampui batas demarkasi antara konsep  klasik 
dan mashab realisme, namun teori penangkalan 
langsung ini hampir terjadi di semua isu penangkalan-
--Morgan34 lebih suka menyebut penangkalan umum 
(general deterrence). Apapun namanya satu asumsi 

yang tidak boleh lepas agar penangkalan berjalan 
semestinya yakni hadirnya rasionalitas (necessary 
condition)35.

Preemptive atau Preventive Attacks Belajar Dari 
Raid Udara Israel ke-Osiraq/Iraq. 

Di-tahun 1981, dunia dikejutkan dengan 
raid udara Israel ke posisi reaktor nuklir Irak di- 
Osiraq menggunakan skuad F–16 dan F-15 untuk 
menyerangnya. Diperlukan waktu 7 tahun lamanya 
Israel untuk membujuk Iraq dengan diplomatik 
koersif tertutup (covert) atau terbuka (ouvert) 
guna menunda rencana  reaktor nuklir Iraq sebelum 
memilih opsi raid udara. Sepanjang 9 bulan ditahun 
akhir upaya diplomatik koersif dilakukan latihan  
terbang lama (pertama kali dilakukan penerbang 
Israel) karena jarak yang begitu jauh dan pemboman 
memerlukan teknik tertentu agar effektif pemboman 
maksimum oleh skuad udara yang melakukan raid 
tersebut. Orkestra penangkalan gabungan antara 
instrumen kekuatan militer dan diplomatik telah 
berjalan dalam 9 bulan. 

Diplomatik koersif bertujuan untuk menunda 
perkembangan pembangunan reaktor nuklir 
tersebut, paralel waktu itu dimanfaatkan skuad 
udara Israel untuk menyiapkan diri. Di balik 
suksesnya raid tersebut, Israel telah mengirimkan 
isyarat lawan proliferasi nuklir dan menyasar sasaran 
non konvensional36.  Dua (2) hal yang telah dicapai 
Israel dengan serangan preventifnya (preventive 
attacks), pertama menahan waktu demi keuntungan 
(buying time) yang akan datang dan telah menarik 
perhatian dunia. Kedua, serangan ini memberikan 
keuntungan sangat besar sekaligus bagi Israel. 
Kalau bisa ditambahkan barangkali ada kesimpulan 
bahwa penangkalan dalam jangka panjang tidaklah 
memberikan dampak lagi. Setelah tragedi 9-11, 
AS memperbaharui kembali kebijakan keamanan 
nasionalnya. AS merasa bahwa penangkalan maupun 
pertahanan sepertinya tidaklah terlalu cukup 
memproteksi versus ancaman teroris yang fanatik 
dan aktor “merah”37 (induk semang aktor non-negara) 
yang dilengkapi dengan senjata38 pemusnah massal. 
Oleh karena itu strategi keamanan nasional-nya (NSS/
national security strategi) telah mendeklarasikan 
dicantumkan serangan “preemptive”39 sebagai 
instrumen penting untuk digunakan sebagai antisipasi 
ancaman serangan yang diperkirakan segera 
muncul. NSS tidak juga mendikte AS berlama-lama 
menunggu sampai dengan lawan akan melakukan 

hal 208, ........ Rasionalitas dapat dipahami, apabila lawan bisa berhitung dengan kalkulasi yang benar, dan sadar bahwa 
tindakannya akan menghasilkan suatu penilaian bersih (net assesment) yang melebihi manfaat yang diperoleh, hampir pasti 
akan mengentikan aksinya. 

36 Ford, Peter S., Maj USAF, Israel’s Attack on Osiraq : A Model for Future Preventive Strikes ? , (INSS, USAFA Colorado, OP # 59, 
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serangan pertamanya. Meskipun NSS dan dokumen 
pendukungnya menyebut “preemptive” sebagai 
petunjuk pukulan pertama terhadap ancaman 
keamanan yang benar  benar diyakini bisa hadir 
dalam format yang bermacam-macam, namun para 
pembuat kebijakan maupun pakar strategik  telah 
mendefinisikan lebih tegas lagi dan membedakan 
serangan premptive dengan preventif. 

Premptive attacks dilaksanakan berbasis 
kepercayaan bahwa lawan sepertinya sudah diambang 
pintu untuk menyerang sehingga pukulan pertama 
ini akan jauh lebih menguntungkan dibandingkan 
apabila justru lawan yang akan melakukan pukulan 
pertamanya terlebih dahulu40. 

Referensi: Premptive attacks, Images, Google, 30 October, 
22.35 WIB. Sama-sama mengancam Raja, namun Obama 
langsung dilukiskan mematikan buah Raja lawannya. 

Preemptive lebih menarik, sebab bisa membedakan 
antara kemenangan dan kekalahan atau hanya akan 
mengejar bobot kerusakan yang kecil dibandingkan 
apabila lawan melakukan serangan pertamanya. 
Meskipun jenis serangan ini jarang sekali dilakukan, 
ide (peluang) untuk melakukan ini sudah menjadi 
sentra utama dalam strategi perang nuklir selama 
perang dingin. Contoh yang sangat sempurna dari 
ide ini adalah apa yang dilakukan Israel sewaktu 
menyerang Mesir di tahun 1967, sebagai awal 
perang enam hari. Serangan preemptive diputuskan 
sebagai response terhadap aktor yang bisa jadi 
masih jauh sebagai pengancam segera dan nyata, 
namun tetap berpeluang besar untuk melakukan 
serangan pertama. Serangan ini bukan berdasarkan 
perhitungan menyerang pertama kali, namun lebih 
berorientasi pada bertarung duluan dibandingkan 

belakangan. Hal ini terjadi bila keseimbangan 
kapabilitas militer lebih menguntungkan lawan, 
disebabkan oleh pertumbuhan persenjataan baik 
jumlah atau kualitasnya atau suatu prospek bahwa 
lawan telah mengembangkan kapabilitas ofensif 
maupun defensif yang begitu tajamnya sehingga 
dikuatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih 
besar lagi nanti. 

Contoh klasik adalah raid udara Israel ke-reaktor 
nuklir Osiraq, sama halnya Operasi Pembebasan 
Irak yang dipimpin AS dalam invasinya ke Irak 
tahun 200341. Berikut dilampirkan tabel kasus-kasus 
serangan preemptive dan preventive mulai tahun 
1945 sampai dengan tahun 2002.

Referensi: Mueller, Karl P., et-all (5 persons), Striking First; 
Preemptive and Preventive Attack in US National Security 
Policy, (RAND, 2006 ), halaman 18.  

