
Tulisan pertama mengajak mencermati ulang doktrin 
Sishankamrata. Mao Tze Dong dan Ho Chi Minh dalam 

perang rakyat semesta (total defense) dengan jantungnya 
adalah perang gerilya, menyadari konsep ini sebenarnya adalah 
pilihan (alternatives National Security Decision Making) yang 
sangat - sangat terpaksa sekali dilakukan suatu negara---total 
konsekuensi biaya yang ditanggung sangat besar, utamanya 
kerusakan lingkungan dan korban penduduk sipil dan anak luar 
biasa besarnya. Selanjutnya dibahas arsitektur Strategi raya 
yang memuat apa maunya bangsa di negeri ini untuk tetap 
survive dalam bingkai Kepentingan Nasional dan bagaimana 
membangun strategi strategi nasional lainnya berkaca kepada 
Kepentingan Nasional yang umumnya dikenal sebagai strategi 
instrumen kekuatan nasional dan bila di orkestrakan disebut 
strategi keamanan nasional. Tulisan berikut  mengajak untuk 
meneliti kembali dan lebih dalam dengan pendekatan akuntansi, 
rekayasa ekonomik (economics engineering) atau analisis biaya-
--komponen gaji, belanja rutin pegawai, dll, bukanlah suatu 
biaya yang relevan dalam APBN militer/TNI. 

Berikut tentang perilaku Korea Utara yang sering membuat 
cemas dunia. Krisis nuklir Korea Utara sudah mulai menjadi 
perhatian sejak Era Perang Dingin. Sampai dengan hari ini, 
masalah kepemilikan senjata nuklir dan rudal balistik Korea 
Utara belum menemui penyelesaian.Berbagai upaya dilakukan 
untuk membuat Korea menghentikan program pengayaan 
uraniumnya tersebut, tetapi, kesepakatan tidak pernah 
tercapai.Korea Utara tetap mengulangi uji coba nuklirnya dan 
melanjutkan ekspor dan pembangunan senjata nuklir. Maka 
pada edisi kali ini, penulis mencoba memberikan penjabaran; 
apa sebetulnya yang membuat negosiasi kepemilikan senjata 
nuklir Korea Utara ini begitu sulit?

Terakhir adalah draft TOR tentang tinjauan poros Maritim 
dan keamanannya. Poros atau apapun juga namanya akan 
berangkat dari dimensi (ruang liputan) atau domain maritim 
dengan elemennya. Memahami apa muatan dimensinya 
atau mengerti siapa saja elemen domain Maritim (laut, 
kelautan,teluk,sungai, dll sebagai subset domain Maritim) 
dengan mudah akan memahami mana subyek, obyek, dll 
yang akan dikelola menuju good maritime governance (salah 
satu obyektif kepentingan nasional dengan Maritim sebagai 
instrumen kuasa nasionalnya), jika dan hanya jika keamanan 
Maritim dapat dikendalikan versus siapa saja yang mengancam 
kehadiran elemen domain Maritim. Selamat membaca.
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MENUJU MASYARAKAT INDONESIA BERKESADARAN MARITIM

PERTAHANAN  NEGERI  
NYIUR  MELAMBAI
Oleh : Robert Mangindaan

Pendahuluan 

Pada waktu memulai menulis tulisan ini dengan 
judul seperti diatas, memang sudah menuai kritikan 
dari teman-teman, yang mengatakan—ada-ada saja, 
kenapa tidak langsung NKRI atau Nusantara. Ada juga 
yang mengatakan—nyiur melambai adalah ciri daerah 
Sulawesi utara. Semuanya ada benarnya, tetapi 
penulis ingin tampil berbeda untuk memancing minat 
masyarakat awam memahami lika-liku penyiapan 
dan penyelenggaraan pertahanan nasional. Bottom 
line-nya adalah membangun preferensi anak bangsa 
untuk mengenal hak dan kewajibannya dalam rangka 
mempertahankan tanah airnya.

Merangkai  empat kata diatas untuk menjadi satu 
judul kajian, bukanlah pekerjaan yang sulit. Bukan 
pula materi yang baru, oleh karena sudah ada doktrin, 
strategi, taktik, plus berbagai konsep dan wacana. Lagi 
pula kebijakan dan strategi pertahanan yang diterapkan 
selama ini, semuanya benar dan tidak ada yang salah. 
Namun perlu dipahami bahwa kebenaran suatu strategi 
akan teruji dimedan perang. Begitu pula dengan 
doktrin, ada masa ‘kerja’ dan perlu penyesuaian untuk 
mengikuti perkembangan lingkungan stratejik.

Selama tiga-empat dekade, wilayah Asia Tenggara 
tidak ada perang terbuka, atau perang fisik, sekalipun 
dalam bentuk limited armed conflict, dan negeri kita 
tidak mengalami invasi, atau serangan militer terbatas, 
ataupun ancaman militer klasik. Realita tersebut tentu 
menyadarkan kepada arsitek strategi pertahanan dan 
semua pihak terkait, bahwa strategi yang diterapkan, 
belumlah teruji kebenarannya. Pada sisi lain, 
berkembang berbagai fenomena yang (seharusnya) 
dapat digunakan sebagai ujian. Antara lain; (i) 
pencaplokan ZEEI di perairan Natuna oleh China (minta 
disebut Tiongkok), kemudian mereka menghadirkan 
kapal-kapal pengawal teritoral (coast guard), (ii) 
ada pihak sengaja menggeser patok perbatasan 
masuk kedalam wilayah Indonesia, khususnya di 
Kalimantan utara, (iii) bertetangga dengan negara 
yang ‘terikat” dengan Lombok Agreement, nyatanya 
tidak mengindahkan kedaulatan Indonesia, (iv) ada 
pula upaya yang sangat intens untuk internasionalisasi 
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pengamanan selat Malaka dan ALKI tengah yang diawali 
dengan membangun kerjasama, dan (v) berbagai bentuk 
kerjasama keamanan kawasan yang sudah diwujudkan, 
cenderung melemahkan anti access.

Mencermati setiap kata pada judul tulisan, tersurat 
‘sekumpulan’ makna yang sudah menjadi pengetahuan 
bangsa Indonesia, dan tersirat pula—ada hak dan 
kewajiban setiap warga negara untuk melaksanakannya. 
Mulai dengan kata negeri, yaitu tempat tinggal, dalam 
bahasa konstitusi adalah tumpah darah, suatu lokasi 
dimana bangsa Indonesia tinggal, istilah lainnya geografi 
yang terdiri dari rangkaian 17.448 pulau, dengan 
daratan seluas 1.8 juta km2 dan perairan seluas 3.3 
juta km2. Keberadaannyadi jalan silang dunia, yang 
mempertemukan dua samudera, dan (kebetulan) di 
daerah katulistiwa.

Berikut mengenai nyiur melambai, memberikan 
kesan bahwa negeri ini berada dipantai (coastal state) 
dalam suasana damai, aman dan nyaman, sejahtera, 
dan melambai. Pengertian melambai tentulah ditujukan 
kepada pihak lain (outward looking), yang mengandung 
pesan (political message) bahwa negeri ini didiami 
oleh bangsa yang cinta damai, punya kekayaan alam 
yang mampu menyejahterakan seluruh anak negeri. 
Nah, kata yang ketiga yaitu pertahanan, dengan jelas 
menyuratkan bahwa harus ada konsepsi, atau model, 
atau sistem defense mechanism, yang tentunya khas 
Negeri Nyiur Melambai. Tidak ada negeri lainnya yang 
memiliki keunikan seperti di ranah nyiur melambai ini, 
yaitu; (i) wajib menyediakan archipelagic sea lane of 
communication, (ii) ada empat choke point, (iii) ada 
Sembilan laut di dalam wilayah territorial, (iv) perbatasan 
laut dengan sepuluh negara. Lihat peta.

Pada dasarnya, konsepsi atau model, atau sistem 
pertahanan yang diterapkan sangat mungkin akan sama 
dengan pihak lain yang intinya adalah menangkal, 
menindak, dan memulihkan. Yang akan berbeda adalah 
strateginya, dan sudah seharusnya  memperhatikan 
semua keunikan Negeri Nyiur Melambai, yang tidak ada 
duanya di muka bumi ini.

Ada satu hal yang penting dan wajib diperhatikan 
ialah strategi pertahanan harus berada dalam bingkai 
strategi raya atau strategi nasional (grand strategy), 
yang merangkum kepentingan nasional.  Selain itu, ada 
hal lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu—strategi 
memerlukan masukan yang aktual dan akurat mengenai 
(perkembangan) lingkungan stratejik. Semua pihak pasti 
sudah sangat paham bahwa strategi tidak bekerja di 
alam yang vakum.

Strategi raya 

Pada awalnya, pengetahuan mengenai strategi 
adalah domain militer, pengetahuan para jenderal untuk 
berperang, ada pula yang mengatakan sebagai seni 
perang. Pengertian secara popular mengenai strategi, 
ada kutipan dari situs ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY 
sebagai berikut..

“art of a general,” from French stratégie (18c.) and 
directly from Greek strategia “office or command 
of a general,” from strategos “general, commander 
of an army,” also the title of various civil officials 
and magistrates, from stratos “multitude, army, 
expedition, encamped army,” literally “that which 
is spread out” (see structure (n.)) + agos “leader,” 

Peta Indonesia
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from agein “to lead” (see act (n.)). In non-military 
use from 1887.

Demikian banyaknya pandangan dan atau pendapat 
mengenai strategi, yang tentunya dapat menolong 
kalangan awam untuk mengimplementasikan ke dunia 
nyata.  Salah satunya adalah pandangan Henry Kissinger 
dan Robert Art, dapat dijadikan acuan  untuk merancang 
strategi raya (grand strategy), yaitu;

(i) the identification of national interests is crucial 
for the development of policy and strategy, (ii) 
interests are essential to establishing the objectives 
or ends that serve as the goals for policy and strategy, 
(iii) interests are the foundation and starting point 
for policy prescriptions, (iv) national interests also 
help to determine the types and amounts of national 
power employed as the means to implement a 
designated policy or strategy, (v) strategy must be 
carefully justified, not merely assumed.1

Pesan pada nomor urut satu sampai dengan empat, 
sepertinya sudah sangat lazim dikemukakan pada 
berbagai tulisan, diskusi, pelajaran, dan wacana publik. 
Menarik untuk dicermati nomor urut kelima bagian 
kedua—not merely assumed, (sebetulnya) bukan juga 
barang baru bagi arsitek strategi nasional. Tetapi, dalam 
kenyataannya, ada berbagai produk pikiran nasional 
seperti kebijakan-strategi-renstra, yang sangat kental 
bernuansa merely assumed.  

