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Gagasan Kol Laut (P) Judijanto, Msi, MA tentang NMIC 
“menyengat” hadirin beberapa negara “sahabat”, sayang 
belum ada respons pemangku kepenting an maritim. Teori-
nya instrumen maritim (yang potensial dan kaya raya) di-
kendalikan oleh petinggi maritim bukan petinggi kelautan. 
Dasarnya per defi nisi maritim adalah superset dari elemen 
kelautan, laut, sungai, pantai, teluk, transportasi, energi dan 
rekayasa dasar laut, dll dan udara diatasnya (cordonne sani-
taire). Gagasan itu mencuatkan lemma versus isu maritim, 
yang intinya belum ada kejelasan per defi nisi dan arsitektur 
pengelolaannya serta kelangkaan strategi nasional bidang 
maritim...deja vu? 

Tulisan kedua menekankan konsep anggaran sebagai 
kendala dan sebagai mitos, benarkah itu? Me ngubah kon-
sepsi anggaran sebagai dukungan terhadap kegiatan, akan 
lain dampaknya. Perlu meninjau ulang peran daya serap dan 
Pjk Keu versus performa riil suatu kegiatan. Dampak atau 
efek terhadap musuh lebih dipentingkan --- yakni Ukuran ef-
fektivitas dan Pjk efektivitas perlu ditampilkan. Publik lebih 
mengharapkan efektivitas dan anggaran (keuangan) dipa-
sangkan untuk dipertanggungjawabkan bersama. 

Dari setidaknya 60 titik batas maritim yang masih disen-
gketakan, hanya 20 % nya yang bisa diselesaikan. Tentu saja 
penyelesaian yang setengah-setengah ini mengakibatkan ma-
salah; misalnya: pengelolaan sumber daya  dan penegakkan 
hukum versus kejahatan transnasional (bila sengketa di ZEE). 
Lebih penting lagi apabila menyangkut wilayah kedaulatan 
suatu negara (laut teritorial). Pendekatan yang tepat perlu 
dirancang saksama, agar delimitasi dapat dilakukan dengan 
damai sekaligus tidak membiarkan masalah berlarut-larut. 
Kenyataannya bagaimana penyelesaian yang dilakukan para  
aktor yang terlibat ? Bagaimana perkembangannya sampai 
sekarang ? Pelajaran apa yang bisa diambil dari pendekatan 
yang tampaknya “tidak signifi kan” versus delimitasi?

Semoga bermanfaat, staf redaksi di redaksi@fkpma ritim.
org tetap mengharapkan saran,kritik atau komentar langsung 
untuk perbaikan kualitas, dll. 

Koreksi: Kami memohon maaf atas kekeliruan penomor-
an terbitan terdahulu. Penomoran sekarang sudah disesuai-
kan dengan prosedur yang benar.Terimakasih.
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Pendahuluan
  
Pada tanggal 13 November 2012, pihak 

TNI-AL berkolaborasi dengan  Angkatan Laut 
Singapore, menyelenggarakan “Maritime Security 
Seminar” bertempat di hotel Shangri-La, Jakarta. 
Pembicara pertama Kolonel Laut Judijanto Msi, 
MA. menyampaikan presentasinya yang berjudul 
“Kerjasama Strategis Pengelolaan Keamanan 
Maritim di Indonesia”, di dalamnya terdapat gagasan 
mewujudkan National Maritime Security Information 
(NMIC). Siang harinya, penulis bertemu dengan 
salah satu pakar maritim dari Australia yang ternyata 
sangat serius, menanggapi gagasan pembentukan 
pusat informasi keamanan maritim nasional (baca: 
NMIC). Ada juga beberapa pihak yang sangat serius 
mempertanyakan detil rencana pembentukannya. 
Singkatnya, gagasan NMIC  telah menimbulkan 
“gejolak” dari berbagai pihak (di luar negeri) yang 
“terperangah” mendengar rancana tersebut. Betapa 
tidak? Rencana tersebut akan mengubah lanskap 
keamanan maritim kawasan Asia tenggara, yang pada 
gilirannya membawa dampak langsung terhadap 
upaya untuk menciptakan stabilitas keamanan, dan 
sudah pasti — besar pula pengaruhnya terhadap 
globalisasi.

Banyak pihak menggambarkan lanskap keamanan 
maritim di kawasan Asia tenggara (dimana dua 
pertiganya adalah yurisdiksi Indonesia), sebagai 
perairan penuh bahaya, antara lain tulisan dari; 
(i) Burnett, John. S :”Dangerous Waters”, Dutton-
Penguin Putnam Inc. 2002, (ii) Parformak and Frittelli: 
”Maritime Security: Potential Terrorist Attacks and 
Protection Priorities”, CRS Report to Congress, 2007,  (iii) 
Lehr, Peter: “Violence at Sea”, Routledge, New York, 
2007, (iv) Chalk, Peter, et-al; “ Countering Piracy in the 
Modern Era”, RAND, 2009, dan belum terhitung tulisan 
pakar keamanan maritim dari Jepang, Australia, 

* )  Penulis adalah Laksda TNI (Purn), alumni AAL-XIV, pengalaman penugasan 
diantaranya sebagai Naval Attache pada KBRI Manila, Filipina (1988-1991), 
BAIS ABRI (1991-1996) dan penasehat Militer, pada PTRI untuk PBB, New York 
(1996-199). Kini menjabat sebagai Ketua FKPM, Tenaga Profesional Tetap di 
Lemhanas, Jakarta dan Pengajar pada Program Pasca Sarjana Universitas Indo-
nesia. E-mail: Robertmangindaan@fkpmaritim.org
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1  entered into force on 4 September 2006. To date, 18 States have become Contracting Parties to ReCAAP. The seventeen Contracting Parties to ReCAAP are the 
People’s Republic of Bangladesh, Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the People’s Republic of China, the Kingdom of Denmark, the Republic of India, 
Japan, the Republic of Korea, the Lao People’s Democratic Republic, the Republic of the Union of Myanmar, the Kingdom of the Netherlands, the Kingdom of 
Norway, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, the Kingdom of Thailand, the United Kingdom 
and the Socialist Republic of Viet Nam.

2 IMO  MSC.4/Circ.182 30 April 2012

Singapore dan Malaysia, tahun 2012. Situasi tersebut 
mengisyaratkan satu hal yang amat penting,yakni: 
masyarakat maritim memerlukan informasi akurat 
dan aktual mengenai keamanan perairan di kawasan 
Asia Tenggara, khususnya di choke point dan SLOC 
(dapat dibaca: ALKI). 

Pusat Informasi Keamanan Maritim Kawasan

Keinginan mewujudkan NMIC sebetulnya sudah 
lama menjadi impian Indonesia (baca: Kementerian 
Luar Negeri) yang memperjuangkannya sejak 
tahun 1994. Sayang tidak ada gayung bersambut, 
para pemangku kepentingan di Nusantara ini tidak 
mendukung kepentingan tersebut, sebaliknya 
Singapore sangat gigih menempatkan pusat informasi 
keamanan maritim kawasan di negara pulau tersebut. 
Mereka berhasil, dan didukung kuat Jepang yang 
mengajukan pembentukan The Regional Cooperation 
Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery 
against Ships in Asia (ReCAAP) yang menggandeng The 
ReCAAP Information Sharing Centre (ISC).1 Luas area of 
responsibility yang mereka tentukan dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini;

Gambar 1. Kawasan Asia Tenggara

Pada tahun 1981 International Chamber Of Commerce 
(ICC) di London membentuk International Maritime 
Bureau (IMB) yang fokus pada masalah rompak laut. 
Wujud dari keprihatinanan tersebut adalah membentuk 
IMB Piracy Reporting Centre di  Malaysia (1992). 
Upaya tersebut, sejalan dengan resolusi International 
Maritime Organization (IMO) no. A 504 (XII) (5) and (9) 
adopted on 20 November 1981, yang intinya mendesak 
pemerintah dan semua pihak serta organisasi untuk 
bekerja sama dan bertukar informasi satu sama lain, 
khususnya dengan IMB untuk mengembangkan 
tindakan terkoordinasi dalam rangka memerangi 

penipuan maritim (combating maritime fraud). IMB 
memiliki memorandum of understanding (MoU) dengan 
Organisasi Kepabeanan Dunia (WCO) dan memiliki 
status pengamat dengan Interpol (ICPO).

Organisasi nirlaba tersebut diawaki oleh jajaran 
staf multi-bahasa dan multi-disiplin, yang dirancang 
sebagai focal point untuk memerangi segala bentuk 
(i) maritime crime and malpractice, (ii) melaporkan 
serangan bajak laut, dan (iii) mengeluarkan peringatan 
tentang hotspot pembajakan. Tugas utama IMB adalah 
melindungi integritas dari perdagangan internasional 
dengan mencari penipuan dan malpraktik. Informasi 
yang diperoleh dari berbagai sumber diberikan kepada 
anggota dalam bentuk saran tepat waktu, mengenai 
ancaman dan menjelaskan bagaimana anggota dapat 
mengurangi kerentanan mereka terhadap ancaman 
tersebut. Contoh dari informasi yang diedarkan adalah 
sebagai berikut;

274-12

29.11.2012: 2235 LT: Posn: 06:01.5S - 106:54.0E, 
Tanjung Priok Anchorage, Indonesia. 
Three robbers boarded a chemical tanker at 
anchor. Robbers were sighted at poop deck, alarm 
raised and all crew mustered. Seeing alert crew 
the robbers escaped with stolen ship’s stores. All 
crew safe.

265-12

17.11.2012: 1600 LT: Posn: 07:05.46S – 112:39.48E, 
Surabaya Inner Anchorage, Indonesia.
Armed pirates in two speed boats, seven in one 
boat and three in the other, boarded an anchored 
bulk carrier. Alert crew raised the alarm, 
mustered and started approaching the robbers 
who were seen escaping. No injuries to crew

Dari pihak IMO sendiri, juga mengeluarkan laporan 
bulanan mengenai semua insiden  dari piracy and 
armed robbery dan berbagai kasus keamanan mariitm 
di seluruh dunia. Contoh laporannya adalah sebagai 
berikut 2; 

IMO
MSC.4/Circ.182
30 April 2012

SITEAM NEPTUN
Chemical tanker
Liberia
27185
9185499

01/02/2012 SOUTH CHINA SEA
Batam Outer Anchorage
Indonesia
01° 07.00’ N
104° 10.00’ E
Robbers boarded an anchored tanker, stole ship’s stores and 
escaped unnoticed.
Ship’s stores stolen 
Reported to CSO: Yes
Local authorities via agents ICC-IMB Piracy Reporting 
Centre 
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Kuala Lumpur, PRC 
relayed message to Bakorkamla, Indonesian Navy HQ & 
Indonesian Marine Police HQ

Pihak IMO telah menyediakan modul “piracy 
and armed robbery” pada Global Integrated Shipping 
Information System (GISIS) (gisis.imo.org) yang 
bisa diakses oleh berbagai pihak dalam rangka 
meningkatkan akurasi informasi dan memungkinkan 
pihak pengguna untuk mengembangkan tindakan 
lanjut dan pelaporan sesuai format yang diinginkan. 
Insiatif yang menonjol dari kawasan Asia tenggara 
adalah pembentukan Information Fusion Centre (IFC) di 
Changi Naval Base, Singapore. Pada perayaan tahun 
ketiga berdirinya IFC, mereka mengklaim memiliki 
berbagai keberhasilan dalam menyelesaikan insiden 
yang terjadi pada berbagai ancaman baru, yang muncul 
untuk keamanan maritim seperti terorisme maritim. 
IFC telah melakukan upaya untuk meningkatkan 
kemampuannya, antara lain bekerja sama dengan 
ReCAAP, kemudian membentuk ASEAN-Information 
Sharing Portal (AIP), yang memanfaatkan kemampuan 
kemajuan teknologi untuk mengirim informasi 
langsung ke perangkat mobile komandan regional, 
yang memungkinkan mereka untuk memberikan 
tanggapan cepat dan efektif. Pada  pertemuan “Third 
ARF Inter-Sessional Meeting on Maritime Security” di 
Tokyo, Jepang, pada tanggal 14-15 February 2011, 
dalam “Co-Chairs’ Summary Report” dilaporkan 
bahwa pihak Indonesia menginformasikan bahwa 
untuk masalah keamanan maritim, Indonesia memiliki 
call center yaitu (62)(21) 500500 yang dialamatkan pada 
Indonesian Maritime Security Coordination Board (IMSCB) 
atau BAKORKAMLA. 