Serangan preemptive dan preventive memiliki 
perbedaan yang mendasar. Serangan premptive 
dibenarkan selama digunakan untuk membela diri, 

July 2005), x - summary 
37 Beberapa literatur tidaklah sama sebutannya, ada yang menyebut rouge state (merah) atau surrogate , samalah artinya sebagai 

induk semang, donatur para terroris. 
38 Mueller, Karl P., et-all (5 persons), Striking First; Preemptive and Preventive Attack in US National Security Policy , (RAND, 

2006), x- summary.  
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sebaliknya bagi serangan preventif. Alasan bahwa 
lawan sudah diambang pintu untuk menyerang atau 
kurang dari itu marjin dibedakan dari sisi waktu, 
hanya kekuatan intelijenlah yang bisa menjawabnya, 
namun dua tipikal serangan itu sepertinya logik dan 
ekonomik. Marjinnya perbedaan menyebabkan RAND 
menawarkan definisi serangan antisipatori yang bisa 
saja menampung maunya kedua tipikal serangan 
tersebut. Pemikir strategis dan pembuat kebijakan yang 
terlibat dalam pertimbangan serangan peremptive 
atau preventive seharusnya menjadi “dirijen” elit 
militer dan politik nasional untuk membangun 
pertimbangan. Khususnya dua (2) variabel strategik 
yang fundamental, pertama derajad kepastian bahwa 
lawan akan melakukan pukulan apabila serangan 
antisipatori tidak dilakukan dan kedua; keuntungan 
pukulan pertama yang diharapkan tercapai bila 
dilakukan serangan antisipatori dibandingkan bila 
lawan menyerang duluan. Semakin tinggi derajad 
kepastian bahwa lawan akan melakukan pukulan 
pertama, semakin menarik untuk memilih serangan 
antisipatori42. 

Keunggulan pukulan pertama, yang didapat 
suatu negara untuk melakukan pukulan pertamanya 
melalui serangan antisipatori sangat tergantung 
situasinya. Bila serangan menjanjikan sukses besar 
sementara bertahan tidak menjanjikan, maka pukulan 
pertana akan menjanjikan keuntungan besar. Apabila 
dipertimbangkan bahwa serangan preemptive akan 
menjadi ancaman segera, maka melakukan pukulan 
pertama akan memperoleh manfaat biaya. Selanjutnya 
perlu pertimbangan faktor kedua untuk memuluskan 
pelaksanaan pukulan pertama adalah: derajad 
kepastian lawan akan menyerang. Bila ya dan tidak 
ada kebijakan penangkalan untuk mencegahnya maka 
serangan antisipatori otomatis menjadi kebijakan 
yang terbaik43. Keputusan ini akan sangat tergantung 
pada dua (2) faktor, pertama intelijen yang kurang 
baik atau lemah, dan kedua, ketidakpastian ini benar 
benar murni alamiah. 

Serangan antisipatori sungguh sulit  untuk 
diputuskan, pertama apabila lawan berniat 
menyerang, akan tetapi keuntungan melalui pukulan 
pertamanya yang didapat tidak melebihi manfaat 
yang didapat dan cukup beralasan untuk dilakukan 
keputusan sederhana tentang serangan antisipatori. 

Apabila pukulan pertama terlihat lebih buruk dari 
staus quo, meskipun tipis ketidakpastiannya tentang 
niat lawan untuk menyerang, cukup beralasan lebih 
baik menghindari konflik --- contoh krisis rudal Cuba 
(AS vs Russia).  Kesulitan kedua , apabila aktor yang 
memiliki keuntungan cukup besar untuk melakukan 
pukulan pertamanya, akan tetapi signifikan tidak 
pasti (probabilitas sangat rendah) kapan dan apakah 
mereka akan diserang. Situasi ini dipersulit dengan 
isu lingkungan keamanan apabila lawan menggunakan 
sista nuklir atau Biokimia. Prokon antisipatori ini masih 
ditambah dengan isu legal dan legitimasinya44. 

Kesimpulan 

Konsep penangkalan dan aplikasinya begitu jauh 
berkembang dalam dekade sekarang ini, diinjek 
dengan isu terorisme, proliferasi sista pemusnah 
massal, dan ancaman-ancaman asimetrik yang semakin 
tumbuh pesat. Sepertinya pelaksanaan penangkalan 
dan penangkalan kontemporer (kalau boleh disebut) 
seperti pukulan pertama, preemptive dan preventive 
memerlukan ketrampilan pengambilan keputusan 
yang lebih profesional. Wajarlah kalau isu penangkalan 
baik tradisional (klasik) maupun  kontemporer perlu 
dipahami benar benar oleh elit nasional (parlemen, 
birokrasi) dan elit instrumen kekuatan nasional 
lainnya. Tidak semudah seperti yang diucapkan 
sehari-hari , mereka yang merasa memiliki kapabilitas 
dan memiliki keuntungan ekonomik untuk bertarung 
berikutnya, barangkali memiliki keberanian untuk 
menantang aktor lain sebagai simbol ancamannya 
dalam format penangkalan. 

Mengingat isu penangkalan ini merupakan olah-
main (game) politik hubungan internasional dan 
isu pengambilan keputusan modern, maka elit sipil 
maupun militer sewajarnya memahami perangkat-
perangkat bantunya seperti teknik manajemen 
modern, teknik kuantitatif, teori olah main, dan 
analisis manfaat-biaya. Faktor yang kritik dalam 
melakukan penangkalan atau respons penangkalan 
sangat bergantung kepada ketangguhan intelijen 
nasional yang kuat. Bagaimanapun juga isu 
penangkalan mulai dari klasik sampai kontemporer 
menarik untuk didiskusikan di Lemdik lemdik strategik 
baik sipil maupun militer. 

39 Belum adanya kamus pertahanan, oleh karena itu penulis tetap mempertahankan kata Preemptive,  juga untuk terjemahan first 
strike, sementara penulis lebih suka menggunakan kata pukulan pertama, berbeda dengan first attacks (serangan pertama)---
sangat diperlukan kamus pertahanan nasional agar terbangun persepsi yang sama dilingkungan TNI maupun sipil. 

40 Mueller, Karl P., et-all (5 persons), Striking First; Preemptive and Preventive Attack in US National Security Policy , (RAND , 
2006), x- summary.  

41 Ibid, 
42 Ibid,
43 Ibid, 
44 Kalau legal pasti legitimate, namun legitimate belum tentu legal, yang terakhir ini cenderung ke rasional saja.
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Kekuatan Militer Sebagai Suatu Keniscayaan. 
 
Pada umumnya setiap negara berdaulat didunia 

mempunyai kekuatan Pertahanan atau lebih spesifik 
lagi, kekuatan Militer/ Angkatan Bersenjata  yang tidak 
lain bertujuan untuk mempertahankan negaranya dari 
setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan 
terhadap eksistensi negara bersangkutan. Tentu saja 
kekuatan militer tersebut akan senantiasa dipelihara 
dan dikembangkan atau dengan istilah bakunya, 
dibangun, agar dapat menjawab atau menghadapi 
setiap ancaman dll tersebut diatas. Tidak ada 
satu negarapun didunia ini yang akan membiarkan 
negaranya terancam eksistensinya baik secara fisik 
maupun non fisik baik yang datangnya dari luar 
maupun dari dalam. 