Pada UUD NRI 1945 ada empat poin yang harus 
(mandatory) dijadikan dasar perumusan strategi 
raya, yaitu; (i) melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan (ii) untuk 
memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial.  Keempat poin tersebut mengandung 
karakter cognitive dan imperative, diungkap dalam 
lima poin, yaitu nilai (values), kepentingan (interest), 
ancaman dan tantangan (threats and challenges), 
formulasi strategi raya (grand strategy), dan penilaian 
risiko (risk assessment).2

Mengenai nilai (values), sudah ada kesepakatan 
nasional mengenai empat konsensus dasar, yaitu Pancasila, 
UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Kesepakatan 
tersebut, sudah bersifat final, never ending, tidak lagi 
diutak-atik, dan atau dirobah, atau di amandemen, 
dan sebagainya. Apakah benar demikian?  Fenomena 
pada dekade ini memperlihatkan bahwa bangsa ini yang 
jumlahnya mendekati 250 juta jiwa, nyatanya belum 
sepenuhnya sepakat dengan empat konsensus  dasar 

tersebut.  Masih ada aspirasi, ada gagasan, dan tentunya 
ada kepentingan sepihak, atau katakanlah kepentingan 
sebagian masyarakat yang menginginkankan perubahan. 
Emotional bonding yang terbangun pada tahun 1928, 
nampaknya kualitas ‘karatnya’ tidak sama dengan 
kondisi di tahun 2014. Mohon dipahami  bahwa—nilai 
(values) yang dijadikan dasar negara tidak bisa  taken 
for granted sudah kokoh terbentuk secara alamiah, 
dan akan selamanya demikian. Harus ada pembinaan 
yang konsisten, dan ada pula upaya pengamanannya. 
Keluaran dari pembinaan adalah kualitas nasionalisme 
yang kuat, patriotisme yang kuat pula, sadar akan hak 
dan kewajiban untuk mempertahankan tanah airnya, 
yang dalam tulisan ini di ungkap sebagai Negeri Nyiur 
Melambai.

Kata Ernest Renan—a nation is a conglomerate of 
people who share a common past and have derived a 
strong bond, with an agreement to stay together and 
be governed by mutual consent in the future.3 Ada 
kesepakatan seribuan etnik (nation) di Negeri Nyiur 
Melambai ini, untuk hidup bersama (agreement to 
stay together), yang diatur oleh  kesepakatan bersama 
(mutual consent).  Kata kunci disini adalah kesepakatan 
yang hidup, kata Renan— regarded as a soul, a spiritual 
principle or a moral conscious.4 Penekanannya pada 
moral conscious yang hidup, berkembang dan dihormati. 
Sadar atau tidak, senang atau tidak, itulah titik rawan 
(achilles) bagi anak bangsa. Artinya—apabila ada pihak 
yang ingin  menghancurkan negeri ini, sudah lumrah bila 
mengarah (baca: mengancam)  pada achilles-nya. Sekali 
lagi, sadar atau tidak, senang atau tidak—ancaman primer 
terhadap Negeri Nyiur Melambai adalah kerusakan pada 
achilles-nya, dan pekerjaan itu bukanlah perkara yang 
sulit. Bisa jadi salah satu skenario yang disasar oleh pihak 
musuh adalah moral conscious dilumpuhkan, rekayasa 
Bhinneka Tunggal Ika menjadi suatu slogan kosong yang 
akan ditampilkan hanya sebagai ‘pemanis’  kegiatan 
protokoler. Kekuatan yang mampu merusak sistem nilai 
bangsa tidak perlu kekuatan militer, seperti dibayangkan 
oleh banyak pihak dan diantisipasi dengan berbagai 
bentuk latihan militer klasik, misalnya—merebut kembali 
daerah yang sudah dikuasai musuh, latihan anti operasi 
amfibi, gerilya dan anti gerilya, dan sebagainya.

Salah satu pihak perusak sistem nilai yang ‘bekerja’ 
sekarang ini adalah penggerak liberalisasi-globalisasi, 
yang menghantam semua aspek kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Salah satu aspek yang tidak bisa 
diabaikan adalah ‘merubah’ kultural. Hal ini ditegaskan 
oleh Michael D. Intriligator…

Globalization is a powerful real aspect of the new 
world system, and it represents one of the most 

1 Stolberg, Alan G.  “CRAFTING NATIONAL INTERESTS IN THE 21ST CENTURY”, U. S. ARMY WAR COLLEGE GUIDE TO NATIONAL SECURITY 
ISSUES, VOLUME II: NATIONAL SECURITY POLICY AND STRATEGY, 5th Edition, 2012

2 Dorff, Robert H.. “A PRIMER IN STRATEGY DEVELOPMENT”  GUIDE TO STRATEGY—U.S. ARMY WAR COLLEGE, February 2001.
3  Renan, Ernest, “WHAT IS A NATION?”Geoff Eley and Ronald Grigor Suny , ed. 1996. Becoming National: A      Reader,  New York and Oxford: 

Oxford University Press, 1996: pp. 41-55.
4 ibid
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influential forces in determining the future course 
of the planet. It has manifold dimensions: economic, 
political, security, environmental, health, social, 
cultural, and  others.5

Pesan professor Intriligator tersebut sudah jelas, 
yaitu kekuatan liberalisasi-globalisasi memiliki daya 
(power) yang sangat besar sedang mengarah ke 
negara berkembang, termasuk Negeri Nyiur Melambai. 
Ancamannya mengarah pada semua aspek berbangsa 
dan bernegara, utamanya kultural, dan tentunya sistem 
nilai. Itulah ancaman primer yang harus diantisipasi, 
oleh karena merusak  atau  katakanlah—menghapus jati 
diri (sistem nilai) suatu bangsa yang menegara. Dalam 
disiplin Ketahanan nasional mengungkapkan dengan 
jelas yaitu kerusakan ketahanan sosial-budaya, yang 
secara sistemik akan merusak ketahanan idiologi, politik, 
ekonomi, dan ‘pertahanan-keamanan’.

Belajar dari pengalaman Amerika Serikat,  mereka 
menetapkan upaya pengamanan sistem nilai sebagai 
bagian penting dari garis besar strategi raya, sebagai 
berikut..  

American interests are enduring. They are:

•  The security of the United States, its citizens, 
and U.S. allies and partners;

•  A strong, innovative, and growing U.S. economy 
in an open nternational economic system that 
promotes opportunity and prosperity;

•  Respectfor universal values at home and around 
the world; and

•  An international order advanced by U.S. 
leadership that promotes peace, security, and 
opportunity through stronger cooperation to 
meet global challenges.6

Bandingkan dengan Indonesia di era Pemerintah SBY, 
kepentingan nasional yang dituangkan dalam RPJMN 
meliputlima agenda utama pembangunan nasional tahun 
2010-2014, yaitu7: 

 Agenda I   : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan 
Kesejahteraan Rakyat  

 Agenda II  : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
 Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi 
 Agenda IV : Penegakkan Hukum dan Pemberantasan 

Korupsi
 Agenda V  : Pembangunan Yang Inklusif dan 

Berkeadilan

Kelima agenda tersebut diikuti dengan penetapan 

prioritas sebelas bidang, yaitu: (1) reformasi birokrasi 
dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4)  
penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; 
(6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) 
energi; (9) lingkungan hidup danbencana; (10) daerah 
tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta 
(11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.8

Ada perbedaan yang  cukup menonjol, yaitu pihak AS 
meletakkan kepentingan survival of the state sebagai 
aras utama, sedangkan Indonesia menetapkan  reformasi 
birokrasi dan tata kelola. Apabila kelima fenomena yang 
diutarakan pada bab pendahuluan tulisan ini, dijadikan 
sebagai ujian terhadap ‘strategi raya’ yang ditetapkan 
oleh pemerintah SBY, sudah jelas tidak ketemu 
(mismatch). Sebelas bidang prioritas RPJMN 2010-2014 
pada dasarnya mengedepankan kepentingan pada aras 
kedua yaitu berkembang, sejajar dan bermartabat, 
bukan kepentingan yang utama yaitu ‘melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia’. Kepentingan tersebut berada pada prioritas 
lainnya, artinya ditempatkan pada aras hirarki yang 
lebih rendah.

Kata pepatah tua… lain padang.. lain pula 
belalangnya, tetapi bicara soal mati hidupnya suatu 
bangsa negara (survival) adalah kepentingan nasional 
yang harus menempati aras paling atas. Artinya—strategi 
raya Negeri Nyiur Melambai juga harus menempatkan 
kepentingan untuk survival pada aras paling tinggi, 
paling utama, dan tidak boleh berubah sepanjang masa. 
Pembukaan UUD 1945 sudah menegaskan hal itu, dan 
pengabaian terhadap amanah tersebut adalah suatu 
pengingkaran yang sangat serius terhadap konstitusi. 
Barangkali, euphoria Reformasi demikian memabukkan 
sehingga tidak ada pihak yang bersikap kritis terhadap 
pengingkaran tersebut. Barangkali pula, euphoria 
Reformasi menghasilkan ruang toleransi terhadap pihak 
yang anti empat konsensus dasar, dan tidak melihat 
gerakan mereka sebagai ancaman terhadap bangsa dan 
negara, karena modus operandi-nya ‘senafas’ dengan 
atmosfir demokrasi-reformasi di negeri ini.

Aspirasi tersebut masih hidup sampai sekarang dan 
generasi baru mereka tetap melakukan perlawanan, 
tentunya dengan merubah taktik dan strategi. Salah satu 
taktik yang digunakan adalah ‘bekerja dikalangan musuh’ 
dan secara cerdik mengikuti (baca: menyesuaikan) 
dinamika demokratisasi dan reformasi. Bentuk fisik yang 
‘boleh’ hidup di era demokrasi-reformasi antara lain 
ormas, lembaga swadaya masyarakat (NGO), yayasan, 
dan sebagainya yang nantinya menjadi non-state actor 
yang kuat dan berkembang menjadi pressure group. 
Contohnya ada di Somalia, Libya, Libanon, Syria, Iraq, 
mereka sudah menjadi armed non-state actor dan 

5 Intriligator, Michael D. “GLOBALIZATION OF  THE  WORLD  ECONOMY:  Potential Benefits  and Costs and a Net Assessment”.   MILKEN  
INSTITUTE,  January 2003

6 US National Security Strategy 2010.
7 Perpres RI no 5 tahun 2009 tentang RPJMN 2010-2014.
8 ibid
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menantang pemerintah pusat bahkan mampu berperang 
melawan pihak yang lebih canggih dan terlatih.

Memang benar, tidak semua NGO dan non-state actor 
berseberangan dengan Pemerintah, tetapi di  Negeri 
Nyiur Melambai pada umumnya visi dan misi mereka 
tidak jelas, termasuk pendanaan dan agenda kegiatan. 
Ada kajian yang  mengungkapkan bahwa..

Many organizations that were established after 
the fall of Soeharto and call themselves NGOs have 
questionable objectives, and some of them have 
been involved in malpractice, and have thus affected 
the reputation of NGOs in general (Ganie-Rochman 
2000). These include NGOs that sold subsidized rice 
destined for the poor; NGOs established just for the 
purpose of gaining access to development projects; 
NGOs established by political party activists to 
mobilize funds and support to gain political power; as 
well as NGOs acting as debt collectors or specializing 
in mobilizing mobs for hire.9

Pembiaran terhadap sikap dan tingkah laku yang 
kerap kali melakukan tindakan diluar hukum, akan sama 
dengan memberikan ruang gerak yang lebih longgar 
didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gambaran 
kasar di negeri ini pada tahun 2014 memperlihatkan 
bahwa ketentaman, kerukunan, moral conscious 
untuk living in harmony, sudah mulai tergusur oleh 
kepentingan primordial sempit, dan atau kepentingan 
liberalisasi-globalisasi. Apakah kerusakan tersebut tidak 
dilihat sebagai ancaman primer dan harus diantisipasi? 
Anak bangsa negeri ini tentu tidak akan duduk manis 
berpangku tangan!