Inisiatif tersebut nampaknya menjadi acuan 
pada jalur pertahanan/militer, terlihat pada pada 
pertemuan “ASEAN Regional Forum Defence Offi cials’ 
Dialogue Sydney” (April 2011), berkembang dialog 
yang menyarankan agar civil-military cooperation 
mempromosikan untuk peningkatkan multilateral 
information-sharing yang dipandang mempunyai peran 
penting untuk menghadapi tantangan keamanan 
maritim. Dialog tersebut menegaskan bahwa tanpa 
dukungan penuh dari semua anggota, maka tidak bisa 
dicapai manfaat yang besar dari kegiatan pengumpulan 
informasi. Pada pertemuan tersebut juga diingatkan 
bahwa keamanan maritim mendapatkan perhatian 
yang sangat serius pada ARF dan ADMM-Plus. 

Pada tanggal 8-12 Juli 2012, Singapore Navy dan 
TNI-AL melaksanakan ASEAN Maritime Security 
Information Sharing Exercise (AMSISX) di Information 
Fusion Center, Singapore. Latihan semacam gladi 
posko (CPX) dengan area operasi latihan Laut 
Andaman, Selat Malaka, Laut China Selatan dan 
Laut Sulawesi. Skenario yang digunakan adalah 
menghadapi maritime terrorism dan sea robbery, melatih 
pengumpulan informasi antar ASEAN Navies dan 

jajaran pemangku kepentingan keamanan maritim, 
khususnya menyangkut keselamatan maritim.    
Rangkaian informasi tersebut di atas, secara sederhana 
disimpulkan bahwa sekarang ini, pusat informasi 
keamanan maritim kawasan Asia Tenggara berada di 
Singapore. Dapat dikatakan dalam bahasa yang konkrit, 
jelas dan tegas, bahwa pusat intelijen maritim kawasan 
Asia Tenggara berada di Singapore, dan dikelola oleh 
mereka atas nama komunitas ASEAN, yang (sudah) 
didukung oleh 46 instansi dari 29 negara (termasuk 
Indonesia).

Bentukan NMIC?

Kebutuhan atau wacana keinginan untuk 
membentuk NMIC tentunya perlu berawal dari  
beberapa pertanyaan kunci, yaitu; (i)  apa obyektifnya 
membentuk NMIC, (ii) siapa penggunanya, (iii) 
bagaimana membentuknya. 

Berawal dari obyektif NMIC tersebut, apakah 
sebagai pusat penampung informasi, ataukah pusat 
sumber informasi, yang tentunya luas ruang lingkup 
atau cakupan informasinya seperti apa yang mampu 
disediakan. Apabila berkaca IMB, mereka  mampu 
memberikan informasi tentang ancaman terhadap 
keamanan pelayaran, kejahatan dalam dunia pelayaran, 
termasuk malpraktik dalam bisnis pelayaran. Malahan 
lebih jauh dari itu, mereka mampu menyediakan 
informasi mengenai kondisi manajemen dari suatu 
lembaga atau institusi yang good governance-nya sangat 
buruk dan “mengidap” wabah korupsi.

Apabila menggunakan atribut “pusat informasi 
maritim nasional” maka institusi tersebut harus 
mampu berurusan dengan informasi dari semua 
aspek maritim dalam skala nasional. Persoalan yang 
mendasar sekarang ini ialah, Indonesia belum punya 
pemahaman yang baku mengenai domain maritim 
nasional. Malahan yang terjadi adalah Dewan Maritim 
dirubah menjadi Dewan Kelautan, yang kemudian 
penjabarannya dalam RJPMN sangat berat kepada 
kelautan (resources). Tidak sulit pula untuk mengatakan 
bahwa dari sudut pandang disiplin strategi, dapat 
dikatakan bahwa Indonesia tidak punya strategi 
keamanan maritim nasional.

Perdebatan sengit masih cenderung menyoroti 
dimensi mana yang lebih besar, apakah kelautan atau 
maritim. Sementara itu,  komuniti maritim internasional 
yang dimotori oleh IMO, secara tegas mengedepankan 
bahwa inti dari keamanan maritim adalah keamanan 
pelayaran, keselamatan navigasi dan marine 
environment protection. Pada sisi lain, jajaran keamanan 
yang menghormati Mahanisme, akan menunjuk pada 
kekuatan laut sebagai inti dari keamanan maritim.  
Namun perlu juga memahami pandangan negara 
adidaya maritim yang mengemukakan bahwa ”the 
maritime domain is defi ned as all areas and things of, on, 
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under, relating to, adjacent to, or bordering on a sea, ocean, 
or other navigable waterway, including all maritime-related 
activities, infrastructure, people, cargo and vessels and other 
conveyances “. 3

Bila mengikuti pandangan tersebut, maka lingkup 
informasi yang dibutuhkan untuk mendukung 
kebijakan nasional yang berkaitan dengan enam 
spektrum kepentingan,4  yaitu;  

• Foreign policy, defence, security and trade
• Sovereignty / territorial integrity / political 

independence
• Security from crimes at sea
• Resource security
• Environmental security
• Security of seafarers and fi shers 
Keenam spektrum kepentingan tersebut, sudah 

mengisyaratkan alamat para pengguna informasi yang 
membutuhkan masukan dalam rangka melaksanakan 
tugas pokoknya. Masih ada pertanyaan lanjutannya, 
yaitu apakah hanya untuk konsumsi domestik 
atau sudah sepantasnya disiapkan juga untuk 
pihak luar yang (konon) sangat “berisik” mengenai 
keamanan pelayaran dan keselamatan navigasi 
di perairan Nusantara ini. Tidak bisa diabaikan 
upaya keamanan maritim yang dikembangkan oleh 
Asean Maritim Forum dan Asean Regional Forum, 
sangat menginginkan (baca: menuntut) multilateral 
information-sharing yang dipandang berperan penting 
untuk mengatasi tantangan keamanan maritim. 
Membicarakan keamanan maritim kawasan Asia 
Tenggara yang dua pertiganya adalah yurisdiksi 
Indonesia, sudah jelas akan “bertemu” dengan strategi 
keamanan maritim Indonesia. Pada gilirannya, strategi 
tersebut tidaklah mungkin dirancang tanpa intelijen 
maritim, tanpa informasi yang lengkap, aktual, akurat 
mengenai domain maritim di Nusantara ini. 

Bertolak dari asumsi umum bahwa TNI-AL mampu 
menyediakan informasi untuk membangun strategi 
keamanan maritim nasional, tentunya harus pula 
sanggup membagi (sharing) dengan berbagai pihak 
lainnya yang sudah mempunyai pemahaman bahwa 
information-sharing activities, adalah suatu kewajiban 
(obligation) yang harus dipenuhi oleh semua pihak 
termasuk Indonesia. Menyusul pertanyaan yang ketiga, 
bagaimana membentuknya? Apakah pusat informasi 
tersebut adalah lembaga sipil (nirlaba), atau militer, 
atau gabungan? Jawabannya tentu tidak akan mudah 
oleh karena berkaitan dengan banyak aspek stratejik, 
katakanlah keamanan nasional, industri pelayaran 
nasional, industri perikanan nasional, perdagangan, 
pendanaan dan sebagainya. Membangun pusat 
informasi seperti itu, tentunya sudah harus dipikirkan 
mengenai jaringan pengumpul informasi, analis multi-
disiplin, networking dan capacity building.

Penutup

Membangun NMIC adalah suatu kebutuhan 
Indonesia yang sangat mendesak, dan harus 
segera diwujudkan. Tetapi perlu disadari akan ada 
banyak persoalan yang perlu dipecahkan terlebih 
dahulu. Pertama, belum ada kebijakan nasional yang 
mengamanahkan pembentukan NMIC, mungkin 
karena ocean policy belum “lahir” sampai tahun ini, 
dan juga belum ada strategi maritim nasional. Kedua, 
egosektoral yang masih sangat kuat melekat pada 
semua pemangku kepentingan (tanpa kecuali), yang 
mengedepankan kepentingan sektoral. Pasti sulit 
untuk mengintegrasikan sistem informasi dari berbagai 
sektor yang kurang transparan, adakalanya bias dan 
tidak bernilai. Ketiga, pengawakan dan manajemen 
operasional pasti akan menyerap daya dan dana yang 
cukup besar, yang sudah harus siap pakai. 

Modal awal tentunya sudah ada, yaitu jaringan “ba-
pul” (badan pengumpul) baik dalam birokrat maupun 
instansi swasta, dan masyarakat luas, berikutnya 
embrionya juga tidak sulit untuk dimapankan. Tetapi 
modal utama yang paling dibutuhkan adalah tekad 
yang kuat dan dukungan kebijakan nasional (baca 
strategi) yang konkrit. Berkaca ke negara adidaya, 
mereka juga merapihkan kegiatan di bidang tersebut 
dengan mewujudkan the 2012 National Strategy  for 
Information Sharing and Safeguarding. Petunjuk dasar 
yang dibangun antara lain;  (i) kembangkan wadah 
tersebut secara efektif (ii) integrasikan prosesnya, 
standar dan penerapan kebijakan, (iii) siapkan 
dukungan teknologi untuk pengamanan informasi 
yang akuntabel dan diseminasinya sesuai kebutuhan, 
(iv) berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas 
wadah tersebut. Kata kunci di sini adalah akuntabel 
dan berlanjut, yang perlu dibangun, dipertahankan 
dengan standar akurasi yang baik, dan idealnya 
menjadi rujukan masyarakat maritim internasional. Di 
lapangan sudah ada berbagai pihak yang sudah eksis 
dan menjadi rujukan masyarakat dunia, artinya — akan 
ada persaingan atau katakanlah “kompetisi” dengan 
pihak yang sudah lebih mapan dalam segala bidang. 
Penulis menyadari bahwa berbicara di atas kertas, 
sangatlah mudah namun akan berbeda situasinya 
dengan di lapangan. Perlu curahkan pikir yang 
jernih, intensif dan fokus, yang melihat NMIC sebagai 
kebutuhan nasional yang akan mencakup spektrum 
kepentingan yang luas. Mulai dari kedaulatan sampai 
pada teknis pelaporan dan penyiapan data base. 
Fokus bahasannya juga sangat kompleks, mulai dari 
masalah politik, ekonomi, sosial-budaya, keamanan 
dan hukum. Namun pesan (political message) yang 
ingin dikemukakan di sini ialah NMIC merupakan 
kebutuhan primer dan jangan kandas pada sekedar 
wacana.  (B-o8/QD.II-13)