Oleh karena itu keberadaan  Angkatan Bersenjata 
merupakan salah satu unsur  yang sangat penting 
dalam satu negara, disamping  kekuatan-kekuatan 
non militer lainnya, sehingga perlu diatur dalam 
konstitusi  maupun  dalam peraturan perundangan 
lainnya yang lebih rendah.  Pembangunan kekuatan 
Angkatan Bersenjata disetiap negara tentu berbeda-
beda utamanya  dalam hal pendekatannya, tujuannya  
serta postur yang diharapkan. Postur disini diartikan 
sebagai  sikap  mental dan fisik kekuatan Militer 
tesebut misalnya dibangun untuk tujuan ofensif atau 
semata-mata untuk tujuan defensif. Jika dibandingkan 
dengan pembangunan  kekuatan non militer lainnya, 
maka pembangunan kekuatan militer mempunyai 
ciri-ciri tersendiri yaitu ditandai dengan istilah High 
risk, HighTech dan High Cost. High risk dalam arti 
bahwa pembangunan kekuatan tersebut hendaknya 
dilakukan dengan hati-hati (penuh perhitungan), bila 
tidak akan mengakibatkan kerugian besar bagi negara. 
High tech berarti bahwa kekuatan militer senantiasa 
akan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi sehingga 
perlu selalu menyesuaikan dan beradaptasi karena 
pada ujungnya akan menentukan efektifitas kekuatan 
militer tersebut. Sedangkan High Cost dengan mudah 
dimengerti bahwa pembangunan kekuatan militer 
dimanapun akan selalu berbiaya mahal.  

Namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah 
bahwa pembangunan kekuatan Militer/Angkatan 
bersenjata dinegara manapun didunia ini, pasti 
bertujuan untuk mengamankan dan untuk mencapai 
Kepentingan Nasional (National Interest) negara 
bersangkutan. Kepentingan Nasional akan berbeda 
dari satu negara ke negara yang lain, dengan demikian 
tujuan pembangunan angkatan bersenjatanyapun 

akan berbeda.
Hal lain yang perlu kita fahami, adalah  bahwa 

tidak ada suatu aturan atau perjanjian yang berlaku 
secara internasional yang mengikat semua negara 
tentang pembangunan kekuatan militer. Artinya 
bahwa tidak ada suatu standard atau ukuran bagi 
suatu negara, seberapa besar  atau seberapa  kecil 
dia boleh membangun   kekuatan Angkatan perangnya 
andaikata misalnya dibandingkan dengan luas wilayah 
teritorialnya atau jumlah penduduknya. Nampaknya 
rasionalitas dan proporsionalitasnya tidak berlaku, 
sehingga tidak ada batasan suatu negara untuk memiliki  
kekuatan dan kemampuan Angkatan Bersenjatanya. 
Sebagai contoh adalah negara Israel dan Singapura. 

Dunia internasional hanya mengenal adanya 
pembatasan  pembuatan dan penggunaan senjata  
nuklir sedangkan alat utama sistim senjata yang lain 
tidak ada. Semuanya berpulang pada pemenuhan dan 
pencapaian Kepentingan Nasional masing-masing.  
Karena memiliki ciri-ciri khusus  seperti disebutkan 
diatas, maka pembangunan kekuatan militer sebaiknya 
mengikuti suatu prosedur dan hirarchi yang jelas dan 
baku agar pada akhirnya tercapai satu kekuatan yang 
diharapkan serta dapat diandalkan. Jadi, sekalipun 
bertujuan untuk mencapai dan mengamankan 
kepentingan nasional, tidak serta merta rumusan 
kepentingan nasional segera menelorkan suatu postur 
kekuatan yang diinginkan, namun suatu prosedur dan 
alur berpikir hendaknya diikuti oleh para perencana , 
baik bidang sipil maupun militer. Disini penulis akan 
mencoba menganalisa alur berpikir pembangunan 
kekuatan (Force Planning) yang banyak dianut oleh 
negara-negara didunia.

 
Pengertian Dasar 

Awal mulanya istilah Kepentingan Nasional  
(National Interest) mengacu pada bahasa Perancis 
“raison d’Etat”, atau dalam bahasa Inggris, “reason 
of the state”, yang secara sederhana diartikan 
sebagai, alasan-alasan utama eksistensi suatu negara. 
Pengertiannya tidak berhenti disitu, akan tetapi 
tersirat didalamnya apa tujuan yang akan dicapai oleh 
negara tersebut serta ambisi-ambisi yang terkandung 
didalamnya, apakah mengenai ekonomi, militer, 
budaya dan sebagainya. Jadi, negara (nation state) 
haruslah ada lebih dahulu, baru ada Kepentingan 
Nasional. Dengan kata lain, tidak ada Negara, maka 
tidak ada Kepentingan Nasional. Sedangkan ide awal 
yang kemudian diakui secara internasional tentang 

  KEPENTINGAN   NASIONAL  ( INDONESIA ) DAN  
PEMBANGUNAN KEKUATAN  PERTAHANAN

Oleh :  Willy F . Sumakul
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munculnya suatu  sistem Nation State (negara bangsa) 
yang moderen disebut “Westphalian System”,  karena 
mengacu pada perjanjian Westphalia pada tahun 1648.  
Karakteristik utama sistem ini adalah pemeliharaan 
keseimbangan kekuatan (balanced of power), adanya 
suatu pemerintahan  yang terpusat dan diakui/sah, 
teritori dengan batas-batas yang jelas, rakyat yang 
umumnya memiliki asal usul yang sama, bahasa yang 
sama serta berbagai bentuk budaya yang mengikat. 
Negara bangsa  menjadi instrumen dari kesatuan 
nasional, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan 
budaya dan lain sebagainya. 

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan 
jaman, Kepentingan Nasional suatu  negara bangsa 
berkembang juga menjadi sangat beragam, namun 
yang paling umum dan utama yang secara pasti 
dianut oleh banyak negara adalah ; eksistensi dan 
kelangsungan  hidup negara, kesejahteraan rakyat/
bangsa serta keamanan. Aspek lain yang penting adalah  
menggapai kekayaan(negara), pertumbuhan ekonomi 
dan mempertahankan kekuatan. Di era globalisasi 
saat ini banyak negara menganggap pemeliharaan dan 
penyebaran budaya serta nilai-nilai universal seperti 
halnya demokrasi dan hak asasi manusia(HAM) juga 
menjadi tonggak Kepentingan Nasionalnya. Contoh, 
Amerika Serikat dengan  Promotion of Values  telah 
sejak lama menjadi salah satu  pilar dalam National 
Interestnya.  