Strategi pertahanan 

Manakala berbicara seseorang di negeri ini akan 
berbicara mengenai pertahanan nasional (yang sekarang 
ini di kenal sebagai HanKam), pada umumnya  akan 
‘larut’ dalam suatu konsep yang sudah menjadi doktrin, 
yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta 
(SISHANKAMRATA). Pemahaman tersebut kemudian 
dikukuhkan dalam konstitusi, dan kemudian berkembang 
sistem pertahanan semesta (SISHANTA) yang dalam 
bahasa asing dikenal dengan istilah total defense. 
Singkatnya—konsep tersebut sudah ada landasan 
hukumnya, dan wajib dihormati, tidak boleh diutak-atik, 
dan atau dipermasalahkan.

Dari sisi lain, khususnya akademik tentulah ada ruang 
yang longgar untuk mengkaji atau meninjau (critical 
review) yang tujuannya adalah untuk penyempurnaan, 
dan atau penyesuaian dengan perkembangan lingkungan 
stratejik.  Akan tetapi ruang yang longgar tersebut, 
nyatanya tidak begitu ‘longgar’ oleh karena, pemahaman 
mengenai SISHANKAMRATA sudah melekat demikian kuat 

dalam pemahaman masyarakat luas. Malahan akan 
muncul anggapan bahwa membicarakan pertahanan 
nasional diluar wacana tersebut, dianggap tidak paham 
seluk beluk pertahanan, atau a-nasionalis, dan boleh 
jadi buta terhadap sejarah NKRI. 

Tinjauan kritis terhadap SISHANKAMRATA perlu 
dilakukan untuk menjernihkan atau meluruskan 
beberapa bagian, atau elemen, yang  tidak begitu jelas 
konteks dan korelasinya. Antara lain: (i) mengenai 
sistem, apa pengertian sistem yang disandang oleh 
konsep ini? Apakah suatu tata cara-kah, atau metode, 
atau proses, atau gabungan dari berbagai sub-sistem, 
dan dimana batasnya (boundary)? (ii) apakah pertahanan 
setara dengan keamanan, yang bisa dibagi dua seperti 
‘kue’, yang memilah pertahanan adalah domain militer, 
dan keamanan adalah domain polisi? Lalu bagaimana 
dengan penanganan asymmetric threat, atau irregular 
threat, (iii) apakah konsep ini dianggap doktrin dan 
sekaligus sebagai strategi? (iv) apakah konsep tersebut 
sudah mengakomodasi semua keunikan yang khas negeri 
ini?

Jawaban terhadap rangkaian pertanyaan tersebut, 
akan berbeda penafsirannya satu dengan lainnya, 
malahan  ada pandangan yang didasarkan kepada 
kepentingan sektoral atau institusi. Tidak bisa dielakkan, 
penafsiran itu mendapatkan dukungan politik dan 
dikukuhkan dalam perundang-undangan. Singkatnya—
ada tindakan pembenaran terhadap penafsiran tersebut 
untuk kepentingan sektoral dan atau institusi, tetapi  
yang akan mengalami kerugian adalah negara-bangsa. 
Hal ini akan terlihat pada aras operasional akan terjadi 
kekacauan (overlap atau grey area), dan akan berakibat 
tidak efektif, tidak efisien, dan muncul penilaian negatif 
terhadap kredibilitas satuan operasional. Jawaban 
terhadap ke-lima pertanyaan tersebut mohon disimak 
dengan pikiran jernih.

Kembali ke locus tulisan ini, menyiapkan strategi 
pertahanan Negeri Nyiur Melambai. Ada empat 
prinsip penuntun yang mengawali perumusan strategi 
pertahanan. Pertama, pesan Sun Tzu  kenali dirimu, 
dan seterusnya. Pesan itu mengatakan bahwa strategi 
pertahanan Negeri Nyiur Melambai, harus memperhatikan 
realita geografi; bahwa (i) wilayah negeri ini terdiri 
dari rangkaian pulau besar dan kecil, berada dalam 
‘kubangan’ perairan seluas 5  juta km2, termasuk 
ZEEI, (ii) ada tiga perbatasan darat, selebihnya seluruh 
rangkaian pulau negeri ini, terbuka akses dari laut, dan 
berbatasan dengan sepuluh negara yang memiliki fire 
power yang berbeda beda, (iii) kewajiban menyiapkan 
3 ALKI, secara tidak langsung sudah membedah negeri 
ini menjadi empat kompartemen stratejik, dan ada pula 
empat choke point yang membuat tidak nyaman negara-
negara pengguna ALKI.

Kedua, pesan  Carl von Clausewitz—War is not 
merely a political act but a real political instrument, a 

9 Antlov, H., Ibrahim, R., dan Tuijl, P. (2006) ‘NGO Governance and Accountability in Indonesia: Challenges in a Newly Democratizing 
Country’, dalam Jordan, L. & Tuijl, P. (eds.) NGO Accountability Politics, Principles and Innovations, London: Earhscan, 147-163.
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continuation of political intercourse, a carrying out of 
the same by other means.10 Pesan tersebut menyadarkan 
arsitek pertahanan negeri ini bahwa, strategi pertahanan 
harus berada dalam bingkai strategi raya (grand 
strategy). Pimpinan nasional menetapkan geopolitik yang 
akan menjadi rujukan utama bagi penyusunan strategi 
pertahanan, yang menjabarkan dalam tiga sekuens—
menangkal, menindak, memulihkan, dan pada gilirannya 
menyiapkan instrumen operasionalnya. Namun ada satu 
hal yang perlu disikapi ialah, penempatan kepentingan 
pertahanan dalam bingkai kepentingan nasional, harus 
diletakkan  pada aras paling atas. Konstitusi negeri ini 
sudah menetapkan demikian, bahwa… Negara melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia.

Ketiga, pepatah tua Latin mengingatkan civis pacem 
parabellum, untuk berdamai—bersiaplah perang. Pesan 
ini masih dihormati oleh banyak pihak, dan mereka 
menyiapkan ‘mesin perang’ yang dapat diandalkan untuk 
menghadapi berbagai kemungkinan yang mengancam 
kepentingan nasional mereka. Penulis berpendapat, 
tidaklah tepat bila adagium tersebut diganti dengan zero 
enemy—thousand friends. Membina hubungan strategic 
partner sangatlah mudah, sebaliknya membangun 
defense mechanism adalah pekerjaan long term 
planning, rumit dan sangat mahal. 

Keempat, semangat bela Negara anak bangsa negeri 
ini tetap terpelihara dengan baik dan ada program 
pembinaannya. Semangat tersebut tidak survive secara 
alamiah, tetapi harus ada program yang berlanjut untuk 
mempertahankannya. Terlebih di era globalisasi yang 
dimotori oleh kemajuan teknologi informasi, transportasi, 
dan telekomunikasi, sangat mampu mengkerdilkan atau 
mengikis  kadar emotional bonding anak negeri yang 
sudah terbangun sejak 1928. Tidaklah mungkin menutup 
mata terhadap kegiatan negara tetangga yang berupaya 
sangat intens, mengembangkan influence building di 
daerah perbatasan di empat penjuru negeri ini. Sudah 
berkembang berbagai fenomena yang mengindikasikan 
kegiatan semacam itu, padahal pada tataran stratejik 
sudah ada kesepekatan bersama (mutual trust and 
confidence) untuk  bertetangga yang baik. Pegangannya 
adalah tidak ada teman abadi, tetapi kepentingan 
nasional yang diutamakan.

Berbekal empat prinsip penuntun, beranjak ke 
penyusunan strategi pertahanan. Namun, perlu berterus 
terang bahwa, formula yang baku mengenai strategi 
pertahanan Negeri Nyiur Melambai, belum ada yang 
konkrit dan masih bersifat eksploratif. Pada sisi lain, 
model strategi untuk meliput satu negeri yang menutup 
seluruh perbatasannya, misalnya dengan konsep cordon 
sanitaire, sudah banyak rujukan dan kepustakaannya. 

Akan tetapi strategi pertahanan khas Negeri Nyiur 
Melambai sejauh ini belum konkrit.  Memang betul 
sudah ada doktrin SISHANKAMRATA kemudian SISHANTA, 
tetapi masih perlu dikaji bagaimana implementasinya 
di perairan nasional yang luasnya 70% katimbang darat. 
Belum terhitung kehadiran unsur asing yang mempunyai 
hak berada dilintasan  ketiga ALKI, apalagi berada 
dekat dengan ibukota negara. Mohon dipahami bahwa 
kekuatan laut (naval power) mempunyai dua dimensi 
kekuatan tempur, yaitu hard kill dan soft kill, dan 
teknologi propulsi canggih telah meningkatkan daya 
jelajah dan durasinya, memampukan mereka ‘parkir’ di 
posisi  stratejik tanpa dapat di deteksi. 

Secara matematika, kebutuhan operasional 
(means) untuk meliput seluruh wilayah negeri ini, akan 
memperlihatkan angka yang sangat besar. Misalnya 
kebutuhan TNI-AD untuk melindungi 17.449 pulau, 
barangkali dua puluh divisi infantri belum cukup. Begitu 
pula dengan TNI-AL yang akan melindungi 5 juta km2, 
pasti membutuhkan kapal kombatan yang jumlahnya 
mendekati atau malah menyamai kekuatan Armada 
Pasifik AS. Bagaimana dengan TNI-AU? Apakah cukup 
dengan enam skuadron pesawat tempur? Diskusinya akan 
mengungkapkan rasio kebutuhan (bukan keinginan), 
untuk mendukung sikap politik dalam kepentingan 
nasional. Liddell Hart menggariskan.. strategy as: “the 
art of distributing and applying military means to fulfill 
the ends of policy.”.11

Liotta dan Lloyd memberikan lima poin untuk 
memformulasikan strategi pertahanan negeri ini, sebagai 
berikut..

It begins with a series of questions we must ask 
and attempt to answer in the process:
•  What do we want to do? (policy objectives)
•  How do we plan to do it? (strategic execution)
•  What we are up against? (threats, vulnerabilities, 

challenges, opportunities)
• What is available to do it? (unilateral or 

multilateral choices, alliances or coalitions ..)
• What are the mismatches? (risks, deficiencies, 

unforeseen outcomes…)12

Awalannya adalah menjawab pertanyaan mengenai 
apa yang ingin dikerjakan, dan tulisan ini focus pada 
pertanyaan tersebut. Apa yang ingin dikerjakan, adalah 
sebagai berikut; pertama, membangun daya tangkal 
(deterrence) yang efektif, dan sebisanya ekonomik. 
Konsep penangkalan yang akan dikembangkan perlu dikaji 
dengan cermat, oleh karena perkembangan teknologi dan 
dinamika lingkungan stratejik mengharuskan demikian. 