3 US NATIONAL Strategy for maritime security

4 Ibid
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Latar belakang
 
Ekonomi Pertahanan fokus pada alokasi peng-

gunaan sumber daya nasional yang terbatas 
guna mendukung strategi pertahanan nasional 
dan kekuatan militer (gabungan utamanya) yang 
ekonomis dan efi sien.2 Membangun perencanaan 
kekuatan militer berbasis strategi pertahanan 
nasional adalah tugas Kementerian Pertahanan 
(Kemhan). Mereka diuji untuk men jelaskan obyektif 
setiap pilihan struktur kekuatan militer nasional serta 
strategi pertahanan nasional mendatang. Keputusan 
penuh arti ini ditunjukkan dengan memilih alternatif 
yang benar-benar memenuhi rasio efektivitas-
biaya.3 Problema ekonomi pertahanan nasional 
seperti pemilihan senjata, pemeliharaan, logistik, 
akuisisi, dan lain-lainya, seringkali dihadapkan 
dengan terbatasnya anggaran. Benarkah anggaran 
pantas menjadi tumpuan untuk disalahkan ? 
Mungkin lebih “adil” (fair) bila memperlakukan 
anggaran sebatas konsekuensi dukungan kegiatan. 
Pergeseran ini membuat memilih dan memilah 
alternatif kegiatan adalah fokus  kegiatan strategik 
setiap pengambil keputusan, tidak lagi hanya 
memilah dan memilih anggaran saja. Memilih 
(analisis) kegiatan di lingkungan pertahanan nasional 
berbeda dengan era Perang Dunia II bahkan era 
Perang Korea sekalipun.4 Orientasi sekarang adalah  
versus isu keluarga “penangkalan” (deter). Berikut 
barulah dicari alternatif (besaran) “biaya” yang bisa 
mendukung setiap kandidat kegiatan, dan anggaran 
(baca alokasi anggaran) adalah kumpulan semua 
biaya. Memperlakukan anggaran adalah mencermati 
komponen “biaya” guna mendukung kegiatan yang 
terpilih — atau mencermati alokasi sumber daya 
yang digunakan mendukung kapabilitas kekuatan 

militer gabungan (fokus : kekuatan gabungan) yang 
dibutuhkan demi tercapainya obyektif  kepentingan 
nasional. Mengapa elit militer sangat berkepentingan 
terhadap “biaya”? Jawabnya sederhana saja, sumber 
daya nasional sangat terbatas sekali, karena itu porsi 
gross national product (GNP) yang dialokasikan bagi 
kepentingan strategi keamanan nasional menjadi 
sangat terbatas.5 Perancang kekuatan militer 
gabungan sebaiknya dapat mendemonstrasikan 
seberapa baiknya atau  “pantasnya besaran 
efektivitas” (model MOE) 6 sistem yang dibeli  guna 
mendukung strategi keamanan nasional (Kamnas) 
dan seberapa besarnya konsekuensi biaya guna 
mendukungnya sampai sistem tersebut benar-benar 
“tutup-buku” (book value”zero”). Mengenal konsep 
dan memperlakukan biaya sebagai konsekuensi 
dukungan kegiatan diharapkan dapat membantu 
memformulasikan alternatif sistem yang terbaik (atau 
kegiatan) diikuti pemodelan biaya yang akan sangat 
membantu bukan saja perancang struktur kekuatan 
militer gabungan tetapi bagi organ pemerintah dan 
kelembagaan lain. Makalah ini dapat digunakan 
sebagai perangkat teks bantu pengambilan keputusan 
(decision support system) seperti analisis pemilihan 
sistem senjata, platform, alternatif kekuatan dan isu 
lainnya di lingkungan militer yang perlu ditangani 
dengan mencermati berapa baiknya (besaran 
efektivitasnya) yang bisa dicapai dan berapa besarnya 
dukungan biaya (konsekuensi dan risiko) yang 
diperlukan guna mendukung setiap alternatif yang 
ditampilkan sampai tahun tutup buku alternatif 
tersebut. Dua konsep utama diperkenalkan yakni 
ukuran effektivitas (UE)7 dan biaya, perpaduan model 
ini sudah lama digunakan di negara maju semenjak 
tahun 1972. Publik akan sangat mudah menerima 
bentuk pertanggungan jawaban yang “adil” setelah 

* )  Purnawirawan TNI-AL  terakhir berdinas sebagai Dan Seskoal tahun 2001. Tahun 2002, ditugaskan sebagai wakil ketua CDMS (sekarang FKPM), dan pertengahan 
tahun 2002 bergabung dengan UPN “Veteran” Jakarta sebagai Warek bidang kemahasiswaan dan tahun 2006-2011 menjabat sebagai Rektor. Bulan Maret tahun 
2011 kembali bergabung ke-FKPM sampai sekarang. E-mail : budimandjokosaid@yahoo.com, budimandjokosaid@fkpmaritim.org.   

1  Tulisan ini berbasis  konsep “ Meninjau  ulang konsep anggaran .....” yang dikembangkan , oleh Budiman Djoko Said, periksa www.fkpmaritim.org, kajian singkat 
tahun 2009. Mengingat banyaknya teminologi ekonomi, sebaiknya pembaca juga membaca artikel “Ekonomi Pertahanan Nasional...”,QD ,vol # 5, no # 17 , Nov 
2012, atau dalam situs www.fkpmaritim.org dgn judul yg sama.

2 Enthoven,Alain.C dan Smith, K.Wayne, RAND CORPT,New Edition, 2005, “ How Much Is Enough? Shaping the Defense Program 1961-1969 ”, halaman 27. 

3 Ibid

4  Quade,E.S, RAND,Januari 1963, “Military System Analysis“, halaman 1.Keluarga penangkalan a.l: compell,coercive,deterrence,dll 

5 “Military Systems Cost Analysis  (A Summary Lecture for the AFSC Cost Analysis Course)”, RAND, January 1962, Fisher,Gene.H, halaman 1. 

6 MOE (measures of effectiveness) adalah ukuran effektivitas (UE) adalah kriteria atau standar ukuran effektivitas sistem senjata, platform, dll, ukuran ini berbeda 
dengan kebisaan (ability) . Kebisaan misal, kecepatan menanjak, jarak capai, jarak jelajah dll , sesuai rancang bangun pabrik (system design) masih belum dikat-
egorikan kapabel (mampu) akan tetapi baru bisa (ability) --- mengingat defi nisi kapabilitas atau kemampuan (capability) = kebisaan (ability) + “ outcome”, tanpa 
harga “outcome” hasil riset dan test lapangan, sistem yang diadakan atau dibeli tersebut masih belum bisa disebut kapabel  baru sebatas “able” atau bisa 
atau baru memenuhi kriteria sistem desain (design pabrik). Contoh “bisa” seperti: kecepatan menanjak suatu tank, kecepatan peluru  yang ditembakkan, jumlah 
peluru ditembakkan per menit, dll. Periksa “Future Force Warrior , Integrated Analysis Planning”, Center of Operations Research Execellence Technical Report,US 
Military  Academy,West Point, June 2005, halaman 13-15....MOE = measures how well the mission is performed. MOE are usually scenario-dependent. Examples 
: number of enemy killed during a mission. MOP = measures of performance may represent a measurement of system. MOP also measureable by a test process. 
Examples : minimum of effective fi ring range weapons system.
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didemonstrasikan berapa besarnya (efektivitas) 
kegiatan tersebut dan berapa besar dukungan biaya 
per kegiatan yang dipilih.

Teknik Manajemen Modern dan Perencanaan 
Jangka Panjang 

Umumnya administrasi pemerintahan modern di 
dunia dewasa ini berhadapan dengan problema yang 
sama yakni tantangan terhadap perbaikan efektivitas 
suatu hasil (outputs), perbaikan efi siensi atau manajemen 
biaya dan terakhir perbaikan akuntabilitas dengan 
cara menghubungkan performa atau efektivitas 
dengan konsekuensi biaya yang sudah dikeluarkan. 
Penggunaan teknik manajemen modern seperti Total 
Quality Management (TQM), Balanced Score Cards (BSC), 
dan Activity-Based Costing (ABC) akan menjamin 
suksesnya organisasi. Melese dkk memperkenalkan 
model yang dikembangkan berbasiskan teknik 
Deming (PDCA)8 dan bisa digunakan bagi birokrasi 
maupun swasta. TQM selalu mengajak berkaca 
pada sistem atau proses berjalan dan selalu belum 
sempurna serta untuk disempurnakan. 

Sedangkan ABC dan BSC sangat membantu 
pengukuran performa atau efektivitas yang didapat. 
Perangkat manajemen modern lain yang kapabel 
membantu melakukan pilihan berbagai alternatif 
misalnya “effektivitas-biaya” (popular bagi militer), 
“manfaat-biaya” (populer bagi non-militer), rekayasa 
ekonomi (economics engineering), rekayasa logistik 
(logistics engineering), analisis biaya (cost analysis), 
estimasi biaya  (cost estimate), estimasi  dan relasi  
biaya (CER/cost estimate relationship), dan banyak 
lagi sebutan lain yang mirip dan kegunaannya sama, 
yakni memperlakukan biaya sebagai konsumsi 
kegiatan bukan sebagai konsumsi obyek. Biaya 
adalah materi yang perlu didalami khususnya versus 
isu pertahanan nasional. Sesi ini banyak menyoroti 
isu biaya, bukan dikarenakan mewakili problema 
penganggaran, namun lebih mengisyaratkan biaya 
hanyalah sebatas mewakili kapabilitas yang “hilang” 
(karena sudah digunakan). Biaya adalah sesuatu 
yang hilang 9 karena tidak bisa digunakan lagi untuk 
keperluan lain yang bisa jadi memiliki UE yang 
jauh lebih besar dibandingkan pilihan sistem yang 
sama. Teknik manajemen modern dengan kalkulus 
anggaran bergantung kepada perencanaan yang 
bagus. Perencanaan yang diturunkan berbasis visi 
dan misi yang jelas, konkrit dan kokoh. Bukan dalam 
bahasa yang mengawang-awang atau normatif yang 

sulit diturunkan dalam bahasa strategi dan kebijakan 
(policy) sampai ketingkat program-program. 

Dalam bahasa militer visi dan misi diterjemahkan 
sebagai obyektif  (apa sebetulnya yang diharapkan). 
Selanjutnya diturunkan dalam uraian program 
dengan urutan/bobot dan prioritas yang langsung 
mengarah pada obyektif fi sik yang sudah ditetapkan. 
Tanggungjawab pemangku kepentingan strategik 
untuk menurunkan dan mengontrolnya sampai 
ke tingkat program di bawahnya. Didunia nyata 
umumnya sulit diketemukan kegiatan, program atau 
proyek yang pendek umurnya (short life cycle time). 
Dikaitkan dengan biaya, lebih “adil”  bila muncul 
defi nisi biaya sepanjang usia (BSU atau total life cycle 
cost) — konsep (analisis) yang memperlakukan biaya 
(total) mulai dari litbang, investasi (awal analisis), 
operasional, modernisasi, pemeliharaan, dll sampai 
dengan sistem tersebut tutup buku.