Awal sejarahnya, Kepentingan nasional  suatu 
negara,  pada jaman itu menjadi sub ordinat dari agama 
dan moralilty, khususnya di negara-negara Eropah 
di  abad pertengahan. Artinya bahwa segala sesuatu 
yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara  
para pemimpin haruslah mempertimbangkan nya dan 
memperoleh keabsahan dari segi agama (Kristen), 
termasuk bila negara akan terjun dalam perang. 
Faktor agama adalah yang terpenting, sedangkan 
Kepentingan Nasional menjadi nomor dua. Hal ini 
disebabkaan karena hubungan antara agama dan 
negara sangat erat, belum ada pemisahan yang tegas. 
Para pemimpin negara adalah juga tokoh-tokoh 
agama yang sekaligus pengambil keputusan dibidang 
politik serta berbagai hal yang menyangkut kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Namun  berangsur-angsur 
pemahaman ini berubah utamanya ketika beberapa 
tokoh pemikir politik muncul seperti Niccolo 
Machiavelli, Cardinal Richelieu dari Perancis yang 
dengan berani mengintervensi agama Protestan waktu 
itu, mengemukakan pendapatnya bahwa “reason of 
a state” adalah satu-satunya sarana yang memenuhi 
syarat hati nurani bangsa dan untuk mencapai 
tujuan-tujuan yang akan dicapai. Disinilah awal dari 
munculnya paham Kepentingan Nasional mendominasi 
alam pemikiran para pemimpin politik, yang dalam 
perkembangan selanjutnya bahkan terjadi kompetisi 
yang luas. Salah satu aplikasi yang jelas terlihat 
dari perobahan ini misalnya dibidang politik adalah 

ketika negara maju berperang, alasan utamanya 
adalah untuk mempertahankan atau mewujudkan 
kepentingan nasionalnya, dan bukan didasarkan 
pada moral keagamaan. Dibidang ekonomi misalnya, 
muncul paham  Mercantilisme sebagai pembenaran  
untuk mengejar kesejahteraan ekonomi sebesar-
besarnya  demi untuk mencapai Kepentingan Nasional.

Pada hakekatnya Kepentingan Nasional  
mempunyai ciri Outward Looking, dimana suatu 
negara memposisikan dirinya, mencapai tujuan-
tujuannya, mempertahankan eksistensinya , membela 
hak-haknya serta melaksanakan kewajibannya dalam 
hubungan dan interaksi dengan negara lain.  Oleh 
karena itu kebijaksanaan politik Luar Negeri  menjadi 
faktor utama kegiatan untuk mencapai  Kepentingan 
Nasional.  Faktor ini pulalah yang menjadi dasar 
pembentukan sekolah yang berkaitan dengan 
Hubungan Internasional yang kita saksikan sampai saat 
ini. Kepentingan Nasional menjadi mata pelajaran 
pokok dalam studi Hubungan internasional karena 
para pengikutnya akan mempelajari dan melatih diri 
bagaimana merumuskan politik luar negeri suatu 
negara. 

Konsep yang Realistis 

Dewasa ini konsep Kepentingan Nasional lebih 
banyak diaplikasikan sebagai Realitas politik ketimbang 
mengemukakan hal-hal yang bersifat  Idealistik. 
Artinya bahwa  unsur-unsur utama yang ditetapkan 
dalam perumusan Kepentingan Nasional, hendaknya 
yang bersifat nyata dan dapat dicapai (tentunya 
melalui upaya) dengan sarana yang dipunyai didalam 
waktu yang dapat diukur juga.   Sebagai contoh 
rumusannya adalah melindungi identitas fisik misalnya 
teritorial negara, kemerdekaan politik serta  budaya 
dari gangguan atau rongrongan bangsa lain. Sebaliknya 
menghindari perumusan yang idealis (diawang-awang) 
yang sulit diwujudkan bahkan mustahil, contoh dalam 
hal ini adalah, perdamaian abadi diantara bangsa-
bangsa, mencapai masyarakat adil dan makmur 
gemah ripa loh jinawi (di Indonesia?). Menurut H.J 
Morgenthau hakekat  Kepentingan Nasional adalah 
Power yaitu pengaruh, kekuasaan dan kekuatan.  
Sangat jelas dalam pendapatnya ini  suatu upaya yang 
ditujukan keluar  (outward) dengan sasaran pihak lain 
atau negara lain dengan menggunakan kekuatan yang 
dimiliki. Karena itu menurut dia Kepentingan Nasional 
tidak lain adalah usaha negara untuk mengejar Power, 
dimana dengan Power akan dapat mempengaruhi 
bahkan mengendalikan  negara lain.  Pakar Geostrategi 
Nicholas Spykman menambahkan bahwa Kepentingan 
Nasional juga mencakup kepentingan moral,religi, 
kebudayaan dan sebagainya. Tetapi untuk mengejar 
itu semua tetap diperlukan Power yang mencukupi. 
Singkatnya, bahwa Kepentingan Nasional sudah 
menjadi penentu utama yang menggerakkan negara-
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negara dalam menjalankan hubungan internasional 
atau politik luar negerinya. Dari pemahaman ini 
pula dengan sendirinya Kepentingan Nasional 
suatu negara haruslah dirumuskan secara jelas dan 
tegas oleh pemerintahnya, dituangkan dalam satu 
produk tertulis, yang kemudian akan dijadikan 
acuan dalam perumusan  serta penentuan  Strategi 
Besar (Grand Strategy) ataupun Strategi Keamanan 
Nasional dibawahnya, yang berisikan apa-apa yang 
akan dibangun dan dilaksanakan  diberbagai bidang 
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Umumnya disetiap negara, “Kepentingan“ 
mempunyai intensitas yang beragam, yang satu 
mungkin lebih penting dari yang lain, atau masih 
dalam batas-batas dapat dikontrol atau tidak dan 
sebagainya.  Semuanya tergantung  dari seberapa 
besar pengaruhnya terhadap kehidupan negara 
bersangkutan, serta keadaan lingkungan dimana dia 
berada.  Proffesor Donald E.  Nuechterlain (Federal 
Executive Institute in Charlottesville, Virginia) 
merumuskan intensitas kepentingan dalam 4 (empat) 
katagori  besar yaitu : Survival, Vital, Major, dan 
Peripheral.  Dia juga mendiskripsikan  “Basic  Intrest 
at Stake” yaitu  pengkatagorian  kepentingan secara 
berurutan dari yang tertinggi sampai ke yang  terendah 
yang menjadi taruhan  negara.  (lihat gambar dibawah 
ini.)1

Intensity of Interest

Basic Interest 
at Stake Survival Vital Major Peripheral

Defense of 
Homeland
Economic 
Well-being
Favorable 
World Order
Promotion of 
Values