10 BRAINY QUOTE
11 H. Richard Yarger ‘THE STRATEGIC APPRAISAL: THE KEY TO EFFECTIVE STRATEGY’ THE U.S. ARMY WAR COLLEGE GUIDE TO NATIONAL 

SECURITY ISSUES VOLUME I: THEORY OF WAR AND STRATEGY 4th Edition, J. Boone Bartholomees, Jr. Editor,July 2010
12 P. H. Liotta and Richmond M. Lloyd . FROM HERE TO THERE, The Strategy and Force Planning Framework, Naval War College Review, 

Spring 2005, Vol. 58, No. 2
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Memang benar bahwa prinsipnya masih tetap sama 
dengan konsep penangkalan klasik, tetapi di era teknologi 
informasi sangat maju, begitu pula dengan kemajuan 
teknologi sista, plus maraknya asymmetric warfare, 
maka taktik dan strategi penangkalan negeri ini harus 
mengalami penyesuaian. Tidaklah mungkin membangun 
satu model daya tangkal yang efektif digunakan untuk 
multi-front atau multi-purpose.  Konsepsinya terpaut 
dengan tiga hal, yaitu; (i) terikat dengan ruang dan 
waktu, (ii)  kepentingan dan obyektifnya yang ingin 
dicapai dalam kurun waktu itu, (iii) kekuatan nyata dan 
dukungan sumber daya yang tersedia. 

Bila demikian halnya maka daya tangkal yang 
dibangun akan berada pada dua tataran, yaitu stratejik 
(psikolojik) dan operasional (anti akses). Pekerjaan 
rumah yang menanti adalah membangun kesepakatan 
mengenai kekuatan apa yang dapat diandalkan untuk 
penangkalan stratejik, dan yang mana pula untuk aras 
operasional. Ada beberapa hal yang dipastikan harus 
nyata, yaitu; (i) ada benang merah antara penangkalan 
stratejik dan operasional, (ii) ada daya (power) yang 
tersedia sesuai dengan kebutuhan, (iii) ada kajian 
(assessment) yang crystal clear mengenai dampak dari 
tindakan penangkalan, (iv) ada rencana cadangan untuk 
meliput kegagalan yang mungkin terjadi.

Kedua, menyiapkan daya penindak (power 
projection) yang andal. Negeri ini mengenal konsep 
pertahanan berlapis (defense in depth), yang menunjuk 
kekuatan apa sebagai penindak pertama, siapa yang 
kedua, dan siapa pula yang terakhir. Kata kuncinya 
kekuatan apa,  yang dalam bahasa teknis—kualitas fire 
 power. Membicarakan kerusakan seperti apa diinginkan, 
tentu harus meninjau dengan cermat satuan operasional 
seperti apa yang mampu menimbulkan kerusakan 
tersebut. Pada dasarnya, satuan sepeti itu terdiri dari 
empat komponen dasar, yaitu (i) alutsista dengan segala 
macam elemennya, (ii) sumber  daya manusia yang 
memiliki kompetensi dan kapabilitas, (iii) logistik  yang 
tersedia dan mampu mendukung gerakan operasional, 
(iv) penguasaan taktik dan aturan pelibatan.  

Pekerjaan rumah yang menanti adalah penyiapan 
‘mandala’ perang. Penentuan pada titik mana musuh 
ditindak, atau dipukul, atau diserang, atau dalam 
bahasa teknis—dimusnahkan, sudah jelas memerlukan 
kajian yang mendalam, ulangi—sangat mendalam. 
Kajiannya harus memperhatikan beberapa hal, yaitu; (i) 
inward—outward looking, karena posisi geografis  negeri 
ini berada di jalan silang dunia, (ii) proximity terhadap 
ibukota negara kepulauan sebagai center of gravity, (iii) 
memperlajari varian taktik yang tepat akan digunakan 
dan yang mungkin digunakan oleh musuh, kemudian di 
terapkan pada mandala perang yang diinginkan. Hal ini 
sangat memungkinkan (baca: menguntungkan) karena 
pihak sendiri lebih mengenal (baca: menguasai) mandala 
perang yang adalah wilayah sendiri.

Penyiapan satuan penindak dan pilihan tindakan yang 
akan digunakan pada masa kini, perlu mengantisipasi 

semua bentuk peperangan asimetrik.  Ada beberapa 
bentuk operasi militer yang terselubung dengan atribut 
kemanusiaan, antara lain humanitarian assistance 
yang kemudian berkembang menjadi humanitarian 
intervention, yang nantinya selubung terbuka menjadi 
military intervention. Bentuk seperti itu sudah 
dipraktekkan di timur tengah, di Afrika barat dan 
tengah, terselubung dengan atribut kemanusiaan seperti  
to elevate human suffering, to restore democracy, dan 
sebagainya. Ada bentuk lain yang kini lagi trendy, yaitu 
peace mission, peace initiative, dan yang paling rumit 
(baca: buruk) adalah responsible to protect.

Besar kemungkinan arsitek strategi pertahanan 
Negeri Nyiur Melambai belum menemukan pola atau 
taktik dan turunannya, untuk menghadapi peperangan 
asimetrik seperti yang gambaran di atas. Tetapi tidak 
ada kata lain selain bersiap, negeri ini membutuhkan 
kearifan anak bangsa untuk menangkal semua bentuk 
akal-akalan dari luar yang berusaha masuk ke negeri ini 
yang aman, sejahtera dan cinta damai.

Ketiga, upaya pemulihan. Secara blak-blakan—upaya 
pemulihan belum mendapatkan atensi yang proporsional 
dalam catatan sejarah negeri ini. Ada konflik di Aceh, 
Papua, Maluku selatan, Sulawesi utara, dan banyak 
tempat lainnya, catatan sejarah mengungkapkan bahwa 
tindakan pemulihan tidak dirancang sebagaimana 
seharusnya. Sejarah juga mengungkapkan bahwa ada 
residual problem yang terpendam ibarat api dalam 
sekam. Konsep besar manajemen konflik relatif sebatas 
meredam, memadamkan api, tetapi tidak menyelesaikan 
akar masalahnya (the roots of conflict). Kedepan, upaya 
pemulihan akan semakin kompleks karena arus liberalisasi 
sudah mengakar kuat di negeri yang kekayaan alamnya 
berlimpah ruah. Unit-unit liberalis berada disemua 
daerah, dan sangat mungkin juga berada di ‘mandala’ 
perang yang rancang. Bila terjadi kerusakan, mereka 
akan dimasukkan dalam  katagori collateral damage 
dan harus ada kompensasi sesuai keinginan mereka. 
Berbicara mengenai pemulihan, berarti akan ada urusan 
bukan hanya dengan physical loss, tetapi juga dengan 
socio-cultural loss, political loss, economic loss dan 
seterusnya. Variabelnya sudah semakin kompleks dan 
harus diantisipasi.

Penutup

Membangun kekuatan pertahanan harus berdasarkan 
realita fiskal, yang tentunya disumbangkan oleh 
pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi perlu 
penilaian yang realistik,  misalnya—apakah dengan laju 
pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,5% mampu 
membeli 10 kapal selam, atau 5 skuadron Shukoi?  
Jangan bermimpi!!! Tetapi jangan pula pesimis, kata 
orang—banyak ke Roma. Penulis ingin menutup tulisan 
ini dengan penekanan pada aspek hukum, perlu dibangun 
untuk memperkuat strategi pertahanan Negeri Nyiur 
Melambai.  (B-o8/QD-8/14)



Vol. 7, No. 12, Juni 2014 8

Kajian Singkat: “Biaya Pertahanan Nasional Dalam APBN”

Latar belakang 

Isu Rupiah dalam (total) APBN pertahanan RI yang 
begitu kecil adalah isu rutin dan klasik. Perlu dikritisasi 
2/3 dari angka tersebut (kl) di sumbangkan (hanya) oleh 
rutin belanja pegawai sipil/militer. Lebih membingungkan 
apabila ditinjau dari konsep biaya, biaya untuk belanja 
pengawai, rutin; dll bukanlah komponen biaya yang 
sesuai---berhandai handai struktur APBN pertahanan 
adalah estimasi (baca konsekuensi) total “biaya” guna 
meningkatkan kesiagaan TNI pada derajad tertentu. 
Benarkah struktur tersebut menggambarkan realita 
konsekuensi biaya1 yang dikeluarkan negara guna 
membangun kesiagaan TNI dan diyakini dapat memberikan 
effek kapabilitas operasional tertentu terhadap lawan2? 

Bermacam-macam biaya 

Umumnya biaya adalah semua upaya, energi, dan 
ongkos yang diperlukan guna mendukung setiap kegiatan3. 
Secara khusus; biaya adalah konsekuensi kegiatan. 
Konsekuensi ini adalah keputusan atau pilihan---pilihan 
atau keputusanlah sang pemilik biaya4. Biaya  digunakan 
untuk kepentingan analisis spesifik, misal  biaya marginal, 
biaya rata rata, dan biaya total. Adalagi biaya yang 
digunakan untuk waktu panjang, bagi kepentingan analisis 
yang berbeda; serta kepentingan pilihan/keputusan 
spesifik; misal biaya material, biaya pekerja (labor cost), 
biaya pengadaan (procurement cost), biaya operasional 
(operating cost), biaya pemeliharaan (maintenance 

KAJIAN SINGKAT:
“BIAYA PERTAHANAN NASIONAL DALAM APBN”

Oleh :  Budiman Djoko Said

1 Konsep analisis ekonomik/anggaran selalu melihat bahwa biaya (cost) yang dikeluarkan atau disiapkan adalah konsekuensi kegiatan ~ konsep ABC 
(activities-based costing) --- pilih kegiatan yang bermutu, barulah mengkais anggaran, bukan dibalik---kaislah anggaran lebih dahulu baru carilah 
kegiatan yang bisa didukung. Konsep ini diinisiasi oleh Cooper dan Kaplan dari konsep akuntasi tradisional, diberdayakan lebih modern dan lebih 
memberikan informasi yang berguna bagi manager untuk perbaikan kegiatan dan proses rincian didalamnya---periksa juga Callahan, Robert. W, 
et-all, Cpt USAF, MS in Logistics Management , 1994, Thesis US Air Force Institute Of Technology, tahun 1994, dgn judul “Applicability of an Acitivity  
Based Cost System Within Govt Service Organizations “ , halaman 19. Konsep modern ini tentu saja menghapus mithos selama ini bahwa biaya 
adalah “kendala”. Kalau struktur tersebut memang dimaksud hanya mendukung kegiatan administrasi dilingkungan KemHan dan TNI bisa saja 
dikatagorikan biaya yang relevan (relevant cost), tetapi bukan sesederhana itu maksud alokasi anggaran ini bukan ? Karena itu masihkah relevan 
biaya rutin belanja pegawai sipil/militer Kemhan? 

2 Ukuran effektifitas alut sista (atau MOE = measures of effectiveness) tentu saja diorientasikan kepada sasaran atau lawan, bukan ukuran “by 
design” pabrik, seperti kekuatan menanjak, kecepatan menukik, laju jelajah, jarak capai maksimum, jarak tembak maksimum, jumlah peluru 
per detik, dll yang nota bene belum menjamin besarnya dampak terhadap lawan.  “By design” pabrik lebih ditekankan pada arti “ability” atau 
kesanggupan atau kebisaan saja, masih jauh dari arti kapabilitas sesungguhnya yang selalu dikaitkan dengan ukuran dampaknya terhadap lawan. 
Sementara ini sehari-hari  dengan mudahnya dan gampangnya sering dijumpai dalam dokumen tertulis yang menyebutnya sebagai kemampuan.