Skenario yang Sedang Berjalan 

Pemerintah selama ini nampaknya lebih 
memposisikan anggaran sebagai konsumsi obyek 
bukan konsumsi kegiatan. Sebaiknya lebih bergeser 
dan berorientasi serta fokus pada kegiatan terpilih 
dengan anggaran hanyalah sebagai konsekuensi 
dukungan. Penganggaran selama ini sepertinya 
diciptakan hanya untuk satu tahun berjalan dan 
secara tidak langsung menegasikan biaya” untuk 
tahun kedua, ketiga, dan seterusnya  berorientasi 
jangka pendek dan tidak ada program berkelanjutan. 
Akibatnya kutak-katik anggaran dijajaran pemerintah 
guna menentukan besaran moneter/rupiah jauh lebih 
mengemuka dibandingkan menentukan kegiatan 
berbasis prioritas/bobot/nilai suatu kegiatan diantara 
sejumlah kegiatan lainnya. Mencari dan menemukan 
jumlah “angka” anggaran jauh lebih diminati, dan 
lebih disukai dalam suatu perencanaan daripada 
memilah dan memilih kegiatan dengan atribut 
kualitas dan effektivitas. 

Fakta pertanggungan jawaban (Pjk) setiap 
proyek selama ini sepertinya cukup diwakili atribut 
“rapinya” Pjk Keuangan  membentuk citra atau 
pembenaran selama ini (tradisional) bahwa Pjk Keu 
dianggap memadai mewakili performa riil kegiatan. 
Benarkah performa kegiatan sementara ini juga bisa 
diwakili dengan indikator daya serap. Bukankah daya 
serap suatu program adalah laju kecepatan (rate of 
change) penyelesaian proyek relatif terhadap Pjk Keu. 
Kalau daya serapnya tinggi apakah effektivitasnya 

7 Model “effektivitas” tidak akan dibahas disini , hanya sekedar diperkenalkan guna membandingkan dengan defi nisi kebisaaan (ability).

8  Francois Melese, James Blandin and Sean OíKeefe, International Public Management Review,Electronic Journal at http://www.ipmr.net, Volume 5 • Issue 2 • 2004 
• © International Public Management Network,“A New Management Model for Government: Integrating Activity Based Costing (ABC) , the Balanced Scorecard 
(BSC) and Total Quality Management (TQM) with the Planning, Programming and Budgeting System “, halaman 104. PDCA  plan-do-check-act.

9 Fisher,Gene.H, RAND CORPT,Elsevier, New York – London – Amsterdam, 1975, (edisi ke-5), “Cost Consideration in System Analysis “, Prakata, halaman xi.... cost are 
a measure of other defense capabilities forgone. 
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serta merta tinggi ? Disisi lain pemangku kegiatan 
yang tidak kapabel menghabiskan biaya seringkali 
diberikan stigma perencana buruk. Bagaimana 
dengan prestasi pemangku kegiatan yang berhasil 
meningkatkan efektivitas atau manfaat dan kapabel 
menekan konsekuensi anggaran dengan kontrol dan 
mekanisme ekonomik yang tepat, mana yang lebih  
pantas diberikan penghargaan? Kenyataannya biaya 
atau anggaran sendiri tidak pernah bisa menjawab 
dalam pengertian per unit “biaya” (cost unit) yang 
sudah dikeluarkan per setiap kegiatan sekecil apapun? 
Kenapa biaya bisa diperankan lebih besar bahkan 
tanpa mempedulikan peran performa kegiatan itu 
sendiri ? Bagaimanapun juga sistem yang dibeli akan 
lebih dicermati kapabel tidaknya mendemonstrasikan 
effektivitasnya dalam pertempuran atau dilapangan. 
Sebaiknya lebih melihat dampaknya terhadap musuh 
atau sasaran atau berbasis efek (effect-based) yang akan 
menakutkan lawan. Seharusnya peran dan dampak 
efektivitas (Pjk Efektivtas) terhadap musuh jauh lebih 
besar dibandingkan peran dan dampak administrasi 
(Pjk Keu). Sejauh ini publik hanya melihat 
pertanggungan jawab proyek dari sisi Pjk Keu. Publik 
lebih menghargai apabila ada informasi tentang [1] 
performa kegiatan atau proyek dan [2] konsekuensi 
anggaran yang mendukung tercapainya performa 
kegiatan itu sendiri. Penggabungan keduanya 
menggambarkan  sesuatu yang jauh lebih akuntabel 
dan  mudah ditangkap sebagai rasio yang efi sien. 

Konsep Ekonomik, Ekonomis dan Strategi Nasional

Problem menggabungkan satuan tugas tempur 
dengan kombinasi kapal-kapal, pesawat dan marinir 
yang dipangkalkan di suatu tempat agar tercipta 
kekuatan siaga (standby forces) versus kekuatan 
militer aktor dengan ekspektasi hasil (expected outcome)  
penangkalan yang maksimal, diketahui (given) setelah 
diisyaratkan oleh Dewan Keamaman Nasional 
untuk melaksanakan paket “penangkalan” bersama 
instrumen nasional (FDO ~ fl exible deterrent options) 
lainnya. Kalimat panjang diatas adalah algoritma 
pemecahan masalah atau analisis yang diawali dari 
latar belakang masalah (penggabungan). Diikuti defi nisi 
masalah yakni bagaimana menggabungkannya (muncul 
alternatif gabungan sebagai model) berbagai sumber 
daya militer  (kapal, pesawat, marinir, dll) dan sumber 
daya lainnya seperti kekuatan nasional politik 
(diplomatik, luar negeri, dll), ekonomi (strategi dan 

kebijakan ekonomi, internasional, perdagangan, dll), 
legal (melalui LSM internasional dan atau PBB). 

Dengan ekspektasi (expected value) tercapainya 
tingkat dan kombinasi keluarga penangkalan 
tertentu (compell, coercive, detter, dll). Keseluruhannya 
adalah isu optimalisasi ekonomi pertahanan nasional. 
Bandingkan dengan problema pengggabungan dan 
kombinasi sejumlah gudang, kapasitas inventori, 
kapasitas produksi per hari, permintaan pasar 
(demand), dan faktor lainnya agar menghasilkan 
keuntungan maksimal, diketahui (given) tingkat 
persaingan dengan usaha sejenis adalah rendah. 
Dua kasus relatif sama hanya berbeda parameter 
obyektif (apa yang diinginkan sebenarnya). Kasus 
pertama adalah komoditi militer dengan obyektif 
memaksimalkan penangkalan, kasus kedua adalah 
komoiditi organisasi dengan obyektif memaksimalkan 
keuntungan fi nansial. 

Kedua kasus ini berakhir dengan konsekuensi 
dukungan berupa penganggaran dan tantangan 
berupa  mengekonomiskan kendala sumber daya 
lainnya. Ekonomis maupun efi siensi adalah dua 
cara mencermati ciri-ciri operasional  yang sama.10  

Bila seorang produsen (non militer) atau komandan 
memiliki anggaran (atau sumber daya) tetap (fi xed) 
maka si-produsen berusaha memaksimalkan 
keuntungan fi nansialnya sedangkan Komandan 
militer berusaha memaksimalkan pencapaian obyektif 
militernya — problema yang identik, yakni efi siensi  
penggunaan sumber daya. Sebaliknya  bila jumlah 
produksi atau keuntungan fi nansial bagi si-produsen 
sudah ditetapkan atau obyektif militer bagi Komandan 
militer sudah dibakukan (fi xed) — kesamaan 
problema yakni mengekonomiskan penggunaan 
sumber dayanya — meminimalkan biaya.11 Nampak 
berbeda, meski logikanya relatif sama. Pilihan yang 
memaksimalkan pencapaian obyektif dengan tetapan 
anggaran yang sudah ditentukan (fi xed budgets) sama 
pilihannya dengan meminimalkan anggaran yang 
digunakan untuk mencapai obyektif (obyektif yang 
akan dicapai dengan ukuran efektivitasnya) yang 
telah ditetapkan (fi xed objectives). Konsep ekonomis, 
dan ekonomik dalam problema pertahanan nasional  
ada kaitannya dengan kepentingan militer nasional 
(strategi militer nasional). Kaitan ini dapat didekati 
dengan mencermati hubungannya dengan strategi 
raya (grand strategy).12 

Bagaimana hubungan strategi raya, ekonomi dan 
teknologi? Ditetapkannya strategi raya, ekonomi dan 

10 Hitch,Charles.J dan McKean,Roland.N, Rand Project, 1960, “The Economics of Defense in the Nuclear Age”, halaman 2.

11 Ibid, halaman 2

12 Ekonomi bicara tentang alokasi sumber daya (yang terbatas atau langka). Diruang strategi raya, problema Eknomi adalah mengoptimalkan raya (grand optimum) atau 
mengoptimalkan strategi nasional didalamnya. Analisis Sistem didefi nisikan  sebagai teknik pengambilan keputusan versus ekonomi pertahanan (periksa “The Econom-
ics of Defense in the Nucler Age”, Hitch,et-all,halaman 395). Strategi raya (Grand strategy) akan bicara tentang strategi-strategi  nasional atau strategi keamanan  nasi-
onal (bisa dibaca KamNas saja) yang merupakan himpunan strategi PEM atau DIME atau MIDLIFE) . PEM (politik, ekonomi dan militer),DIME (diplomatik,informasional, 
militer dan ekonomi), MIDLIFE (militer, informasional, diplomatik,legal,intelijen dan ekonomi). Strategi raya akan bicara seputar muatan kepentingan nasional yang 
terdokumentasikan dan muatan tersebut akan menjadi rujukan bagi strategi keamanan nasional untuk berproses.Strategi Kamnas akan mendukung tercapainya 
obyektif kepentingan nasional dan berperan mempromosikan muatan kepentingan nasional ke dunia luar.
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teknologi dalam bobot atau iklim tertentu, ternyata 
ketiganya memiliki ciri-ciri saling ketergantungan 
satu sama lain.13 Strategi dapat dinotasikan dalam 
{(ways),(means),(ends)}. Strategi adalah cara (ways) 
menggunakan “anggaran” atau sumber daya (means) 
lain guna mencapai obyektif (ends) kepentingan 
nasional. 

Teknologi akan mendefi nisikan (menentukan, 
atau mempertimbangkan) strategi mana yang paling 
memungkinkan. Problema ekonomi adalah memilih 
strategi yang tepat, termasuk peralatan dan semua 
yang digunakan untuk implementasinya, mana yang 
paling efi sien (memaksimumkan pencapaian obyektif 
dengan sumber daya yang sudah ditetapkan)14 

atau ekonomis dengan cara meminimumkan biaya 
pencapaian obyektif yang ditetapkan. Strategi yang 
paling efi sien pasti strategi paling ekonomikal. 
Gambaran problema pertahanan nasional di atas dapat 
disimpulkan dalam perangkat/model pengambilan 
keputusan (periksa gambar 1), di bawah ini  :  
a.  Efektivitas tetap (fi xed effectiveness). Untuk 

tingkat effektivitas tertentu (fi xed atau given 
effectiveness) dari obyektif yang telah ditetapkan, 
para analis pertahanan akan mempertimbangkan 
alternatif mana, yang diperkirakan (sepertinya) 
dapat mencapai tingkat efektivitas yang 
dikehendaki dengan “biaya” terendah atau ...

b. Penganggaran (budgets) atau biaya (costs) 
tetap (fi xed atau given budget/costs). Untuk 
tingkat “biaya” tertentu yang sudah ditetapkan 
(fi xed budgets/costs) diharapkan dapat mencapai 
obyektif yang sudah ditetapkan, para analis 
mempertimbangkan berbagai alternatif sistem 
dengan efektivitas yang paling maksimal.
Gambar di atas mendemonstrasikan biaya dan 

efektivitas versus problema pemilihan dua alternatif 
sistem senjata yang akan dipilih. Bila besaran 
efektivitas sudah ditetapkan pimpinan dengan 
capaian operasi militer misalnya di E 3, hanya 
alternatif kedua yang dipilih. Biaya adalah sesuatu 
yang harus dibayar atau dikeluarkan. Bila ditetapkan 
tingkat efektivitas operasi militer adalah E 1 (given 
effectiveness) tersedia dua pilihan biaya, yakni di C2 
atau C1  pasti dipilih alternatif-1 (mengapa?). Bila 
ditetapkan biaya di C 3 (given costs) alternatif kedua 
akan terpilih mengingat efektivitasnya lebih baik. Bila 
pimpinan membebaskan biaya (berapa saja biayanya) 
dengan mengizinkan pilihan misalnya ke C4 (given 
costs) tentu saja alternatif kedua tetap terpilih. Titik A 
dan B disebut adalah isu di luar masalah ini (outliers). 