Tabel  : Matriks Kepentingan Nasional

Dari  matrix diatas, intensitas  kepentingan 
disusun dari kiri kekanan, dimana yang paling 
kiri lebih  tinggi dari yang disebelah kanannya, 
demikian seterusnya. Kemudian dihadapkan dengan  
kepentingan dasar yang dipertaruhkan, masing-masing  
disusun dengan urutan dari atas kebawah, dimana 
yang paling atas lebih tinggi dari yang dibawahnya, 
demikian seterusnya. Sebagai gambaran dari konsep 
Nuchterlain,  intensitas Kepentingan dalam katagori  
pertama, Survival, adalah dalam hal sesuatu, yang 
bagi Negara tidak  dapat dikompromikan, misalnya 
ancaman terhadap integritas teritorial, kemerdekaan 

dan kedaulatan negara.  Ancaman atau pelangggaran 
terhadap kepentingan ini, menyebabkan negara akan 
rela untuk berperang mempertahankannya.  Ciri lain 
dari kepentingan yang paling tinggi ini adalah tidak 
diarahkan kedalam  (domestik) akan tetapi  hanya 
diarahkan kepolitik internasional dalam hubungan 
dengan negara berdaulat yang lain, ataupun aktor 
non negara.   Secara, spesifik dia mengatakan, 
kepentingan yang bersifat Survival, adalah yang 
menyangkut  eksistensi fisik negara yang sedang 
berada dalam keadaan bahaya besar (jeopardy) 
disebabkan karena adanya serangan dari luar atau 
terdapatnya ancaman nyata serangan dari pihak 
lain. Jelasnya, inilah kepentingan paling mendasar 
dari suatu negara, sebab  jika suatu negara runtuh, 
maka tidak ada lagi kepentingan apa-apa didalam 
negara tersebut.  Tingkatan kedua dari intensitas 
kepentingan yaitu  kepentingan Vital, dimana  suatu 
keadaan lingkungan yang membahayakan negara  yang 
hanya dapat dihilangkan atau ditanggulangi  melalui 
pengambilan tindakan-tindakan yang keras, termasuk  
penggunaan  kekuatan (militer).  Tingkatan ketiga, 
adalah  kepentingan yang bersifat Major, adalah 
ketika situasi  berkembang sedemikian rupa sehingga 
memberikan pengaruh kuat terhadap kehidupan 
politik, ekonomi dan sosial budaya  negara secara 
keseluruhan. Namun, untuk mengatasinya  dipandang 
belum perlu mengerahkan kekuatan Angkatan 
bersenjata. Tingkatan keempat adalah yang bersifat 
Peripheral, dimana situasi lingkungan membawa 
pengaruh terhadap beberapa kepentingan nasional, 
namun negara secara keseluruhan tidak terganggu 
oleh keadaan tersebut.  

Dalam definisi lain, menurut  DR Richmond M. 
Lloyd, “National Interests are the “Wellspring” from 
which national Objectives and a Grand strategy  flow. 
National Interests are the most important wants 
and  needs of a nation.“2   Definisi lain menyebutkan, 
National Interests is  “The ultimate Goal of a nation.” 
Dari  definisi ini jelas terlihat bahwa Kepentingan 
Nasional akan menjadi sumber penentuan dan 
perumusan Tujuan Nasional ( National Objectives) dan  
Strategi Besar ( Grand Strategy), bahkan terus sampai 
kepada penyusunan National Military Strategy.  Di 
Amerika Serikat misalnya, Strategi besar sebenarnya 
tidak lain dari Strategi Nasional atau juga disebut 
Strategi Keamanan nasional yang oleh  Dr Lloyd  
diartikan sebagai : “The overall approach or master 
plan for accomplishing national objectives  through 
a combination of political, economic, military, 
diplomatic or psychological means.”3  Akan tetapi 
terdapat sedikit perbedaan antara keduanya, yaitu 
Grand Strategy lebih menekankan pada pengerahan 
seluruh potensi nasional untuk tujuan pertahanan/

1 Fundamental of Force Planning, Vol I: Concepts, US Naval War College.
2 Fundamentals of Force Planning, Vol  I Concepts, US Naval War College.
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militer, sedangkan  National Strategy  memperoleh 
pengertian yang lebih luas, karena penggunaan secara 
terkoordinasi seluruh potensi kekuatan nasional 
untuk mencapai tujuan nasional. Jadi didalam 
hirarchi pengambilan keputusan dalam suatu negara, 
Kepentingan Nasional (TingNas) menduduki  tempat 
tertinggi dimana  strategi  maupun kebijaksanaan-
kebijaksanaan lainnya yang lebih rendah, haruslah 
mengacu kepadanya. TingNas menjadi bingkai 
ruang lingkup penentuan kebijaksanaan sekaligus 
memberikan arah dan pegangan bagi penyelenggara 
negara. Dengan perkataan lain, tanpa adanya 
Kepentingan Nasional maka sebenarnya mustahil  
ada stategi pembangunan bidang-bidang lain yang 
mencakup  seluruh aspek kehidupan berbangsa  dan 
bernegara.

Di Indonesia

Sebagai suatu negara bangsa yang berdaulat, 
maka sangatlah janggal  bila Indonesia tidak memiliki 
Kepentingan Nasional. Konfigurasi negara yang 
berbentuk kepulauan terbesar, kedudukan geopolitik, 
luas wilayah dan jumlah penduduk terbesar keempat 
didunia, tentulah memiliki Kepentingan Nasional yang 
besar pula. Lebih dari itu, bukan hanya memiliki,  
akan tetapi dibutuhkan adanya pemahaman yang 
sama/seragam dari seluruh komponen  rakyat dan 
bangsa Indonesia tentang apa itu Kepentingan 
Nasional Indonesia. Mengapa?, karena sampai saat 
ini tidak dapat dipungkiri masih terdapat berbagai 
macam pemahaman  baik menyangkut  istilahnya,  
maupun  dalam substansinya. Diberbagai lembaga 
pendidikan baik sipil maupun militer, diajarkan bahwa 
Indonesia mempunyai  apa yang disebut Cita-cita 
Nasional yang tidak  lain adalah  mencapai Masyarakat 
Adil dan Makmur  berdasarkan Pancasila. Sedangkan 
Tujuan Nasional adalah yang tercantum dalam 
Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4.  Pertanyaannya 
lalu dimana Kepentingan Nasionalnya? dan dimana 
kedudukannya terhadap  kedua konsep bernegara 
diatas? Salah satu rumusannya terdapat  dalam 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 
tahun 2008 tentang KEBIJAKAN UMUM  PERTAHANAN 
NEGARA  yang dikeluarkan oleh Presiden pada tanggal 
26 Januari 2008. Dalam Perpres tersebut Kepentingan 
Nasional  kelihatannya sudah diposisikan pada 
tempatnya yang sebenarnya, karena selain menjadi 
landasan  Pertahanan Negara, juga menyatakan : 
Dalam kurun waktu 2004-2009, Tingnas dinyatakan 
sebagai: Visi dan Misi  Pembanguanan Nasional Jangka 
Menengah, yakni Indonesia yang Adil dan Demokratis, 