3 Biaya (cost) bukan berupa nominal rupiah saja, namun jumlah material, korban, energi, upaya, dll yang digunakan.
4 Angelis, Diana.I, DRMI, US Naval Post Graduate School, 2006, “Cost Concept and Analysis”, slide # 1,... Any course of action, any decision, will 

exact a cost. Cost is a measure of the consequences of our decision. Juga periksa Fisher,Gene.H, RAND,Elsevier, 1975, “Cost  Considerations in 
System Analysis“, halaman 44.

5 Fisher, Gene.H, RAND, Elsevier, 1975, “Cost Considerations in System Analysis“, halaman 32-35.
6 Total life cycle cost adalah semua anggaran yang digunakan mulai sista atau alut atau platform direncanakan diproduksi sampai  umurnya habis 

(book value “zero”). Kalau diikuti akan mencapai angka yang besar sekali, namun itu dalam jangka waktu panjang, penggalan kebutuhan tahunan 
itulah yang dmasukkan dalam DIK/DIP tahun berjalan. Tanpa mengikuti disiplin total life cycle cost per alut sista, maka pelaksana dilapangan setiap 
kali akan kebingungan mencari biaya pemeliharaan, modernisasi, perbaikan berkala, dll, selama tahun berjalan sepanjang umur effisiensinya. 
Akibatnya harga kesiagaan alut sista berpeluang menurun drastis. 

7 Besarnya gaji PNS dan Militer tidaklah mungkin digunakan langsung atau relevan terhadap komponen biaya sebagai konsekuensi mendukung 
kesiagaan alut sista TNI ~  masuk   “dapur” masing masing keluarga PNS dan Militer. Bila obyektif alut sista diorientasikan untuk mencapai derajad 
tertinggi kesiagaannya, maka variabel-variabel seperti (biaya) kesiapan teknis alut sista harus 100%, baik pendorongan maupun sistanya (andal = 
probabilita tidak rusak), biaya seleksi kepemimpinan yang ketat terhadap  alut sista tersebut, biaya operator yang terlatih terus menerus berlatih 
dilapangan dgn alut sista tersebut dan mencapai performa terbaik terhadap hasil tembakan atau daya gempurnya atau melalui simulator terus 
menerus, biaya kesiapan material dan sucadnya, biaya kesiapan inventory, biaya modernisasi sistem, biaya pemeliharaan dan perbaikan yang 
disiplin harus dijalankan, dll,  --- total biaya inilah menjadi sangat relevan bagi kesiagaan alut sista TNI, bukan lagi gaji PNS atau Militer.

cost), dll.  Atau biaya dalam pengertian mengait tidaknya 
dengan sistem masalah yang sedang dicermati, yakni biaya 
relevan (relevant cost), biaya irelevan (irrelevant cost)5 
dan biaya sepanjang umur efisiensi (total life cycle cost)6. 
Dalam jangka panjang lebih dipentingkan biaya relevan, 
biaya yang sudah lewat adalah biaya yang hilang (sunk 
cost). Misal: biaya konstruksi platform dan pendorongan 
kapal yang sudah terbangun adalah biaya yang hilang dan 
tidak relevan lagi. 

Relevan tidaknya bergantung kepada obyektif sistem 
yang sedang diminati pengambilan keputusan. Bila 
obyektif sistem masalah adalah mengoptimalkan daya 
tembak (output), maka biaya pengiriman dan pemasangan 
fondasi sista bukan biaya yang relevan. Dengan analogi 
yang sama berasumsi struktur anggaran tersebut dibangun 
guna menunjang performa “kesiagaan alut sista TNI” 
yang optimal, jelaslah sruktur gaji PNS dan Militer yang 
maksimum-pun tidak relevan sebagai konsekuensi biaya7. 

Simpulan singkat 

Alokasi anggaran dan strukturnya belum mencerminkan 
kearah  performa kesiagaan alut sista TNI yang memadai. 
Sebaiknya gaji rutin, dll dikeluarkan dari komponen biaya 
pertahanan, konsekuensinya anggaran yang benar-benar 
relevan menjadi sangat kecil, namun setidak-tidaknya 
pengambil keputusan (plus anggota DPR) dan analis biaya 
bisa melihat dengan jelas besaran unit biaya (unit cost) 
riil, guna perbaikan struktur mendatang yang realistik 
menunjang performa kesiagaan TNI, semoga saja.
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KEMELUT NEGOSIASI 
SENJATA NUKLIR KOREA UTARA

Oleh :  Amelia Rahmawaty, S. H. Int

Pendahuluan

Meskipun dikenal sebagai negara yang sangat 
misterius, namun Korea Utara tetap menarik untuk 
disimak. Sejak negara tersebut, yang saat ini dipimpin 
oleh generasi ketiga Kim, berdiri sampai dengan hari 
ini, Korea Utara terus berulah dan menyibukkan aktor-
aktor Hubungan Internasional. Terutama bagi Amerika 
Serikat, Korea menjadi special case yang tak kunjung 
selesai sejak berakhirnya Perang Dunia kedua.

Berita terbaru yang didapat dari laporan 
International Atomic Energy Agency (IAEA) kepada 
United Nations (UN) mengatakan bahwa, nampak 
adanya tanda-tanda dioperasikannya kembali reaktor 
nuklir Korea Utara di 100 km dari Pyongyang. Hal ini 
terlihat dari uap dan air yang muncul dari reaktor di 
kompleks nuklir negara tersebut, Yongbyong. Para 
ahli meyakini reaktor tersebut mampu menghasilkan 
plutonium untuk membuat bom atom (Dahl, 2014). 
Meskipun belum dapat dipastikan keakuratannya, 
namun hal ini sejalan dengan pernyataan Kim Jong Un 
pada April 2013 lalu, bahwa Korea Utara akan kembali 
mengoperasikan reaktor nuklirnya.

Dalam kasus nuklir, tingkah Korea Utara seolah-
olah menunjukkan bahwa mereka tidak segan 
untuk menginisiasi serangan nuklir.Berbagai upaya 
telah dilakukan demi membujuk Korea Utara untuk 
menghentikan segala aktivitas yang berkaitan 
dengan pembangunan nuklirnya. Beberapa dialog dan 
negosiasi berhasil dilakukan, kesepakatan berhasil 
dicapai. Namun hubungan internasional bersifat 
dinamis.Pada tahun-tahun berikutnya, ada saja sikap 
atau peristiwa yang terjadi, baik dari pihak Amerika 
Serikat (dan Korea Selatan) ataupun dari Korea Utara 
sendiri, yang pada akhirnya membuat kesepakatan 
penghentian program misil dan nuklir tersebut gagal.

Jadi, apa sebetulnya yang membuat penyelesaian 
kasus nuklir Korea Utara ini menjadi begitu sulit?

Korea: Diantara Dua Polar

Tulisan ini tidak akanmembahas Perang Korea 
yang terjadi pada tahun 1950 hingga 1953. Meskipun 
demikian, berbicara mengenai nuklir Korea Utara 
tetap akan memaksa kita kembali lagi pada era Perang 
Dingin. Untuk itu, sebelum menjawab pernyataan 
diatas, ada baiknya jika penulis memberi sedikit latar 
belakang mengapa Korea Utara membangun reaktor 
nuklir – untuk kepentingan militer – dan tidak pernah 

mundur meski mengalami keadaan ekonomi yang 
buruk dan diasingkan dari arena pergaulan hubungan 
internasional. 

Menjelang berakhirnya Perang Dunia kedua, 
masa depan Korea sebagai wilayah yang diokupasi 
Jepang didiskusikan. Pada tahun 1943, Amerika 
Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan China bertemu di 
Kairo dan bersepakat untuk memerdekakan Korea 
pada waktunya.Setelah menyerahnya Jepang pada 
sekutu tahun 1945, Korea dibagi pada paralel utara 
ke-38. Garis pembagi tersebut kemudian menjadi 
demarkasi; sebelah selatan dari garis tersebut 
diokupasi oleh Amerika Serikat, sedangkan Uni Soviet 
mengokupasi sebelah utara garis itu.Pembagian 
tersebut dimaksudkan hanya untuk sementara waktu 
(Hartmann, 1978: 383). Demarkasi ini kemudian 
bukan sekedar menjadi pembatas geografi, tetapi 
juga membagi Semenanjung Korea ke dalam dua blok 
yang begitu berbeda dari ideologi, sistem politik, dan 
nilai ekonomi (Ohn, 2010; 23).

Seiring dengan ketegangan antara Amerika dan 
Soviet berlangsung, kesepakatan mengenai masa depan 
Korea menemui jalan buntu. Uni Soviet menginginkan 
Korea menjadi negara merdeka yang demokratis dan 
setia pada Soviet, sehingga kedepannya negara ini 
tidak akan menjadi ancaman bagi Soviet. Sedangkan 
Amerika Serikat melihat ini sebagai strategi Soviet 
untuk mendominasi Korea seutuhnya, dan dengan 
demikian bertentangan dengan tujuan Amerika, yaitu 
mencegah dominasi Soviet di Korea (ibid.,26).

Karena tidak menemui jalan keluar juga, akhirnya 
Amerika menyerahkan masalah Korea pada United 
Nations General Assembly (UNGA).UNGA kemudian 
menyetujui dilaksanakannya pemilihan umum dibawah 
badan pengawas PBB, UN Temporary Commission on 
Korea (UNTOC).Namun Soviet tetap dengan pendiriannya 
dan menolak memberikan akses pada UNTOC ke Korea 
Utara (Hartmann, 1978: 383).Dengan demikian, akhirnya 
diputuskan pemilihan umum hanya akan diadakan di 
daerah-daerah yang dapat dijangkau oleh UNTOC, dalam 
arti hanya di daerah okupasi Amerika, Korea Selatan. 

UNGA kemudian mengakui rezim terpilih, Syngman 
Rhee, sebagai pemerintahan yang sah di Korea Selatan. 
Korea Utara juga mengadakan pemilihan umum dengan 
gaya Uni Soviet yang menetapkan Kim Il-Sung sebagai 
pemimpin Korea Utara, meskipun tidak diakui oleh 
mayoritas UN. Dengan demikian, terbentuklah dua 
pemerintahan Korea yang semakin melanggengkan 
pembagian di Semenanjung Korea.
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Pembangunan Nuklir Korea Utara

Semangat Kim Il-Sung untuk menyatukan kembali 
Semenanjung Korea Utara dibawah sistem komunisme 
masih sangat besar.Tak lama setelah penarikan 
kembali pasukan Amerika Serikat dan Uni Soviet dari 
Korea, Kim Il-Sung meminta dukungan Stalin dan Mao 
Zedong untuk melancarkan serangan ke Korea Selatan. 
Stalin (dan Mao), setelah beberapa kali menolak 
gagasan Kim Il-Sung untuk menyerang Korea Selatan, 
akhirnya setuju memberikan bantuan berupa senjata, 
perlengkapan, termasuk pula penasihat strategi 
perang; sedangkan China mengirimkan pasukannya.