Kasus di C3 menggambarkan biaya yang sangat 
beralasan untuk dipikul pengambil keputusan, 
kecuali biaya C2 ke C3 tidak signifi kan menaikkan 
efektivitas E1 ke E3, bandingkan kasus dengan tetapan 
efektivitas sebesar E1, menghasilkan dua pilihan biaya 
di C1 maupun C2. Bila ada peluang memilih tingkat 
efektivitas tertinggi misal ke E4 (E4 posisi mendekati 
puncak kurva alternatif ke-II) dibutuhkan sejumlah 
besar biaya (insentif) menaikkan efektivitas (sedikit) 
dari E3 ke E4. Upaya yang berlebihan mengingat E3 
sudah memadai menjamin (misalnya) efek operasi 
yang diharapkan (EBO). Perlukah komandan operasi 
meningkatkan biaya dari C3 ke C4 -- inefi siensi 
bukan? Mengkotak-katik harga variabel keputusan 
(biaya dan efektivitas) untuk mencermati outputnya 
yang mungkin bisa merubah harga efi siensi tersebut 
didefi nisikan analisis kepekaan (sensitivity analysis). 
Misal mengkotak-katik harga E, C dan mencermati 
adakah fenomena lain yang mungkin muncul dan 
dapat mempengaruhi keputusan ? 

Gambar no.1

Referensi: Attaway, halaman 58. Hint: Garis tegak adalah tingkat 
effektivitas (performa, kualitas, dll), garis mendatar adalah 
besaran biaya.15 Gambar ini dapat mewakili penjelasan dua (2) 
kriteria keputusan, pertama biaya ditetapkan, cari efektivitas 
tertinggi, dan kedua, efektivitas ditetapkan cari biaya yang 
termurah.  

13 Ibid, halaman 3.

14 Ibid, halaman 3....Strategy, technology, and economy are not .....dst. Tehcnology defi nes the possible strategies .  The Economic problem is ....which is the most 
effi cient dst --- the strategy which is most effi cient also being the most economical  . 

15 Quade, E.S dan Boucher,W.I, RAND CORPT, June 1968, “System Analysis and Policy Planning:Application in Defense”, Part -1: Attaway.L.D, chapter 4. “ Criteria and 
Measurement  of Effectiveness ”, halaman 58. 
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Konsep Biaya

Tiga methoda mengatasi isu kebijakan dan strategi 
keamanan nasional, pertama adalah evaluasi strategik, 
kedua adalah analisis sistem dan ketiga adalah riset 
operasional.16 Analisis Sistem menggunakan analisis 
ekonomik untuk menunjukkan bahwa kebijakan 
dapat diterjemahkan dalam perencanaan dan 
program atau sebagai pendekatan memilih berbagai 
alternatif suatu problema ekonomi pertahanan 
yang kompleks. Problema analisis sistem adalah 
mengidentifi kasi, mengukur, menentukan obyektif 
dan mengevaluasinya. Inti rangkaian kegiatan adalah 
mencari efektivitas (atau keuntungan) dan menghitung 
konsekuensi biaya-nya per setiap alternatif.17 Biaya 
(cost) adalah konsekuensi penggunaan sumber daya 
(kehilangan) akibat memilih melakukan kegiatan 
tertentu. Karena sumber daya tersebut sudah tidak 
mungkin lagi digunakan untuk kepentingan lain 
disebut “manfaat yang hilang” (benefi t lost), atau 
biaya alternatif (alternative cost) atau biaya peluang 
(opportunity cost).18 Analisis biaya, bisa disebut juga 
evaluasi  ekonomik,  alokasi biaya, penilaian efi siensi, 
analisis manfaat-biaya, atau analisis efektivitas-
biaya. Biaya adalah metode kontroversi, mengingat 
metode ini dapat digunakan secara luas dengan 
menggunakan defi nisi tersebut di atas. Akuntan 
dan ekonom berbeda memandang biaya. Ekonom 
memandang sebagai estimasi (cost estimate) sedangkan 
akuntan memandang sebagai pengukuran (cost 
measurement). Analysis efektivitas -- biaya (AEB) dan 
manfaat – biaya (AMB) seringkali digunakan sebagai 
perangkat analis kebijakan dalam periode panjang. 
Kedua analysis ini sering digunakan bergantian, 
meskipun ada perbedaan antara keduanya. Aplikasi 
AMB sederhana dapat dicontohkan berikut ini; 
pangkalan X memiliki sejumlah FB (fi ghter bomber), 
dan sejumlah pembom berat B-52. Harga 1 B-52 (total 
BSU) lebih mahal dibanding 1 FB. Sasarannya adalah 
sekian  Jembatan hancur dan sekian Lanu (pangkalan 
udara) diserang19 (periksa tabel dibawah ini). Bagaimana 
menentukan pilihan atau kombinasi pesawat  yang 
tepat untuk digunakan ? 

  # unit yang digunakan
 Tugas B-52 FB
 Serang Lanu 1 10
 Hancurkan Jembatan 1 2

Tanpa mengindahkan biaya (ekonomis atau tidak), 
pilihan B 52 untuk menyerang Lanu dan Jembatan 
adalah termurah. Hadirnya konsep ekonomis seperti 
keunggulan komparatif memandang beda --- B-52 
lebih baik untuk menyerang Lanu, sedangkan FB lebih 
baik menghancurkan Jembatan dengan memeriksa 
produk rasio menyerang Lanu oleh B-52 relatif 
terhadap FB, kemudian bandingkan rasio menyerang 
Jembatan oleh B-52 relatif terhadap FB, hasilnya :

B-52 / FB  menyerang Lanu = 1/10      ----   a.
B-52/FB menghnacurkan jembatan = ½         ----   b.

Bila ternyata  a  <   b   B-52 lebih effi sien menyerang 
Lanu. 

FB/B-52  menghancurkan jembatan = 2/1   ---- c.
FB/B-52         menyerang Lanu = 10/1  ---- d.

Dengan teknik yang sama , dalam hal ini c  <  d  
FB lebih efi sien menyerang Jembatan.20 Tetapan 

sumber daya (jumlah pesawat, pen) dan obyektif 
(sasaran fi sik) yang jelas (Jembatan dan Lanu, pen) 
dari  contoh ini, mengilustrasikan hubungan biaya 
dan manfaat. Manfaat penggunaan 1 pesawat B-52 
(economic cost) versus jembatan dapat diterjemahkan 
dengan 2 FB untuk penugasan sama (alternative cost). 
Biaya penggunaan 1 B-52 untuk alternatif penugasan 
menyerang Lanu disebut manfaat yang hilang (benefi t 
lost), biaya ini dapat diterjemahkan dengan 10 FB 
yang bertugas sama. Mempertimbangkan alternatif 
ini, disimpulkan biaya penggunaan 1 B-52 versus 
Jembatan melebihi kadar manfaatnya. Mengabaikan 
manfaat/efektivitas akan mengabaikan biaya, dan 
biaya adalah manfaat/efektivitas yang hilang.  

Kegiatan Berbasis Biaya (Acitivity-Based Costing) 
dan Biaya berbasis Usia Pakai  (Total Life Cycle 
Costs) 

Langkanya proyek atau kegiatan yang singkat usia, 
memaksa perancang kekuatan militer atau pemangku 
anggaran haruslah profesional sebagai perencana dan 
pemikir strategik. Proses melelahkan menemukan 
program atau proyek agar memenuhi skala prioritas 
(fokus militer adalah membangun kekuatan 
militer gabungan, pen) dan mematangkannya dan 
mentransformasikannya dalam dua kriteria yakni 
efektivitas dan biayanya ~ kegiatan berbasis biaya 

16 Kugler, Richard.L, A Publication of the Center for Technology and National Security Policy, US National Defense University, 2004,“ Policy Analysis in National Security 
Affairs : New Methods for a New Era ”, halaman 4. 

17 Quade,E.S dan Boucher,W.I, RAND CORPT, June 1968, “System Analysis and Policy Planning : Application in Defense,Part---I”:------Quade,E.S, ch1.”Introduction“, 
halaman 6.

18 Fisher,Gene.H, RAND,1975, “Cost Consideration in System Analysis”, halaman 25 

19 Ibid, halaman 27.   

20 Ibid, Appendix B. Contoh kasus keunggulan komparatif (comparative advantage), halaman  315-316.
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(atau ABC ~ activity-based costing). Dengan demikian 
pola pikir atau orientasi sebaiknya telah bergeser, 
obyek bukan lagi mengkomsumsi sumber daya/
anggaran, tetapi obyek mengkomsumsi kegiatan. ABC 
sebagai pendorong (driver), tidak lagi berorientasi 
pada akutansi tradisional, tetapi lebih kepada proses. 
ABC benar-benar kapabel membantu memilah 
dan memilih mana kegiatan yang berprioritas atau 
tidaknya. 

Kelebihan ABC versus pendekatan akutansi 
tradisional: [1] perbaikan menyeluruh dan lebih 
akurat tentang kalkulus biaya, [2] fokus kepada 
kegiatan yang mengkomsumsi biaya langsung dan 
tidak langsung, [3] fokus kepada dekomposisi tupoksi 
dan obyektif kegiatan dan alokasi biaya langsung 
maupun tidak kepada “tingkat” dorongannya 
dan [4] informasi komprehensif bagi pengambil 
keputusan yang bisa memilah dan memilih 
kegiatan yang memang benar-benar diprioritaskan, 
melacak menuju ukuran “performa” organisasi, 
identifi kasi peluang improvisasi pembiayaan, 
insentif dan membantu pengukuran KPI (key 
performance indicators) setiap pejabat kunci. Hadirnya 
konsep yang lebih komprehensif yakni total biaya 
sepanjang usia, memberikan gambaran bagaimana 
sebenarnya pemangku kepentingan bertanggung 
jawab kepada usia pakainya, bukan saat investasi 
awal saja. Sepantasnya perencanaan biaya dilakukan 
secara komprehensif dari awal perolehan sampai 
penghapusan sekaligus menjawab bagaimana 
konsekuensi biaya sesudah dikeluarkannya biaya 
investasi untuk tahun-tahun berikutnya misal untuk 
pelatihan, perbaikan ringan, dll sampai ke tahun x”? 
Bila system berbeda, maka komponen biaya berbeda, 
sebaliknya sama bagi sistem yang sama meski 
berbeda asetnya, contoh total BSU sebuah MBT (main 
battle tanks) Tank Abram M-1 versus Leopard akan 
berbeda. Diilustrasikan sederhana seperti total BSU 
mobil A bisa jauh lebih mahal dibandingkan mobil 
B, meskipun rata-rata biaya per tahun sampai tahun 
ketiga bisa saja jauh lebih murah. Contoh lain: akan 
jauh lebih murah sewa pesawat berasumsi frekuensi 
pakainya rendah, dibandingkan beli, dengan BSU 
misalnya 15 tahun..kecuali pesawat hampir dipakai 
per hari per sekian jam. Pertanyaan berikut  bagaimana 
memunculkan dalam APB/APBD? Mengetahui total 
BSU suatu Jembatan misalnya, alokasi per tahun bisa 
diprediksi dan menjadi estimasi alokasi tahun yang 
datang  alokasi APBD setiap tahun dalam paket 
program tahun berganda (multi year programmed). 