dan Indonesia yang sejahtera.4 Namun dalam 
pengartiannya,  seolah-olah  menyamakan arti antara  
Cita-cita Nasional, Tujuan Nasional dan Kepentingan 
Nasional, yaitu seperti apa yang tercantum dalam 
Pembukaan UUD  1945.  Disebutkan dalam PerPres 
tersebut bahwa  “Tujuan Nasional disebut  sebagai  
Kepentingan Nasional yang abadi.”5 Artinya  ada 
pencampuradukan pengertian disini. Sebenarnya tidak 
ada salahnya negara menetapkan  Cita-cita ataupun 
Tujuan Nasional (yang abstrak) asalkan  rumusannya 
berbeda dengan  rumusan Kepentingan Nasional. 
Hal ini kira-kira analog dengan konsep  yang dianut 
oleh  Amerika Serikat yang disebut National Purpose,  
(tercantum dalam Preambul Konstitusi AS), yang sama 
sekali berbeda dengan National Interests dan bukan 
pula diartikan sebagai National Objectives.  National 
Purpose  lebih cenderung kepada sesuatu konsep yang 
abstrak, bahkan banyak analis mengatakan bahwa 
hal itu sulit  didefinisikan. Disebutkan sebagai: “The 
expression of the enduring values in which a nation is 
rooted.”6 Pengamat lain mengatakan : “a Nonverbal 
consensus of the chief  values of the people.”7 
Didalam aplikasinya maka National Purpose  menjadi 
“sumber inspirasi” bagi perumusan National Interests 
sehingga kedudukannya dalam hirarchi seakan-
akan paling atas. Demikian pula hendaknya kita  
menempatkan Pembukaan UUD 1945  sebagai Tujuan  
Nasional dalam pengertian sebagai National Purpose 
yang dapat dijadikan sumber inspirasi. Jadi karena 
tercantum dalam pembukaan  UUD 1945, maka tentu 
tidak mudah berobah  kecuali kalau konstitusi itu 
berobah. Sedangkan Kepentingan Nasional  yang kita 
inginkan haruslah sesuatu yang dinamis dan realistis  
mengikuti perkembangan lingkungan yang senantiasa 
berobah. Penetapannya seyogiyanya diumumkan 
secara luas dan terbuka oleh  Pemerintah/Presiden 
diawal pemerintahannya.

Dalam PerPres No 7 tahu 2008 tersebut, telah 
ditetapkan Kepentingan Nasional Indonesia dalam 
3(tiga) strata yaitu: 

a. Mutlak, kelangsungan  Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, berupa integritas teritorial, kedaulatan 
nasional, dan keselamatan bangsa Indonesia.

b. Penting, berupa Demokrasi politik dan ekonomi, 
keserasian hubungan antar suku, agama, ras, dan 
golongan (SARA), Penghormatan terhadap Hak 
Azasi Manusia, dan Pembangunan yang berwawasan 
Lingkungan hidup.

c. Pendukung, berupa Perdamaian Dunia dan 
keterlibatan Indonesia secara meluas dalam upaya 
mewujudkannya.8

3 Ibid.
4 Peraturan Presiden RI No 7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.
5 Ibid.
6 Fundamental of Force Planning, vol  I concepts. US Naval War College.
7 Ibid.
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Idealnya bila negara konsisten dalam  
pengaplikasiannya maka dari Kepentingan Nasional 
inilah kemudian diturunkan kedalam Tujuan Nasional 
yang kemudian dijabarkan kedalam Strategi Nasional 
atau bisa juga disebut Strategi Keamanan Nasional. 
Dari Strategi Keamanan Nasional inilah kemudian 
dijabarkan lagi kedalam  strategi bidang-bidang lain 
seperti Politik, Ekonomi, Militer, Intelejen, Sosial 
budaya dan sebagainya. Strategi Militer Nasional 
akan menjadi dasar penyusunan atau perencanaan  
pembangunan  kekuatan  Pertahanan/ Militer  dengan 
pengertian bahwa  kekuatan militer  negara adalah 
kekuatan inti Pertahanan. Sayangnya  hingga saat 
ini  penjabaran lanjut  dari Kepentingan Nasional di 
Indonesia, belum  exist.  Sebagai gambaran dari proses 
pembangunan kekuatan  dapat dilihat  pada diagram  
yang dibuat oleh John M. Collins  dibawah ini :9 

Pembangunan kekuatan TNI 

Sebagai  negara berdaulat  Indonesia  akan 
selalu membangun dan mengembangkan kekuatan 
Militernya sebagai alat pertahanan dan untuk 
mengamankan  dan mencapai  Kepentingan Nasional 
tersebut diatas.    Mengacu pada alur berpikir dalam 
pengambilan keputusan sesuai dengan bagan diatas, 
maka  Pembangunan Kekuatan dapat  ditempuh  
dalam  beragam pendekatan, sesuai dengan sistim 
pemerintahan yang berlaku dinegara tersebut, 
misalnya melalui pendekatan Top Down, Bottom 
Up, Scenario, Threat dan lain sebagainya. Disetiap 
pendekatan, memiliki keunggulan dan kelemahan 
masing-masing. Sebagai contoh, pada pendekatan Top 
Down, akan diawali dengan memberikan gambaran 
besar tentang situasi, mulai dari Kepentingan Nasional, 

Tujuan Nasional dan terus  dijabarkan kebawah  sampai  
kepada Strategi Militer. Sedangkan pada pendekatan 
Bottom Up, (cat: banyak dianut negara-negara), lebih 
banyak menekankan pada  Kemampuan yang dimiliki 
saat itu  serta Ancaman yang dihadapi. Banyak ahli 
militer mengatakan bahwa pendekatan ini memiliki 
keuntungan karena mengacu pada “Real World”, 
karena para perencana kekuatan akan berfokus pada 
musuh nyata yang dihadapi  dihadapkan dengan  
kekuatan yang dipunyai.  Ciri lain dari pendekatan 
ini adalah terlalu fokus pada kegiatan operasional, 
akibatnya seolah-olah mengabaikan pencapaian 
tujuan jangka panjang. Seperti diungkapkan oleh DR 
Henry C, Bartlett: “Another  pitfall of the Bottom Up 
focus is a tendency to lose sight  of the Big Picture”.10

Dalam bagan tersebut juga terdapat  pemisahan 
yang tegas antara  domain pejabat sipil  (baca domain 
politik), dan domain pejabat militer. Domain politik  
mulai dari penetapan Kepentingan Nasional, Tujuan 
Nasional (bidang ekonomi, politik dan keamanan), 
lingkungan  strategik, semuanya  sebagai masukan. 
Pada tahap ini  pejabat eksekutif (Pemerintah)  dan 
pejabat legislatif (DPR) akan berperan sebesar-
besarnya. Sedangkan mulai dari  perumusan Strategi 
Militer Nasional terus kebawah sampai dengan 
penentuan alternatif untuk menghasilkan kekuatan 
yang terprogram, semuanya merupakan  domain 
pejabat  militer.  Dari pengalaman yang dapat dilihat 
selama ini, jelas bahwa kebutuhan  alut sista  di diajukan 
oleh  masing-masing  Angkatan Darat, Laut dan Udara  
kemudian  diajukan secara hirarchi ke Kementerian 
Pertahanan terus  diajukan  ke DPR. Namun dalam 
beberrapa kasus pengadaan(pembelian) alut sista  
didominasi oleh pemerintah tanpa sepengetahuan DPR 
bahkan oleh  pejabat militer. (Ingat tentang pembelian 
kapal-kapal perang ex Jerman Timur). Atau sebaliknya  
dalam beberapa kasus lain, pengadaan (procurement) 
alut sista, anggota DPR tidak banyak memberikan 
masukan  hal ini mungkin karena ketidak mampuan 
atau kekurangan pengertahuan anggota DPR ini dalam 
hal sistim senjata pertahanan. Dapat dipastikan 
Indonesia tidak menganut pendekatan Top Down, 
karena belum ditetapkannya  Strategi Keamanan 
Nasional dan dengan sendirinya ketiadaan Strategi 
Militer Nasional. Sepertinya Indonesia menganut 
pendekatan Bottom Up , walaupun tidak sepenuhnya 
lengkap  karena ada langkah-langkah dalam proses 
yang seharusnya ditempuh, misalnya, analisis tentang 
ketersediaan sumber daya, teknologi yang tersedia,  
perhitungan tentang Risiko (bila hanya mempunyai 
kekuatan tertentu).   Satu hal yang perlu diperhatikan 
bahwa, karena keterbatasan anggaran (semua 
negara mengalami), serta perkembangan lingkungan 
keamanan global yang telah berobah, mengakibatkan 