Pada saat perang berlangsung, tahun 1952, Kim 
sempat mengajukan untuk gencatan senjata, tetapi 
Stalin dan Mao mendesak Kim untuk bertahan.Namun, 
pada tahun 1953, Stalin akhirnya mengizinkan Kim 
untuk melakukan negosiasi dengan pihak musuh 
(Myers, 2010).Akhirnya, PBB (Amerika Serikat), China, 
Korea Utara sepakat menandatangani gencatan 
senjata. Berdasarkan persetujuan yang mengakhiri 
Perang Korea tersebut,pihak-pihak yang terlibat 
sepakat membentuk Zona Demiliterisasi (DMZ).Akan 
tetapi hingga saat inikonfrontasi tetap terjadi di DMZ 
Korea. Sebagaimana yang kerap dikatakan oleh GI 
Amerika yang bertugas di zona tersebut; “there ain’t 
no D in the DMZ” (Oberdorfer, 2001). Berdasarkan 
laporan Buku Putih Pertahanan Korea Selatan 2012, 
Korea Utara telah melanggar perjanjian gencatan 
senjata sebanyak lebih dari 430.000 kasus.

Sesaat setelah Perang Korea berakhir, Kim Il-Sung 
berniat memulai program nuklir.Ia menilai bahwa 
serangan Amerika dan kekalahan Korea Utara banyak 
disebabkan karena kurangnya penangkalan nuklir 
yang dimiliki negaranya. Kurangnya pembalasan 
yang setara terhadap serangan lawan mendominasi 
pemikiran militer Korea Utara sejak saat itu (French, 
2014: 333).Tetapi, hal tersebut bukanlah satu-satunya 
alasan yang mendorong Korea Utara mengembangkan 
program nuklir dan misilnya.Banyak hal yang terjadi 
selama rentang waktu 1980an hingga 1990an.

Pasca Perang, Korea Utara membutuhkan bantuan 
besar untuk memulihkan ekonomi dan memperbaiki 
infrastrukturnya.China dan Uni Soviet adalah 
mitra dagang terbesar Korea Utara. Sebagai harga 
persahabatan, mereka menyediakan kebutuhan 
industri, militer, dan bantuan tekhnologi pada Korea 
Utara dengan harga murah. Pada masa-masa sulit 
Uni Soviet di akhir abad ke-20, bantuan dari negara 
tersebut pada Korea Utara berkurang secara berkala 
hingga pada akhirnya tidak ada bantuan sama sekali. 
Uni Soviet telah disibukkan dengan masalah di Eropa 
Timur dan ancaman terhadap kemakmuran negaranya 
sendiri.

Sehingga, kehancuran Uni Soviet berarti juga 
bencana bagi Korea Utara.Tidak hanya Soviet, 
penyokong Korea Utara lainnya, China, juga berpaling 

dari Korea Utara.Setelah Perang Dingin berakhir, 
sistem ekonomi China beralih menjadi terbuka.
BaikUni Soviet maupun China membangun hubungan 
diplomatik dengan musuh besar Korea Utara, Korea 
Selatan, pada akhir 1980an.

Pertumbuhan ekonomi rival besar Korea Utara pun 
semakin menambah jejeran panjang keterpurukan 
negara tersebut. Meski Korea Selatan juga 
mengalami masa sulit pasca Perang, namun seiring 
dengan perkembangan waktu, kondisi ekonomi dan 
infrastruktur Korea Selatan semakin membaik.Hal 
ini sehubungan dengan sistem ekonomi yang mereka 
anut - juga donor - dari Amerika Serikat.Lambat laun, 
Korea Selatan meninggalkan Korea Utara dengan 
ketimpangan yang besar.

Semua kondisi tersebut, ditambah pemikiran 
yang dipercaya oleh Kim Il-Sung mengenai kurangnya 
kemampuan pembalasan yang setara sebagaimana 
disebutkan diatas, mendorong Korea Utara untuk 
membangun senjata nuklir. Dengan hilangnya patron 
dan semakin berkembangnya Korea Selatan, Kim 
mungkin tidak dapat memikirkan alternatif lain yang 
lebih baik selain mengembangkan senjata nuklir 
sebagai penangkal serangan Korea Selatan dan Amerika 
Serikat dan penjamin kelanggengan rezimnya.

Kemelut Penyelesaian Krisis Nuklir Korea Utara

Kapitulasi Uni Soviet pada krisis misil Kuba dan 
filosofi baru Kim Il-Sung yang mengedepankan militer 
pada tahun 1960an mendorong ketertarikan Korea 
Utara untuk mengembangkan senjata nuklir. Beberapa 
tahun kemudian, Korea Utara akhirnya memutuskan 
untuk membangun sendiri reaktor nuklirnya dengan 
memanfaatkan pengalaman yang didapat dari hasil 
bekerjasama dengan Uni Soviet tahun 1967.Pada 
tahun 1980an, satelit mata-mata Amerika menangkap 
foto yang menunjukkan tanda-tanda pembangunan 
reaktor nuklir tersebut. Maka, sejak penemuan 
tersebut, hubungan antara Amerika dan Korea Utara 
diwarnai dengan konfrontasi program senjata nuklir 
Korea Utara (Witet all., 2004).

PBB maupun Amerika Serikat telah beberapa kali 
memberikan sanksi ketat yang membatasi aktivitas 
Korea Utara mengembangkan program senjata nukir 
dan ekspor teknologi rudal balistiknya. Sebagai 
contoh, sejak pertama kali Korea Utara melancarkan 
uji coba nuklirnya di tahun 2006 hingga 2013 lalu, 
PBB telah menjatuhkan empat resolusi sanksi kepada 
Korea Utara. Resolusi tersebut meliputi embargo 
senjata termasuk larangan transaksi keuangan terkait, 
pelatihan teknis, layanan, dan bantuan, embargo 
nuklir dan rudal balistik, larangan ekspor barang 
mewah ke Korea Utara, larangan perjalanan atau 
pembekuan aset pada individu atau badan tertentu 
yang ditargetkan,dan larangan penyediaan jasa 
atau transfer keuangan yang berkontribusi terhadap 
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program atau kegiatan yang dilarang.
PBB mengenakan sanksi yang lebih ketat kepada 

Korea Utara pada resolusi paling terbaru ini. Hal 
tersebut diantaranya mengharuskan negara-negara 
untuk memeriksa kargo Korea Utara di wilayah mereka 
jika dicurigai kargo tersebut berisi barang terlarang, 
atau menolak akses pelabuhan untuk setiap kapal 
Korea Utara yang menolak untuk diperiksa kapal lain.
Hal-hal ini sengaja dilakukan agar mempersulit gerak 
Korea Utara dalam melakukan aktifitas pengembangan 
senjata nuklirnya dan ekspor teknologi rudal balistik 
negara tersebut.

Namun, jalan penyelesaian krisis nuklir Korea Utara 
yang dilakukan Amerika dan PBB tidak hanya dengan 
pemberian sanksi.Amerika juga mengupayakan 
negosiasi di atas meja.Pada tahun 1994, Amerika 
bersepakat dengan Korea Utara untuk menghentikan 
program senjata nuklir negara tersebut. Sebagai 
gantinya, Amerika akan menyediakan Light Water 
Reactor (LWR) dan heavy fuel oil (HFO)sebagai bentuk 
bantuan energi pada Korea Utara. Meskipun pada 
akhirnya kesepakatan tersebut dilanggar (Riding, 
1994).Ada pula pada 13Februari 2007,Korea Utara 
bersepakat dengan Amerika, China, Rusia, Jepang, 
Korea Selatan untuk menonaktifkan fasilitas nuklirnya 
dan mengizinkan inspektur nuklir kembali ke negara 
itu, dengan imbalan bantuan sekitar $400 juta pada 
bahan bakar minyak dan bantuan lainnya (Yardley & 
Sanger, 2007).

Meskipun negosiasi maupun sanksi telah ditempuh, 
tetapi kesepakatan agar Korea Utara benar-benar 
menonaktifkan aktifitas pengembangan senjata 
nuklir maupun ekspor teknologi nuklir dan misil tidak 
pernah sungguh-sungguh tercapai.Penulis menyoroti 
beberapa hal yang menyebabkan on-off kesepakatan 
pembekuan nuklir Korea.

1. Persepsi Keamanan

Korea Utara lahir dengan menganut pada ideologi 
Marxisme-Leninisme.Namun, Kim Il-Sung kemudian 
mengembangkan sendiri filosofi yang lebih sesuai 
interpretasinyadalam aplikasi realita kehidupan Korea.
Ia merefisi beberapa aspek Marxisme-Leninisme Uni 
Soviet dan menolak banyak elemen teori dan praktek 
Maoist (French, 2014). Filosofi yang masih dijunjung 
teguh sampai dengan hari ini dikenal dengan sebutan 
Juche (Chuch’e), atau dikenal juga dengan Kim Il-
Sungisme.Juche terdiri dari tiga nilai; chaju, charip, 
dan chawi.Dari praktek kehidupan sehari-hari, sampai 
hubungan dengan bangsa lain, atau kebijakan politik, 
ekonomi, dan militer Korea Utara, semua didasari 
oleh teori Juche ini.

Charip adalah kemandirian dalam ekonomi. 
Membangun ekonomi nasional yang independen 
berarti bebas dari ketergantungan orang lain, berdiri 
di kaki sendiri. Ekonomi yang melayani bangsa 

sendiri, mengembangkan kekuatan negeri sendiri, dan 
oleh upaya bangsa sendiri.Chaju adalah cara Korea 
Utara melakukan hubungan antar bangsanya. Dalam 
pandangan nilai ini, kedaulatan adalah hak yang tak 
dapat diganggu gugat. Menyerah pada tekanan luar 
negeri dan mentoleransi interfensi politik atau bersikap 
sebagaimana anjuran pihak lain harus dihindari.
Terakhir, adalah nilai chawi yang merupakan prinsip 
fundamental dari negara merdeka; membela negara 
sendiri dengan usaha sendiri. Menerima bantuan 
dalam pertahanan nasional dari negara-negara 
persaudaraan dan teman-teman diperbolehkan, akan 
tetapi, hal utama adalah kekuatan sendiri. Tentara 
modern apabila dipadukan dengan keunggulan politik-
ideologis dan teknologi modern akan menjadi tentara 
revolusioner yang benar-benar tak terkalahkan 
(Quinones, 2008). 

Teknologi modern pada nilai Chawi mungkin dapat 
menjadi pencerahan bagi kita semua. Meskipun Amerika 
Serikat atau PBB atau kesepakatan multilateral apapun 
menawarkan Korea Utara bantuan dana dan energi, 
namun dilihat dari nilai yang dipercaya sebagai dasar 
pemikiran Korea Utara, maka tidaklah heran apabila 
negosiasi bagaimanapun akan mengalami kegagalan. 
Karena apa yang diyakini oleh Korea Utara adalah 
perpaduan antara tentara dengan teknologi modern.
Mereka membutuhkan senjata bertekhnologi mutakhir 
untuk dapat menyempurnakan prinsip tersebut.Korea 
Utara memiliki jumlah tentara yang banyak dengan 
kedisiplinan yang tinggi, maka dengan memiliki 
senjata nuklir, lengkaplah sudah formula teori yang 
mereka pegang baik-baik itu.

Sedangkan Amerika melihat nuklir sebagai ancaman 
luar biasa.Presiden Amerika Serikat mendeskripsikan 
nuklir sebagai ancaman paling cepat dan ekstrim 
untuk keamanan global. Serangan radiologi atau nuklir 
di tanah Amerika akan mengakibatkan konsekuensi 
yang mengerikan dan mendalam bagi Amerika (U.S. 
Department of Homeland Security). Apa yang lebih 
banyak dikhawatirkan Amerika terhadap kepemilikan 
senjata nuklir Korea Utara mungkin bukan kepada 
serangan nuklir ke tanah Amerika. Tetapi, jatuhnya 
senjata dan teknologi tersebut ke tangan teroris atau 
pihak-pihak yang mengancam keamanan Amerika atau 
kestabilitasan keamanan global.