Kesimpulan

Perencana strategik sebaiknya fokus pada 
pemilihan kegiatan yang berbobot (pilih kegiatan dulu 
baru biayanya) dibandingkan kotak-katik anggaran 
(periksa dulu anggarannya baru dicari-carikan 
kegiatannya). Pekerjaan menjadi lebih sulit dan lebih 
repot, tetapi lebih bertanggung jawab. Kegiatan 
strategik mengarah ke “ends” strategi pertahanan 
nasional dan obyektif strategi militer nasional. 
Perencanaan dan pertanggungan jawab nantinya 
tidak lagi didikte oleh Pjk Keu tetapi bersama-
sama Pjk Efektivitas. Ukuran daya serap sepertinya 
belum menyentuh (mewakili) keberhasilan proyek, 
sebaiknya ditinjau ulang perannya. Identik atribut 
“sukses’ bila (bisa) menghabiskan anggaran sebaiknya 
digeser menjadi bagaimana memaksimumkan 
efektivitas per setiap kegiatan berbasis dukungan 
“biaya” termurah. Ketiga konsep manajemen modern 
yang teruji dapat menjamin efi siensi, efektivitas, 
akuntabilitas seperti ABC, TQM, BSC sebaiknya 
mulai ditoleh organisasi  di negeri ini untuk berbuat 
lebih baik dalam sistem perencanaan yang berujung 
kepada ABC. Ditambah ketrampilan ABC, BSC dan 
TQM membuat pengawak dan perilaku organisasi di 
Republik ini benar-benar akuntabel, efektif dan efi sien. 
Total anggaran hendaknya berbasis usia pakai (BSU), 
cerminan dukungan seluruh kegiatan yang terpilih, 
berurutan dan berbobot, berasumsi visi atau obyektif 
strategi tidak mengawang-awang atau normatif. 

BSU memperbaiki kerangka pertimbangan biaya 
yang selama ini selalu didemonstrasikan ditahun 
awal saja (investasi) dan memperbaiki konsepsi 
bahwa biaya  bukan konsumsi obyek. Harapannya 
tidak terulang lagi tragedi jembatan Kuker,dll, atau 
ketidak tersediaan biaya pemeliharaan, perbaikan, 
atau modernisasi di tahun kedua; dan seterusnya di-
APBN/APBD.  Pengambil kebijakan dan Komandan 
militer tidak akan lagi kebingungan mengais 
anggaran ditahun kedua, ketiga, dan seterusnya. 
Lembaga kajian pemerintah di LIPI, BPPT, Bappenas, 
Fakultas Ekonomi di-perguruan tinggi negeri/
swasta berkolaborasi membangun model efektivitas/
manfaat dan biaya untuk dapat digunakan oleh 
organisasi pemerintahan. Bukan saja institusi non-
militer, bahkan militer yang jauh memiliki sejumlah 
kasus yang unik (plus risiko dan ketidakpastian) 
tentang aplikasi analisis biaya sebaiknya menjadi 
pionir untuk mengembangkannya.21 Sementara dapat 
disimpulkan bahwa peran analis biaya adalah peran 
sebagai bantu pengambil keputusan (decision support 
system) berbeda jauh dengan peran tradisional seperti 
analis anggaran.  

21 Materi Cost Analysis sudah lama menjadi materi peminatan dalam kurikulum sekolah pasca sarjana Angkatan Udara AS (AFIT/Air Force Institute Technology) dan 
belakangan ini Pasca Sarjana Angkatan Lautnya juga memasukkan kurikulum analisis biaya dalam kelompok program riset operasional di US Naval Postgraduate 
School (periksa Katalog US NPS).
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SENGKETA BATAS MARITIM ASIA TENGGARA: 
SEBUAH TANTANGAN KEAMANAN MARITIM KAWASAN

Oleh : Goldy Evi Grace Simatupang *

“The root of most of the violent confl icts in history has been competition for territory and resources” 
- Richard H. Ullman

1. Pendahuluan

The borderless world adalah buku yang ditulis 
tahun 1990 oleh Kenichi Ohmae, seorang pebisnis 
Jepang. Istilah borderless world menjelaskan 
pengaruh globalisasi yang menciptakan hubungan 
baru, mengubah identitas dan pola perpindahan/
pergerakan yang membuat batas menjadi tidak 
berarti, atau setidaknya berkurang secara drastis. 
Lebih lanjut lagi pada tahun 1995 dia menulis 
buku berjudul The End of Nation-State. Lagi-lagi 
Ohmae menyoroti negara-bangsa yang sudah 
tidak berfungsi lagi (dysfunctional) dalam konteks 
globalisasi perdagangan dan investasi.

Lalu, apakah pembicaraan mengenai perbatasan 
antar negara dan kedaulatan sudah tidak relevan 
saat ini? Apakah benar globalisasi membawa 
‘bencana’ sedemikian rupa sehingga sekarang ini 
kita sudah hidup dalam ‘global village’ yang sudah 
tidak mempunyai sekat batas? Tulisan ini akan 
membahas sengketa batas maritim Asia Tenggara 
dan pentingnya kerjasama regional dan hukum 
internasional dalam penyelesaian sengketa. Di 
samping itu akan dibahas juga mengenai situasi 
terkini dan pendekatan penyelesaian sengketa yang 
sudah dilakukan negara-negara di kawasan ini.

2. Sengketa Batas Maritim Asia Tenggara

Wilayah Asia Tenggara sebagian besar 
merupakan wilayah perairan. Sembilan choke points 
strategis yang ada di dunia, empat diantaranya ada 
di Asia. Lebih lanjut lagi, Sea Lanes of Communication 
(SLOC) yang ada di kawasan ini adalah arteri 
perdagangan dunia. SLOC di Asia Tenggara adalah 
kunci dari kesuksesan negara-negara ASEAN dalam 
pertumbuhan ekonomi dari sektor perdagangan. 
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa geopolitik 
kawasan tidak terlepas dari maritim. 

Asia Tenggara memiliki geografi  maritim yang 
kompleks. Hampir semua perairan Asia Tenggara 
diapit sebagai laut teritorial, Zona Ekonomi 
Eksklusif (ZEE) dan perairan kepulauan. Selain 

itu konfi gurasi pesisir juga rumit akibat teluk 
yang menjorok ke daratan dan banyaknya pulau-
pulau besar dan kecil. Masalah geografi s ini telah 
menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara 
klaim yurisdiksi antar negara-negara bertetangga 
yang berujung pada perselisihan bahkan konfl ik. 

Gambar 1. Kawasan Asia Tenggara
Sumber: Sam Bateman dkk, Good Order at Sea in 

Southeast Asia, RSIS, 2009.

Ada beberapa perairan yang berpotensi menjadi 
konfl ik di perairan Asia Tenggara, yaitu Laut 
Andaman, Laut China Selatan, Teluk Thailand, 
Teluk Tonkin, Selat Malaka, Laut Sulawesi, Laut 
Sulu, Laut Arafura, Laut Timor dan Selat Torres. 
Klaim negara-negara atas perairan ini menyangkut 
laut teritorial, landas kontinen dan ZEE. Sembilan 
dari sepuluh anggota ASEAN adalah pengklaim 
terhadap wilayah laut ini. Ini menyebabkan sengketa 
perbatasan menjadi ancaman nyata bagi keamanan 
maritim Asia Tenggara.

Tabel di bawah ini menunjukkan situasi terkini 
perbatasan maritim di Asia Tenggara. Dari 60 batas 
maritim yang masih disengketakan di kawasan ini 
hanya kurang dari 20 persen yang sampai saat ini 

* )  Penulis adalah tenaga analis di FKPM. Pada tahun 2006 menempuh pendidikan pada jurusan Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran. Sebelumnya, pada 
tahun 2010, bekerja sebagai peneliti di Institute for Maritime Studies (IMS), Jakarta. Email: goldysimatupang@fkpmaritim.org, goldy.simatupang@gmail.com
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diselesaikan, dan tidak banyak perkembangan dalam 
proses delimitasi yang dilakukan saat ini. Sampai 
saat ini masih tersisa batas ZEE dan landas kontinen 
yang belum disepakati. Hal ini menyebabkan 
timbulnya masalah dalam pengelolaan sumber 
daya laut dan penegakan hukum terkait kejahatan 
transnasional seperti illegal fi shing.

Tabel di bawah ini adalah batas-batas maritim 
Asia Tenggara yang sudah dan belum disepakati.

Country Territorial 
Sea EEZ Continental 

Shelf Remarks

Australia-
Indonesia NR Yes Yes
Australia-
East Timor NR No No Joint Zone
Brunei-
Malaysia No No No
Indonesia-
East Timor No No No
Indonesia-
Malaysia Yes No Yes
Indonesia-
Singapore Yes No NR
Indonesia-
Thailand NR No Yes
Indonesia-
Philippines No No No
Indonesia-
India NR No Yes
Indonesia-
Vietnam NR Yes Yes
Indonesia-
China NR No No
Malaysia-
Singapore No No NR
Malaysia-
Thailand No No Yes Joint zone
Malaysia-
Philippines No No No
Malaysia-
Vietnam NR No No Joint Zone
Myanmar-
Bangladesh No No No
Myanmar-
India No No No
Myanmar-
Thailand No No No
Cambodia-
Thailand No No No
Cambodia-
Vietnam No No No Joint zone
Thailand-
India NR No Yes
Thailand-
Vietnam NR Yes Yes
China-
Vietnam Yes No No
Philippines-
China NR No No
Philippines-
Palau NR No No

Tabel 1. Batas Maritim Asia Tenggara

Sumber: Limits in the Seas – National Claims to Maritime 
Jurisdiction No. 36 7th Revision, 1995; Prescott and Schofi  
eld, Maritime Boundaries of the World, 2nd ed., 2005. 
Notes: NR = Boundaries are not required because either the 
countries too far apart to have the relevant boundary (i.e., 
over 24nm in the case of a territorial sea boundary), or so 
close together that a territorial sea boundary only is required.

Rupanya kawasan yang masih bermasalah ini 
menjadi rawan akan berbagai kegiatan ilegal di laut. 

Beberapa perairan diidentifi kasikan relatif tinggi 
aktivitas ilegalnya dan penegakan hukum yang 
lemah. Perairan-perairan ini adalah perairan yang 
masih disengketakan. 1

a. Kepulauan Sulu antara Sabah (Malaysia) dan 
Mindanao (Filipina) dan memisahkan Laut 
Sulu dan Laut Sulwesi. Rute utama pelayaran 
melewati laut ini.

b. Kepulauan Riau ke Selatan Singapura, termasuk 
perairan menuju Timur pemisah lalu lintas di 
laut (traffi c separation scheme) atau TSS. Selama 
tahun 2008 terdapat kenaikan aktivitas ilegal di 
wilayah ini.  

c. Bagian selatan Laut China Selatan antara Pulau 
Tioman dan pulau Anambas, dan termasuk juga 
Kepulauan Riau.

d. Bagian Utara Selat Malaka antara Sumatra dan 
pantai Barat Malaysia. Belum ada batas ZEE yang 
disepakati di wilayah ini antara kedua negara.