8 Peraturan Presiden RI No 7 tahun 2008 tentang Kebijakan Ummum Pertahanan Negara.
9 John M. Collins, Defense Planning Steps,  Fundamental of Force  Planning , US Naval War College.
10 Henry C Bartlett, Fundamental of Force Planning, US Naval War College.
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pendekatan pembangunan Kekuatan Militer saat ini 
tidak lagi di dasarkan pada Ancaman (Threat  Based 
Planning) yang dihadapi, akan tetapi sudah beralih  
pada  pembangunan Kemampuan yang diinginkan 
(Capability Based Planning). Hal ini sudah banyak 
diulas dalam penerbitan QD FKPM. Dengan kata lain  
bahwa, bukan seberapa banyak kekuatan yang akan 
dibangun/ diperoleh, akan tetapi  Kemampuan apa 
yang diinginkan,  sehingga dibutuhkan suatu kekuatan 
tertentu.  Atau dengan kalimat lain: “ What do we need 
to do,  dan bukan What equipments are we replacing.” 
Konsep pembangunan kekuatan yang berorintasi 
pada pengembangan Kemampuan (Capability Based 
Planning/ CBP) dikembangkan, karena tuntutan 
perkembangan lingkungan strategis. Dunia dewasa ini  
sedang menghadapi ancaman dan peperangan baru 
yang disebut Ancaman Non Tradisional dengan aplikasi 
Asymmetrical Warfare. Spektrum ancaman begitu 
luas mulai dari  kemungkinan serangan senjata nuklir, 
perang konvensional, konflik regional, terorisme, 
perdagangan narkoba, pembajakan, perompakan 
dilaut, bantuan kemanusiaan, penanggulangan 
bencana alam, dan lain sebagainya. Para ahli politik 
dan militer mengatakan bahwa dunia sekarang 
sedang memasuki Perang Generasi Keempat (Fourth 
Generation Warfare) yang ditandai dengan perobahan 
radikal dalam hal siapa yang melakukan perang, 
bagaimana mereka melakukannya dan apa alasannya. 
Mereka  mengatakan bahwa perang masa depan 
tidak akan dilancarkan oleh tentara/militer tapi oleh 
sekelompok orang, mungkin kita sebut teroris, oleh 
gerilya, bandit bahkan oleh perampok. Itulah sebabnya 
untuk menghadapi masa depan seperti itu, para 
perencana menempuh suatu pendekatan baru untuk 
membangun kekuatan Angkatan Bersenjatanya, yaitu 
bertumpu pada  kemampuan apa yang dapat dilakukan.  
Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan yang 
sangat beragam, mulai dari  Hard capability sampai 
kepada Soft Capability.  CBP menurut Dr Paul K Davis, 
“Planning under uncertainty, to provide capabilities 
suitable for a wide range of modern-day challenges 
and circumstances while working within an economic 
framework that necessitates choice.11

Sebagai konsekwensi ditetapkannya Kepentingan 
Nasional (Tingnas) Indonesia sesuai dengan  KepPres  
diatas, maka  segenap potensi kekuatan Pertahanan 
dimana TNI adalah kekuatan inti, haruslah diarahkan 
untuk  melindungi dan mengamankannya. Kekuatan 
TNI Angkatan Laut (baca: kapal perang) akan 
memainkan peranan yang penting mengingat 
konfigurasi negara kita  sebagai negara  maritim yang 
berbatasan  laut dengan 10( sepuluh) negara tetangga.  
Dikaitkan dengan  kekuatan TNI yang  berpostur  MEF, 
maka seyogiyanya seberapapun jumlah “minimum” 
kekuatan dan kemampuan yang dimiliki, harus dapat 

melindungi dan mengamankan Kepentingan Nasional 
Indonesia sesuai prioritas. Sedangkan sampai saat ini  
belum ada suatu analisis perhitungan secara terperinci 
dan baku berapa besar sesungguhnya kekuatan riil 
minimum masing-masing angkatan yang dibutuhkan. 
Hal ini memang tidak mudah dilakukan mengingat 
banyak sekali faktor yang mempengaruhi baik internal 
maupun external.  Karena itu banyak yang berpendapat  
bahwa  MEF lebih bermuatan politis dari pada arti 
yang sebenarnya. Namun suatu realita tuntutan 
nyata bagi kekuatan  TNI yang MEF, haruslah mampu 
mengamankan dan mencapai Kepentingan Nasional. 
Penyusunan strata kepentingan  menjadi  Mutlak, 
Penting dan Pendukung (dalam uraian diatas)  secara 
langsung juga sudah menunjukkan skala prioritas  
kepentingan , akan tetapi bukan  dalam hal intensitas.  
Sebagai contoh, Kekuatan  MEF, dihadapkan dengan 
kepentingan MUTLAK,  harus mampu mempertahankan 
kedaulatan negara, Kemerdekaan dan integritas 
teritoritorial  tanpa kompromi terhadap rongrongan  
maupun ancaman pihak asing. Misalnya pencaplokan   
sebagian wilayah, pulau  atau penggeseran wilayah 
perbatasan, menjadi prioritas untuk dipertahankan, 
kalau  perlu  siap berperang untuk itu.  TNI Angkatan 
Laut dengan kapal-kapal perangnya harus mampu  
mengamankan wilayah perbatasan laut, pulau-pulau 
terluar  termasuk penduduknya, terutama diwilayah-
wilayah yang masih disengketakan dari kemungkinan 
pelanggaran oleh pihak asing. Yang perlu dikatagorikan 
dalam strata Mutlak juga adalah, kelancaran dan 
keamanan lalu lintas perdagangan  laut interinsuler, 
wilayah-wilayah  eksplorasi dan exploitasi  sumber daya 
laut, mengingat  jalur perhubungan laut  kita adalah 
Lifeline  bangsa Indonesia.  Pada strata dibawahnya  
yaitu Penting,  dengan sendirinya  dikatagorikan 
sebagai prioritas  kedua, antara lain mempertahankan  
sistim Demokrasi, menanggulangi konflik antar suku, 
ras, kelompok masyarakat, agama dsb. Namun bukan 
tidak mungkin pada level ini situasi berkembang 
sedemikian rupa, misalnya konflik antar suku  
menyebar ke berbagai daerah (sedang menggejala 
dewasa ini seperti di Lampung, Poso, NTB), sehingga  
dinilai akan membahayakan eksistensi bangsa dan 
negara, maka kepentingan ini akan  berubah menjadi 
kepentingan Mutlak, sehingga TNI dituntut untuk 
melaksanakan  tugasnya, menyesuaikan kemampuan 
yang dimilikinya  untuk dapat menanggulanginya. 
Tentunya kemampuan  yang dikerahkan pada  strata ini  
berbeda  dengan  yang dikerahkan pada strata Mutlak 
diatas.  Sedangkan pada strata paling bawah  yaitu  
Pendukung, boleh dikatakan tidak terlalu  berkaitan  
atau berpengaruh langsung pada eksistensi bangsa 
dan negara, seperti misalnya ikut serta dalam pasukan  
perdamaian PBB, sehingga kekuatan dan kemampuan 
TNI yang disiapkan juga akan menyesuaikan. 