Beberapa tahun lalu, Korea Utara memamerkan 
pabrik pengayaan uranium di Yongbyon yang mampu 
menghasilkan cukup uranium untuk membuat bom 
setiap tahunnya.Penyingkapan ini dipercaya oleh ahli 
Amerika bahwa Korea Utara pastilah memiliki pabrik 
paralel lainnya yang masih belum ditemukan dan 
telah beroperasi dalam beberapa tahun ini (Allison Jr., 
2013). Apa yang ditakutkan dari pengayaan uranium ini 
adalah ketika Korea Utara terjepit oleh sanksi-sanksi 
yang memberatkan keadaan ekonomi – dan demikian 
anggaran pertahanannya – maka Korea Utara tidak 
akan segan untuk menjual bom-bom tersebut kepada 
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pihak-pihak yang bersedia membayar. Uranium, tidak 
seperti plutonium, sulit untuk dideteksi dan tidak 
mengeluarkan panas dan merupakan bahan fisil 
termudah untuk membuat bom.Sehingga uranium 
mudah untuk dijual (Fisher, 2013).

Setidaknya resolusi 2094 tahun 2013 masih 
dapat memberi harapan asalkan dapat benar-benar 
diaplilkasikan.Ketika memiliki dugaan yang kuat 
bahwa kapal yang menyinggahi pelabuhan suatu 
negara membawa material yang melanggar resolusi, 
baiknya diperiksa agar tidak membiarkan penjualan 
bom tersebut tersebar dengan demikian mudahnya.

Maka, benang merah yang dapat kita tarik dari sini 
adalah terdapatnya perbedaan persepsi keamanan 
yang fundamental diantara kedua negara, atau negara-
negara selain Korea Utara dan aliansinya. Sebagaimana 
dikatakan oleh Hartmann, beda kepentingan nasional, 
maka berbeda pula suatu negara dalam memandang 
keamanan. Pandangan keamanan antara Korea Utara 
dan Amerika Serikat tidak akan pernah sama karena 
persepsi mereka dalam memandang keamanan jauh 
bertolak belakang.Dengan memegang ideologi dan 
persepsi keamanan yang sangat berbeda tersebut, 
rasanya sulit untuk membayangkan Amerika dan Korea 
Utara memiliki hubungan bilateral yang lebih harmonis 
dalam jangka waktu panjang.Karena bagaimanapun 
juga, hubungan kedua negara ini didominasi oleh 
perbedaan persepsi keamanan yang amat curam.

2. Perilaku kepala negara

Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, 
sikap kepala negara Korea Utara justru menjadi lebih 
keras pendirian dan menantang ketika mereka dalam 
keadaan terjepit.Contohnya ketika Februari 2013 lalu 
dikenakan sanksi oleh PBB dan demi mengetahui latihan 
militer yang terus menerus dilakukan oleh Amerika 
bersama Korea Selatan, Korea Utara mengatakan akan 
membatalkan gencatan senjata yang disepakati tahun 
1953 untuk mengakhiri Perang Korea. Apabila Korea 
Utara benar akan melakukan hal demikian, maka zona 
demiliterisasi di perbatasan paralel utara ke-38 yang 
merupakan bagian dari kesepakatan tersebut otomatis 
tidak berlaku.

Atau pada tanggal 20 Desember 2005, Korea Utara 
menegaskan untuk melanjutkan pembangunan reaktor 
nuklirnya dikarenakan Amerika telah menarik diri dari 
kesepakatan pokok untuk membangun dua reaktor 
baru.Juga ketika Washington mengabaikan ancaman 
Korea Utara yang berniat meluncurkan serangan 
nuklir terhadap Amerika sebagaimana juru bicara 
Gedung Putih mendeskripsikannya dengan “deeply 
hypothetical”.Tepat keesokan harinya, selamat dua 
hari berturut-turut, Korea Utara melakukan uji coba 
enam rudal – termasuk Taepodong 2 jarak jauh –dan uji 
coba tujuh rudal dengan tidak mengindahkan kutukan 
dan peringatan komunitas internasional(BBC, 2013).

Melihat tingkah laku Korea Utara ini, maka ancaman 
Korea Utara memang tidak bisa disepelekan begitu 
saja.Semakin ditantang, Korea Utara semakin agresif.
Hal ini menempatkan negara yang ingin bernegosiasi 
serba salah. Di sisi lain, dialog dan negosiasi dengan 
Korea Utara perlu dilakukan ketika negara ini mulai 
bersikap agresif, tetapi disisi lain tidak ada yang bisa 
menjamin bahwa Korea Utara akan menghentikan 
program dan aktifitas pengembangan senjata nuklir 
secara menyeluruh.

3. Aliansi terkuat Korea Utara

Korea Utara tidak banyak membangun hubungan 
diplomasi dengan negara-negara luar.Diantara 
segelintir negara yang dijaga hubungan baiknya, 
China adalah aliansi paling penting sepanjang sejarah 
dan eksistensiKorea Utara.Hubungan antara China 
dan Korea Utara telah dibangun semasa Perang Korea 
tahun 1950.Di tahun 1970an ketika Presiden Nixon 
mengunjungi China, Korea Utara menganggap bahwa 
Beijing telah mengkhianati perjuangan bersama 
melawan imperialism Amerika, dan itu berarti, hanya 
Korea Utara sendiri yang akan menghadapi kekuatan 
Amerika di Asia. Namun, segera setelah kunjungan 
Nixon, demi meredakan kemarahan aliansinya, China 
meluncurkan bantuan ekonomi dan militer baru pada 
Korea Utara untuk 15 tahun kedepan (French, 2014: 
277).

Hari ini, aliansi China dan Korea Utara masih erat.
Meskipun beberapa pihak menilai terjadi sedikit 
guncangan pada hubungan dekat ini dengan adanya 
dukungan China terhadap sanksi PBB yang dikenakan 
pada Korea Utara akibat uji coba nuklirnya.Namun, 
hubungan China dan Korea Utara tidak dapat secara 
terburu-buru disimpulkan menurun. Sebagaimana 
yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri China, bahwa 
mereka tidak akan meninggalkan Korea Utara meskipun 
memberi dukungan pada sanksi PBB. Bagaimanapun 
China tetap mendukung jalur dialog, ketimbang 
sanksi, untuk membujuk Korea Utara menghentikan 
program senjata nuklirnya (Perlez, 2013).Hal ini jelas 
menandakan bahwa China tidak berniat mempersulit 
Korea Utara.China tetap menjadi pendonor utama 
Korea dengan menyuplai 70% bahan bakar minyak 
sejak Amerika menghentikan suplainya. Diprediksi 
China akan tetap menjadi penyokong makanan utama 
bagi Korea Utara hingga beberapa dekade kedepan 
(French, 2014: 317).

Sebagaimana sedikitnya negara yang memiliki 
hubungan diplomasi dengan Korea Utara, mitra 
dagang negara tersebut juga tidaklah banyak.Hal 
ini ditambah dengan filosofi yang mereka percaya 
mengenai kemandirian ekonomi.Sehingga keinginan 
untuk membuka investasi tertahan oleh prinsip Juche 
yang sangat ditaati negara itu.Namun China memiliki 
posisi special bagi Korea Utara.China merupakan 
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mitra dagang terbesar negara tersebut. Berdasarkan 
data Observatory of Economic Complexity, 5 tujuan 
perdagangan Korea Utara dengan perbandingan 
persentase, yaitu; China sebanyak 84%, Indonesia 
2.1%, Brazil 1.5%, Pakistan 1.5%, dan Paraguay 0.88%.

Dalam beberapa bulan terakhir, laporan Korean 
International Trade Association mengatakan bahwa 
pada bulan Mei dan Juni 2014 ini, Korea Utara 
mengekspor Logam Tanah Jarang (Rare Earth 
Elements/REE) dengan jumlah yang sangat besar 
kepada China, yaitu sebanyak 62.662 kg atau senilai 
dengan $1.8 juta. Logam tanah jarang merupakan 
mineral langka karena sulit untuk ditambang. Namun 
di Pyongyang, logam tanah jarang ini mudah untuk 
ditambang dan dikembangkan (Kang, 2014). 

Mineral ini memiliki nilai ekonomi yang strategis, 
dibutuhkan untuk membuat peralatan vital militer, 
seperti sonar kapal perang, alat pembidik meriam 
tank, pelacak sasaran pada peluru kendali, kendaraan 
lapis baja, maupun proyektil yang menghancurkan. 
REE juga berfungsi untuk membuat peralatan GPS, 
baterai, alat-alat elektronik seperti televise, telepon 
seluler, hingga mobil hibrida.Selama 10 tahun 
terakhir, China mendominasi penjualan REE di pasar 
dunia dengan harga penjualan yang sangat murah 
(Indonesia Mining Exploration; Geoscience News and 
Information).

Menanggapi krisis Korea Utara, China tidak 
terancam secara langsung oleh pengembangan dan 
penjualan senjata nuklir negara tersebut.Jika salah 
satu ketakutan Amerika terhadap pengayaan nuklir 
Korea Utaraadalah jatuhnya bom atau teknologi nuklir 
ke tangan teroris, nampaknya China tidak terlalu 
mengkhawatirkan hal tersebut.Hal ini dikarenakan 
keamanan nasional China belum pernah diserang 
oleh teroris.Sehingga perhatian negara bamboo ini 
terhadap dampak proliferasi senjata nuklir Korea 
Utara jatuh ke tangan teroris tidak terlalu signifikan.

Hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 
Maret lalu sempat dimanfaatkan Amerika 
mengingatkan kembali akan ancaman terorisme. 
Amerika memperlihatkan bahwa ancaman teroris, 
sebagaimana serangan 9/11 yang menimpa Amerika, 
ancamannya juga dekat dengan Asia.Jika MH370 benar 
adalah aksi teroris, maka China juga telah mengalami 
serangan teroris tingkat internasional sebagaimana 
yang dirasakan Amerika.Secara berulang Amerika 
mengajak Asia untuk lebih memahami dan mendukung 
upaya anti-terorisnya di Afghanistan (Hengjun, 2014).
Akan tetapi, respon China terhadap ajakan Amerika 
tersebut datar-datar saja.

Selain itu, China memiliki kepentingan untuk 
menjaga stabilitas di perbatasan negaranya.
China berbatasan langsung dengan Korea Utara.
Ketidakstabilan di Korea Utara dapat mengancam 
keamanan China.Ancaman seperti pengungsi 
yang membajiri wilayahnya dapat menyebabkan 

ketidakstabilan sosial dan mengganggu perkembangan 
ekonomi China (Thompson, 2011: 14-15).

Hal yang mungkin agak mengancam dari nuklir 
Korea Utara bagi China bahwa negara target tembakan 
nuklir tersebut adalah mitra dagang penting China, 
yaitu Jepang dan Korea Selatan.Jika demikian, China 
memang harus memasang strategi yang tepat; antara 
tidak melukai aliansinya dan tidak membuat mitra 
dagangnya berada dalam keadaan sulit.