Lihat gambar di bawah ini: 

Gambar 1. 
Lokasi perairan sengketa di Asia Tenggara yang rawan 

akan kegiatan ilegal

Sumber:  Sam Bateman dkk, Good Order at Sea in 
Southeast Asia, RSIS, 2009. 

1 Sam Bateman, dkk. 2009. “Good Order at Sea in Southeast Asia”. Singapore. RSIS.
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3. Tinjauan Teoritis

Tidak mudah memang melakukan delimitasi 
dan hal ini membutuhkan waktu yang lama 
untuk sampai berakhir pada persetujuan. Hal ini 
karena banyaknya pertimbangan-pertimbangan 
dalam delimitasi batas maritim. Pertimbangan-
pertimbangan dalam menganalisis delimitasi 
perbatasan, yaitu:2

1. Pertimbangan politis, strategis dan sejarah
2. Pertimbangan persetujuan legal batas maritim
3. Pertimbangan ekonomi dan lingkungan
4. Pertimbangan geografi s
5. Pulau, rocks (batu yang dianggap sebagai pulau 

yang sesuai dengan ketentuan UNCLOS), karang 
dan elevasi surut.

6. Pertimbangan titik pangkal 
7. Pertimbangan geologis dan geomorfologis
8. Metode, berhadapan dan berdampingan, dan 

proporsionalitas dalam batas maritim
9. Pertimbangan-pertimbangan teknis dalam 

delimitas batas maritim 

Setiap negara tidak akan terlepas dari 
kepentingan nasionalnya sementara tidak bisa 
juga terlepas dari “kesalingtergantungan” dalam 
keamanan laut kawasan. Ada beberapa pandangan 
yang menjelaskan antara perilaku negara dalam 
sengketa, kepentingan nasional, norma dan hukum 
internasional, resolusi konfl ik, kerjasama dan 
penyebab sengketa perbatasan. Pandangan tersebut 
antara lain pandangan realisme, liberalisme dan 
teori konfl ik teritorial. 

Kedaulatan negara adalah kepentingan nasional 
tertinggi. Dalam pandangan realisme negara akan 
melakukan apa saja, termasuk perang, untuk 
mempertahankan kedaulatannya. Perbatasan 
adalah isu menarik dalam teori ini. Pandangan 
realisme memfokuskan pada kemampuan negara-
negara pengklaim sebagai bukti kemampuan dan 
kemauannya untuk memulai sengketa. 

Dalam pandangan realis misalnya, peningkatan 
kapabilitas Angkatan Laut negara-negara pengklaim 
di Laut China Selatan adalah indikasi meningkatnya 
ketegangan di daerah itu. Dalam pandangan ini, 
inisiatif suatu negara menggunakan kekuatan militer 
dalam suatu sengketa adalah fungsi dari kapabilitas 
militer dan kepentingan strategisnya.3 Klaim 
tumpang tindih semakin memanas terutama karena 
meningkatnya permintaan energi dari negara-
negara Asia yang ditandai dengan meningkatnya 

anggaran dalam pertahanan. Beberapa wilayah laut 
yang disengketakan di Asia Tenggara diperkirakan 
kaya akan energi. Laut China Selatan yang di klaim 
enam negara ASEAN dan juga China dan Taiwan. 
Laut Sulawesi khususnya Blok Ambalat yang 
disengketakan Indonesia dan Malaysia. Dalam 
pandangan realis negara akan melakukan kekuatan 
militernya untuk mempertahankan kepentingan 
nasionalnya.     

Berbeda dengan realisme, liberalisme melihat 
sengketa justru menjadi sarana bagi negara untuk 
duduk bersama dan melakukan kerjasama dalam 
menyelesaikan sengketa. Liberalisme melihat bahwa 
kesalingketergantungan ekonomi, demokrasi dan 
institusi multilateral adalah tiga hal yang saling 
mempengaruhi dalam hubungan internasional. 
Hal ini sedikit banyak menjelaskan fenomena yang 
terjadi dalam sengketa perbatasan Asia Tenggara. 
Kecenderungan yang terjadi adalah kerjasama 
negara dalam mencari penyelesaian. Di Asia 
Tenggara, ASEAN adalah organisasi internasional 
yang paling berpengaruh. Dalam sengketa Laut 
China Selatan misalnya, ASEAN memainkan 
diplomasi “track two”-nya dengan melakukan dialog 
diantara negara-negara ASEAN yang bersengketa 
dengan China dan Taiwan. Dialog ini setidaknya 
mengurangi ketegangan di antara negara-negara 
bersengketa. Pandangan lainnya adalah pendekatan 
teori konfl ik teritorial (territorial confl ict approach). 
Teori konfl ik teritorial lahir dari ketidakpuasan 
terhadap pendangan realis dalam hal wilayah 
dan perang dimana realis melihat bahwa sengketa 
wilayah adalah tanda awal konfl ik antar negara 
dimana perjuangan kekuasaan dan keamanan 
sebagai penyebabnya.4 Salah satu tokoh dalam teori 
konfl ik teritorial adalah Fravel. Menurutnya, negara 
memiliki tiga strategi dalam sengketa teritorial yaitu 
delay (menunda), cooperation (bekerjasama) dan 
Escalation ( eskalasi). 

Delay. Menunda adalah sebuah strategi yang tidak 
hanya membuat negara lamban/tidak bertindak 
namun juga membuat negara mau berpartisipasi 
dalam negosiasi dimana negara menolak untuk 
menyelesaikan dengan cara damai.

Cooperation (bekerjasama) adalah sebuah strategi 
yang menghindari penggunaan kekuatan bersenjata 
dan pelibatkan negara baik menyerahkan sebagian 
atau semua wilayahnya atau menarik klaimnya. 
Dalam teori Fravel ini, kerjasama disebabkan oleh 
dua ancaman, eksternal dan internal. Ancaman ini 
berdampak pada perilaku negara yang bergantung 
pada hubungan antara opportunity cost klaim teritorial 

2 Jonathan I. Charney dan Robert W. Smith. 1996. “International maritime boundaries”. Netherland.  

3 Jae-hyung dalam “IR Theory and Asia’s Maritime Territorial Disputes”. James Manicom. 2006. Flinders University.

4 Ibid
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dan nilai yang mendasari teritori. Itulah mengapa 
jika harga klaim melampaui manfaat wilayah, 
negara memilih untuk bekerjasama. Ancaman 
eksternal dihasilkan dari natur sistem internasional 
yang menyebabkan negara memaksimalkan 
kekuatannya dan pengaruhnya. Menurut Fravel, ada 
dua sumber ancaman eksternal, yaitu negara dalam 
struktur internasional (perubahan posisi yang relatif 
dalam struktur internasional, jika kekuatannya 
menurun maka dia akan mencari keseimbangan 
relatif kepada negara lain, jika naik, negara akan 
berusaha menghindari negara penyeimbang 
menentangnya) dan kompetisi keamanan regional 
(hal ini berhubungan dengan konsep perlombaan 
dimana setiap negara akan berlomba satu dengan 
yang lain dengan memperbaiki hubungannya 
dengan pihak ketiga untuk beraliansi, berdagang, 
atau memungkin mengalihkan sumberdaya). 
Dalam kedua contoh, ancaman eksternal yang 
meningkatkan nilai diplomasi atau bantuan militer 
atau perdagangan dari lawan dalam sengketa 
terotorial harus meningkatkan kemungkinan bahwa 
negara akan menawarkan konsesi. Dalam hal 
ancaman internal, premis dasar dalam teori Fravel 
adalah bahwa ancaman internal mendorong negara 
untuk menyelesaikan sengketa teritorial secara 
damai. 

Escalation. Merupakan strategi yang melibatkan 
penggunaan ancaman atau kekuatan bersenjata 
untuk merebut atau memaksa lawan dalam 
perebutan teritori. Dalam strategi kerjasama asumsi 
dasar Fravel adalah negara-negara bersengketa 
akan bekerjasama bila biaya klaim lebih besar 
daripada manfaat dari wilayah. Sementara strategi 
eskalasi terjadi bila  negara-negara terlibat melihat 
pergeseran dalam kekuatan klaim mereka. Dalam 
teori Fravel, eskalasi disebabkan perubahan 
persepsi terhadap kekuatan negara pengklaim. 
Konsep Fravel mengenai kekuatan klaim sama 
sekali tidak berhubungan dengan kekuatan hukum 
internasional terhadap teritorial yang diklaim 
namun itu terdiri dari jumlah jumlah wilayah 
yang diokupasi yang masih dalam sengketa dan 
kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan 
militer terhadap semua wilayah yang disengketakan. 
Menurut Fravel, kekuatan klaim sama dengan posisi 
tawar dalam hal menentukan kemungkinan hasil 
yang menguntungkan di meja perundingan. Fravel 
menggambarkannya dalam tabel sederhana berikut 
ini:

Amount of contested territory occupied

Power Projection Small Large

High Strong Dominant

Low Inferior Weak

Tabel 2. Claim Strength
Sumber: Fravel, 2008.

4. Kerjasama Regional dan Hukum Internasional

Kerjasama tentulah tidak lepas dari anggapan 
bahwa hubungan antar negara harus diatur 
berdasarkan norma-norma tertentu yang disepakati 
bersama. Dalam UNCLOS 1982 Bab XV, bagian 
1, mengenai Penyelesaian Sengketa (Settlement 
Disputes) mengharuskan negara-negara peserta 
untuk menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara 
damai sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Penyelesaian melalui cara-cara damai ini 
menurut pasal 33 ayat 1 adalah dengan perundingan, 
penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrasi, 
penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan 
atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan 
cara damai lainnya yang dipilih sendiri oleh pihak 
bersengketa. 

Negara-negara Asia Tenggara menyelesaikan 
sengketa melalui bentuk-bentuk penyelesaian 
sengketa non-tradisional seperti diplomasi preventif, 
confi dence-building measures, rezim manajemen 
konfl ik dan penggunaan diplomasi track - 2, dimana 
konsep-konsep ini saling berhubungan. Sebenarnya, 
ini tidak memecahkan penyebab sengketa itu sendiri, 
namun untuk mencegah eskalasi perselisihan dan 
mendorong pihak-pihak terlibat untuk membangun 
kepercayaan sehingga memudahkan penyelesaian 
sengketa. 