11 Guide to Capability Based Planning, Joint systems and Analysis Group.
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Tugas TNI  Angkatan Laut 

Dalam hal penggunaan  Kekuatan Laut (baca: 
Angkatan Laut) ada baiknya kita soroti dari Tugas 
Angkatan Laut RI sesuai dengan  yang diamanatkan 
dalam UU  RI No  34 tahun 2004 tentang TNI. Pada 
pasal 9, disebutkan bahwa tugas TNI Angkatan Laut  
pada hakekatnya dibagi kedalam 4 (empat) tugas 
pokok yaitu; tugas Militer, Constabulary, Diplomasi 
serta  Pembinaan dan Pengembangan potensi Maritim.  
Dihadapkan dengan strata Kepentingan Nasional, 
maka untuk strata Mutlak yaitu prioritas pertama 
sepenuhnya dilaksanakaan  dalam  tugas  Militer dan 
bukan  dalam tugas Constabulary. Kemampuan yang 
dibutuhkan  adalah kemampuan untuk meniadakan  
ancaman, melalui operasi tempur untuk Proyeksi 
kekuatan yang antara lain meliputi operasi terhadap 
kekuatan laut musuh, operasi pendaratan amfibi, 
operasi membantu pelaksanaan operasi didarat dan 
operasi evakuasi. Operasi lain  adalah  Pengendalian 
laut termasuk didalamnya melindungi jalur laut 
untuk perdagangan. Karena itu  untuk tugas ini 
dibutuhkan kapal-kapal perang kombatan  seperti 
jenis fregate, korvete, kapal pendarat, ataupun 
kapal selam. Sebagai gambaran, sebuah kapal perang 
jenis fregate modern dengan persenjataan yang 
mutakhir, didukung oleh sensor yang canggih akan 
lebih efektif dan mampu  melaksanakan tugas tempur 
di perbatasan dibanding dengan lima buah kapal 
patroli dengan persenjataan konvensional. Pada strata 
Penting, antara lain dengan tugas-tugas Constabulary, 
yaitu mampu menanggulangi pembajakan dilaut, 
penyelundupan, perompakan, perlindungan terhadap 
armada perikanan, anti terorisme maritim serta tugas  
penegakan hukum dilaut lainnya. Dalam tugas ini 
dibutuhkan kapal-kapal patroli cepat berbagai jenis 
dibantu oleh pesawat udara intai maritim taktis yang 
andal. Untuk melipatgandakan tugas TNI-AL dibidang 
ini, Coast Guard Indonesia (ISCG) perlu segera 
dibentuk karena dapat dipastikan ISCG akan memiliki 
“bargaining power” yang lebih kuat dari pada kapal-
kapal patroli yang dipunyai oleh beberapa instansi 
Pemerintah seperti sekarang ini. Sebaliknya pada 
strata ini, kapal-kapal patroli cepat lebih efektif dan 
mampu  daripada kapal jenis Fregate. Kemampuan 
selanjutnya yang dibutuhkan oleh  kekuatan Angkatan 
Laut RI adalah untuk melaksanakan tugas  yang lebih 
“lunak” atau Benign Function.  Tugas ini meliputi;  
membantu  menanggulangi akibat bencana alam, 
bantuan terhadap pengungsi dilaut, penyelamatan 

dan pencarian (SAR), pengendalian pencemaran laut, 
survei hidrografi dan sebagainya. Untuk melaksanakan 
tugas ini diperlukan kapal-kapal berbagai jenis  yang 
umumnya bukan kapal-kapal kombatan. Sebagai 
tambahan informasi, dibeberapa negara maritim 
besar, tugas Diplomasi, digolongkan pada tugas militer, 
dan tidak berdiri sendiri. Hal ini mungkin bertolak 
dari pemikiran bahwa tujuan dari fungsi  Diplomasi  
Angkatan Laut, salah satunya  adalah  menunjukkan 
daya tangkal kepada pihak  lain, sehingga diperoleh 
kesan bahwa si pemilik  mempunyai kekuatan yang 
harus diperhitungkan. Oleh karena itu kapal-kapal 
perang yang mengemban tugas  Diplomasi AL, misalnya  
muhibah kenegara lain, umumnya adalah  kapal-kapal  
perang kombatan dan bukan  kapal patroli kecil.

Penutup 

Kepentingan Nasional suatu negara bangsa akan 
menjadi dasar dan  acuan dalam penentuan Tujuan 
Nasional serta Strategi Keamanan nasional, dimana 
dari  dalamnya disusun strategi-strategi  pembangunan 
dari semua aspek kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Penentuan strata Kepentingan Nasional 
bangsa Indonesia  sesuai  urutan, Mutlak, Penting dan 
Pendukung seperti dalam uraian diatas, hendaknya 
diartikan juga sebagai urutan prioritas dalam upaya 
menjaga dan mempertahankannya. 

Pembangunan  kekuatan TNI yang diarahkan  
pada tingkat MEF, seyogiyanya didasarkan pada 
Kemampuan apa yang dapat dilakukan  dan bukan 
pada berapa jumlah  alut sista misalnya berapa 
pesawat tempur, tank, ataupun kapal perang yang 
akan diadakan. Pada strata kepentingan Mutlak, maka 
seberapapun “Minimum” kekuatan TNI, haruslah 
mampu melaksanakan tugasnya, mengingat pada 
strata ini  keutuhan wilayah teritori , kedaulatan 
dan kemerdekaan  bangsa dan negara dipertaruhkan. 
Penggunaan kekuatan adalah kekuatan militer penuh 
dan bukan tugas constabulary (bagi AL), atau tugas-
tugas lainnya,  sehingga tidak ada kompromi dalam hal 
ini. Khususnya untuk menanggulangi kegiatan-kegiatan 
pelanggaran hukum dilaut, sudah saatnya Coast Guard 
Indonesia diwujudkan, sehingga kekuatan pokok TNI-
AL dapat lebih dikonsentrasikan di perairan-perairan 
perbatasan dan ZEE. Jadi sangat logis disimpulkan  
bahwa kekuatan pertahanan RI yang MEF, ukurannya 
adalah mampu melaksanakan tugas untuk mencapai 
dan mengamankan Kepentingan Nasional RI sesuai 
dengan  strata dan prioritasnya. 
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