Pendekatan ini memang sudah menghasilkan 
persetujuan delimitasi (delimitation agreements) 
atau perjanjian sementara (provisional agreements). 
Menurut Tara Davenport, ada 37 pengaturan 
(arrangements) perbatasan maritim (sejak tahun 1969-
2009).5 Pengaturan ini dibagi dalam dua kategori, 
pertama, persetujuan delimitasi dimana batas sudah 
disepakati, kedua, pengaturan sementara dimana 
belum ada kesepakatan perbatasan, dan negara-
negara sudah setuju terhadap pengelolaan bersama 
terhadap wilayah yurisdiksi dan manajemen sumber 
daya. Dengan demikian sudah ada 29 pengaturan 
delimitasi (delimitation arrangements) dan delapan 
pengaturan sementara (provisional arrangements).6 

5 Tara Davenport. 2012. Southeast Asian Approaches to Maritime Delimitation. NUS Law School.

6 Ibid
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Selain itu dalam kasus Laut China Selatan sudah ada 
deklarasi code of conduct (CoC). CoC ini sendiri sifatnya 
“tidak mengikat” karena tidak ada mekanisme 
penegakannya. CoC ini berisi ketentuan-ketentuan 
mengenai pertukaran informasi, meningkatkan 
komunikasi dan transparansi khususnya mengenai 
masalah-masalah militer, confi dence-building measures, 
langkah langkah untuk tidak melakukan tindakan 
konfrontasi dan juga mengenai aktivitas kerjasama. 
Berkaitan dengan delimitasi ini, ada beberapa faktor 
yang melatarbelakangi negara-negara ASEAN 
melakukan delimitasi yaitu faktor politik, faktor 
ekonomi dan alasan strategis. 
• Faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan 

faktor penting dalam perundingan perbatasan. 
Pengembangan sektor maritim adalah 
konsep pengembangan ekonomi yang sangat 
menguntungkan negara secara ekonomi. 
Ekonomi maritim ini termasuk di dalamnya bisnis 
kelautan (mencakup pelabuhan dan navigasi, 
galangan kapal, perikanan dan akuakultur 
dan pariwisata), sumber daya laut dan pesisir 
(mencakup sumber daya mineral dan biologi, 
dan energi terbarukan). Faktor ekonomilah yang 
mendorong dilakukannya pengaturan delimitasi 
di Teluk Thailand dan Laut Andaman, delimitasi 
Teluk Tonkin oleh China-Vietnam tahun 2000, 
Brunei-Malaysia di Borneo termasuk delimitasi 
landas kontinen Indonesia-Vietnam di sekitar 
Pulau Natuna.

• Faktor politik. Sampai sekarang penyelesaian 
sengketa perbatasan di Asia Tenggara dilakukan 
dengan cara-cara damai. Cara-cara damai yang 
dimaksud terutama adalah negosiasi dengan 
berdasarkan hukum laut internasional dan 
juga melalui pengadilan internasional. Cara ini 
dipilih terutama untuk memelihara hubungan 
bertetangga yang baik diantara negara-negara 
ASEAN. 

• Faktor strategis. Kawasan perbatasan sebagai 
garda terdepan negara memiliki posisi yang 
strategis yang berhubungan langsung dengan 
pertahanan dan kemananan suatu negara. Selat 
Malaka misalnya, merupakan SLOC yang vital 
bagi Singapura untuk kelancaran pergerakan arus 
barang dan jasa bagi kelangsungan ekonominya. 
Laut China Selatan yang disengketakan oleh 
negara-negara ASEAN termasuk China dan 
Taiwan memiliki arti yang sangat strategis bagi 
negara-negara pengklaim. Untuk itu pegaturan 
di kawasan yang dipersengketakan dibutuhkan 
untuk menjaga hubungan baik diantara negara-
negara bertetangga.

Kembali pada masalah penyelesaian sengketa, 
jika pihak-pihak yang bersengketa tidak bisa 
menyelesaikannya melalui cara-cara yang sudah 
ditetapkan pada Bagian 1, penyelesaian sengketa 
bisa ditempuh melalui prosedur wajib yang 
menghasilkan keputusan mengikat yang diatur 
dalam UNCLOS Bab XV Bagian 2. Pihak-pihak 
bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya 
dengan menunjuk pihak ketiga untuk interpretasi 
dan penerapan Konvensi melalui Mahkamah 
Internasional Hukum Laut, Mahkamah Internasional 
dan Mahkamah arbitrase khusus. Negara-negara 
Asia tenggara tidak sering menggunakan prosedur 
wajib yang menghasilkan keputusan mengikat ini. 
Memang terdapat kasus ketika kemudian sengketa 
teritorial dibawa ke Mahkamah Internasional. 
Misalnya delimitasi batas maritim antara Bangladesh 
dan Myanmar di Teluk Bengal. Kedua belah pihak 
menerima yurisdiksi International Tribunal for the 
Law of the Sea (ITLOS) untuk sengketa mereka. 
Kasus lain adalah kepemilikan Sipadan-Ligitan 
antara Indonesia dan Malaysia yang dibawa ke 
Mahkamah Internasional yang pada akhirnya 
dimenangkan Malaysia. 

Penyelesaian sengketa seperti ini jarang digunakan 
di kawasan ini mengingat keputusannya yang tidak 
memberi win-win solution. Hanya Singapura dan 
Filipina yang menyukai pelibatan pihak ketiga 
dalam sengketa perbatasannya. Indonesia sendiri 
lebih memilih untuk “konsultasi” daripada harus 
membawa sengketanya ke Mahkamah Internasional 
atau lembaga arbitrasi lainnya, kecuali dalam kasus 
Sipadan dan Ligitan. Kamboja dan Vietnam juga 
demikian, sengketa perbatasannya diselesaikan 
dengan negosiasi dan lebih menyukai konsultasi 
dan pembuatan keputusan melalui konsensus. Ini 
senada dengan dengan persepsi umum negara-
negara Asia untuk tidak menggunakan cara-cara 
konfrontasi, litigasi dan penggunaan pihak ketiga 
sebelum pengadilan. 

Ada kesan bahwa negara-negara ini masih 
pragmatis dalam menyimpulkan pengaturan-
pengaturan perbatasan karena adanya alasan 
untuk mengeksplorasi sumberdaya hidrokarbon, 
kebutuhan untuk melindungi keselamatan pelayaran 
juga untuk menjaga hubungan baik negara 
bertetangga sesama negara pengklaim, khususnya 
jika mereka anggota ASEAN. Menurut Davenport, 
prinsip untuk bernegosiasi dengan percaya satu sama 
lain membuat pihak-pihak bersengketa tidak dengan 
tegas memaksimalkan klaim mereka dari hak-hak 
legalnya. Misalnya kesiapan untuk menyetujui 
penyesuaian garis sama jarak  (equidistance line)7 yang 

7 Metode sama jarak (equidistance line) merupakan metode penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampin-
gan. Hal ini diatur dalan UNCLOS pasal 15.
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diatur dalam UNCLOS, yang mungkin saja tidak 
selalu menghasilkan pembagian wilayah maritim 
sesuai yang diinginkannya. Selain itu, lanjutnya, 
keinginan untuk melepaskan klaim atas wilayah 
darat dan maritim untuk mendapatkan kesepakatan 
dengan negara lain. 

Hal ini dapat dilihat dalam Delimitasi Landas 
Kontinen tahun 1986 antara Myanmar-India (Laut 
Andaman, Coco Channel dan di Teluk Benggala) 
di mana Myanmar menyerah kepada India atas 
klaimnya terhadap Kepulauan Narcondam, Dalam 
Pengaturan Sementara (Provisional Arrangement) 
tahun 1982 antara Kamboja-Vietnam di mana 
Kamboja menyerah atas klaimnya terhadap Pulau 
Phu Quoc. Selain itu, Persetujuan Delimitasi tahun 
2000 antara Cina-Vietnam atas Teluk Tonkin 
dimana Vietnam menyerah atas klaimnya di 
perairan bersejarah di Teluk Tonkin, dan Delimitasi 
tahun 2009 antara Brunei-Malaysia (di Kalimantan), 
dimana Malaysia menyerah atas klaimnya pada 
Blok L dan M dalam pertukaran untuk hak akses ke 
sumber daya.

Di balik hal-hal positif yang didapat dari 
pendekatan Asia Tenggara dalam penyelesaian 
sengketa melalui pendekatan konsensus 
dan keengganan menempuh prosedur wajib 
yang mengikat (misalnya melalui mahkamah 
internasional), tentunya kita bisa mengkritisi 
beberapa hal dari pendekatan ini.
a. Pendekatan yang ditempuh di Asia Tenggara ini 

terbukti tidak menghasilkan perkembangan yang 
signifi kan terhadap delimitasi klaim wilayah 
maritim. Kurang dari 20 persen dari wilayah 
sengketa yang baru bisa diselesaikan. Pihak-
pihak bersengketa harus menempuh pendekatan 
yang sama yang diadopsi dari kesepakatan 
perbatasan maritim sebelumnya. 

b. Mengandalkan negosiasi sebagai satu-satunya 
cara untuk menyelesaikan sengketa perbatasan 
dapat membuat masalah berlarut-larut, dan 
tidak ada jaminan terhadap penyelesaian akhir. 
Sehingga pendekatan ini sangat memiliki 
keterbatasan. Menurut Davenport, kasus Laut 
China Selatan adalah contoh kasus dimana 
negosiasi tidak dapat berjalan dengan baik. Hal 
ini karena masalah wilayah adalah masalah yang 
sangat sensitif karena menyangkut masalah 
kedaulatan. Selain itu kepentingan nasional 
atas berbagai sumber daya dan posisi strategis 
membuat kesepakatan sulit dicapai. Isu-isu 
sensitif terkait masalah kedaulatan jarang bisa 
dicapai melalui negosiasi, misalnya kepemilikan 

Sipadan-Ligitan dan juga pulau Spratly dan 
Paracel.   

c. Negosiasi tidak pernah menghasilkan kemenang-
an di satu pihak, namun akan selalu mencari 
win-win solution. Sehingga ini sering sekali 
dipengaruhi oleh kemampuan diplomatnya. Ini 
tentunya dapat merugikan satu pihak tertentu. 

d. Penggunaan konsensus seperti yang ditetapkan 
pada Artikel 20 ASEAN Charter sebagai 
“ASEAN Way” bisa dikatakan tidak demokratis. 
Karena untuk mencapai konsensus, negara-
negara bersengketa yang memiliki pengaruh 
dan posisi tawar lebih tinggi bisa saja mendikte 
arah dan substansi keputusan. Ini terbukti tidak 
tercapainya joint communique dalam ASEAN 
Summit tahun lalu.

5. Penutup

Sengketa batas maritim di Asia Tenggara masih 
menyisakan pekerjaan rumah bagi negara-negara 
di kawasan ini. Kurang dari 20 persen sengketa 
yang masih bisa diselesaikan, sisanya masih dalam 
proses penyelesaian. Hal ini merupakan masalah 
nyata di kawasan karena menyangkut kedaulatan 
(laut teritorial), keamanan maritim kawasan, hak 
pengelolaan (ZEE dan landas kontinen), dan juga 
menyebabkan rawannya kawasan sengketa pada 
kejahatan transnasional.

Pendekatan penyelesaian sengketa yang 
dilakukan saat ini adalah melalui bentuk-bentuk 
penyelesaian sengketa non-tradisional seperti 
diplomasi preventif, confi dence-building measures, 
rezim manajemen konfl ik dan penggunaan 
diplomasi track- 2. Pendekatan ini sebenarnya 
tidak memecahkan penyebab sengketa itu sendiri, 
namun untuk mencegah eskalasi perselisihan 
dan mendorong pihak-pihak terlibat untuk 
membangun kepercayaan sehingga memudahkan 
penyelesaian sengketa. Tetapi kalau dilihat lagi, 
dengan pendekatan yang dilakukan selama ini tidak 
menghasilkan hasil yang signifi kan pada delimitasi 
batas maritim kawasan. Negosiasi, konsensus, 
konsultasi seperti yang diisyaratakan dalam Asean 
Way, memiliki titik lemah dalam pengambilan 
keputusan. Negara-negara bersengketa seharusnya 
tidak menjadikan bahwa negosiasi adalah 
satu-satunya penyelesaian, namun juga harus 
mempertimbangkan pendekatan lain, tentunya 
melalui cara damai, misalnya mediasi, konsiliasi, 
penyelidikan (inquriy), seperti yang disarankan 
dalam Piagam PBB.  

----ooo000ooo----