Lekatnya aliansi China dan Korea Utara ini menjadi 
hambatan bagi Amerika dalam membatasi aktifitas 
dan program pengayaan nuklir Korea Utara. Meski 
Amerika dan PBB memberikan sanksi dan sulitnya 
akses transaksi keuangan, namun jika China masih 
memberikan bantuan yang besar kepada Korea Utara, 
maka tujuan dari pemberian sanksi tidak akan benar-
benar efektif menghukum Korea Utara. Dibutuhkan 
kerjasama China untuk bertindak tegas terhadap Korea 
Utara.Persoalannya, bagaimana jika kepentingan 
China tidak sejalan dengan apa yang menjadi gagasan 
umum dalam memandang krisis nuklir Korea Utara?

4. Tidak Adanya Rasa Saling Percaya

Ketiadaan rasa percaya Korea Utara kepada Amerika 
lebih daripada dugaan, tetapi juga kekhawatiran akan 
bernasib sama jika menghentikan program pengayaan 
uranium mereka tersebut. Pelajaran ini Korea Utara 
petik dari apa yang terjadi pada Pemimpin Iran, 
Saddam Husein, dan Pemimpin Libya, Moammar 
Ghadaffi. 

Pasca kekalahan Irak pada Perang Teluk Persia, Irak 
diduga memiliki program senjata nuklir yang canggih 
dari yang dapat Amerika dan IAEA duga.PBB kemudian 
mengeluarkan resolusi 687 untuk melakukan inspeksi 
ke Irak.IAEA ditugaskan untuk melaksanakan inspeksi 
untuk memastikan bahwa Irak memenuhi persyaratan 
pelucutan senjata seperi yang diamanatkan PBB.
Pada tahun 1999, IAEA melaporkan bahwa Irak tidak 
memiliki senjata pemusnah masal, ataupun teknologi 
untuk memproduksi bahan tersebut (Kerr, 2003).
Beberapa tahun kemudian, Amerika menyerang Irak 
dengan tuduhan kepemilikan senjata masal.

Begitupun dengan  Ghadaffi. Di tahun 2003 ia 
mengumumkan untuk menghentikan program senjata 
pemusnah massalnya dan mempersilahkan inspektur 
internasional untuk memverifikasi komitmen Libia 
tersebut. Menyusul dengan pernyataan tersebut, 
Amerika, Inggris, dan organisasi-organisasi 
internasional membongkar senjata kimia dan program 
nuklir Libia, beserta rudal balistik terpanjang yang 
dimilikinya (Arms Control Association, 2014).Tahun 
2011, terjadi pemberontakan di Libia yang bertujuan 
menggulingkan rezim sebagaimana yang terjadi di 
Mesir dan Tunisia.Dengan justifikasi humanitarian, 
Amerika bersama Inggris dan Prancis dibawah NATO 
melakukan serangan kepada Libya (Ghadaffi).
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Seandainya Irak masih menyimpan senjatanya dan 
Ghadaffi tidak mempersilahkan Amerika melucuti 
senjatanya, rezim Saddam Hussein dan Moammar 
Ghadaffi tidak akan diintervensi sebagaimana yang 
terjadi saat itu (Kaplan & Baker, 2013; Gowans, 2013).
Pelajaran ini mungkin dipahami oleh Kim Generasi 
kedua dan ketiga baik-baik.Adalah hal yang sangat 
beresiko untuk membongkar atau membekukan 
program pengayaan uraniumnya. Sesaat ketika Korea 
Utara menuruti perintah Amerika (dan asing), nasib 
Kim akan berakhir seperti Ghadaffi dan Hussein (ibid.).

Di luar daripada hal itu, akan sangat sulit bagi Korea 
Utara untuk mau menuruti persetujuan yang telah 
disepakati bersama. Bagaimanapun, menghindari 
untuk bersikap menyerah pada tekanan luar negeri 
dan melakukan sesuai anjuran pihak lain adalah 
prinsip politik luar negeri Korea Utara, bukan?

Sedangkan Amerika sendiri sesungguhnya sudah 
mendapat pelajaran yang cukup banyak dari Korea 
Utara. Tidak ada yang benar-benar bisa menjamin 
Korea Utara akan mengakhiri pengembangan senjata 
nuklirnya. Untuk melakukan upaya peningkatan 
kepercayaan melalui Confidence Building Measure 
(CBM) juga tidak akan mengubah pandangan Amerika 
terhadap Korea Utara. Korea Utara sangat membatasi 
akses dan informasi mengenai negaranya.Keadaan 
persisnya Pyongyang saja sedikit yang tahu, apalagi 
mengenai anggaran pertahanan mereka? Korea Utara 
kemungkinan sekali tidak akan memberi informasi 
yang transparan sebagaimana diharapkan oleh 
Amerika dan aliansi.

Sepanjang negosiasi yang berlangsung antara 
Korea Utara dan Amerika, nampak bahwa Korea 
Utara tidak pernah benar-benar bermaksud untuk 
menghancurkan pengayaan nuklirnya.Sebagai contoh, 
setelah menandatangani kesepakatan 1994, di tahun 
2002 terungkap bahwa Korea Utara secara diam-
diam dan illegal mengembangkan program pengayaan 
uranium (O’Hanlon & Mochizuki, 2003: 31). Dan 
ketika Korea Utara melihat bahwa lambatnya progress 
Light Water Reactor (LRW) yang dijanjikan Amerika 
sebagai harga tukar dengan penonaktifan program 
nuklir Korea Utara, Pyongyang mulai mengekspor 
misilnya ke negara-negara, salah satunya Iran. Hal 
ini membuat Amerika sangat marah (French, 2014: 
310).Hal ini berarti juga melanggar bukan hanya 
kesepakatan 1994, tetapi juga pelanggaran terhadap 
Non-Proliferation Treaty yang ditandatangani Korea 
Utara tahun 1985, dan kesepakatan denuklirisasi di 

Semenanjung Korea antara Korea Utara dan Korea 
Selatan yang difasilitasi oleh Amerika. Dengan 
demikian, wajar apabila Amerika (dan dunia?) sangsi 
dengan komitmen Korea Utara dalam menghentikan 
program senjata nuklir dan rudal balistiknya.

Kenyataan bahwa rakyat maupun pemimpinnya 
sangat setia menaati filosofi Juche – dalam hal ini 
kebijakan military first – seharusnya juga sudah cukup 
jelas memberi pemahaman, bahwa Korea Utara tidak 
akan mundur dari program senjata nuklir dan rudal 
balistiknya. Selama Korea Utara menganut filosofi 
tersebut, selama itu pula Korea Utara akan terus 
mengembangkan teknologi nuklirnya; baik untuk 
dijual maupun untuk pertahanan negara. Ditambah 
lagi, nuklir Korea Utara tidak hanya digunakan sebagai 
penangkal, tetapi juga sebagai alat untuk memperoleh 
bantuan dana dan perhatian diplomatik (O’Hanlon & 
Mochizuki, 2003: 31).Membantu terbukanya investasi 
dan perdagangan bebas bagi negara tersebut juga 
melukai filosofi yang mereka anut. Dibutuhkan waktu 
lama dan proses yang bertahap untuk meyakinkan 
Korea Utara melakukan aktifitas perdagangan yang 
jauh lebih terbuka dari sistem yang Korea Utara anut 
saat ini.

Kesimpulan

Hambatan terbesar dari negosiasi non-aktifan atau 
penghentian program nuklir Korea Utara tidak akan 
mudah karena hal tersebut bertentangan dengan 
ideologi yang mereka pegang secara setia. Perasaan 
terlalu terancam oleh Amerika Serikat beserta 
aliansi dan keadaan ekonomi Korea Utara yang buruk 
membuat Korea membutuhkan nuklir, baik sebagai 
penangkal maupun sebagai alat negosiasi untuk 
mendapat bantuan dana dan bahan bakar minyak. 

Hal-hal tersebut penulis nilai merupakah hal 
yang mendominasi sulitnya kesepakatan krisis nuklir 
Korea Utara ini diselesaikan. Di satu sisi, Amerika 
dan aliansi serta PBB menginginkan dihentikannya 
sama sekali program senjata nuklir dan rudal balistik 
di Korea Utara dan mau memberikan bantuan untuk 
memperbaiki ekonomi buruk Korea Utara.  Di sisi 
lain, Korea tidak akan pernah mau dan tidak ada yang 
benar-benar bisa menjamin bahwa Korea Utara akan 
menghentikan pengayaan uraniumnya tersebut secara 
menyeluruh. Bahkan, China yang memiliki pengaruh 
besar terhadap Korea Utara sekalipun, tidak dapat 
menjamin hal tersebut.

n.b : penulis berterima kasih kepada Laksda TNI Untung Suropati yang telah menjadi narasumber di salah  
  satu tulisan penulis.
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TOR (Draft) FGD Tentang Isu (Baca  Poros) Maritim Dan Keamanan-nya

Disiapkan oleh staf FKPM

Bagi negara Maritim maju bukan saja telah 
(membuktikan) mendayagunakan instrumen kuasa Maritim 
(Maritime’s Power) guna menunjang obyektif Kepentingan 
Nasional nya namun memiliki (memanfaatkan) kapasitas 
untuk mempengaruhi atau menekan negara lain1. Isu 
Maritim yang terjadi di negeri ini sungguh pelik, pertama,  
persepsi yang berbeda dari kosa kata negara Maritim 
sendiri, seperti sebutan negeri Bahari, Kepulauan, 
Pelayaran, Transportasi laut, Pelabuhan, Kelautan dan 
Perikanan, Nenek moyangku orang Pelaut, tumpang tindih 
dan vice versa diartikan relatif sama. Meskipun  dalam arti 
yang luas, orang lebih menyukainya, bahkan perangkat  
formal (hukum laut internasional) lebih menyukai sebutan 
Maritim. Didunia internasional-pun menyebutkan sebagai 
liputan yang lebih luas dengan kosa kata Maritim, misal  
IMB, Maritime’s HQ, Maritime’s Strategy, Maritime Crimes, 
Maritime’s Interdiction, Maritime’s Piracy, Maritime’s 
Power, bukan lagi Ocean, atau yang lainnya. 

Berikutnya, perangkat peraturan dan perundang-
undangan telah memberikan kesempatan bagi 12 instansi 
dinegeri ini untuk ikut mengelola sumber daya dan entiti 
yang ada diwilayah Maritim dan saling terlibat karena 
konflik kepentingan yang tidak bisa dihindari sehingga 
tercipta didalamnya suatu lema, dilema bahkan trilema 
atau mungkin juga lebih dari itu2. Isu ini tentu saja semakin 
melemahkan keinginan penegakan hukum dan peningkatan 
tata kelola Maritim. Indikasi kejahatan diwilayah Maritim 
semakin meningkat dan negara jelas sangat dirugikan. 
Kualitas isu ini menambah panjangnya daftar kejahatan 
di wilayah Maritim RI.  Penyamaan persepsi melalui 
pemahaman dimensi3 Maritim atau elemen domain 
Maritim bisa ditelusuri siapa entiti atau elemen mana yang 
dapat  dijadikan subyek, obyek atau aktor yang terlibat 
atau melibatkan dirinya untuk mengelola dan dikelola 
sebagai sumber daya yang ada dalam domain Maritim 
ini ~ menuju good maritime’s order (good maritime’s 
governance). Tentunya upaya mendayagunakan (utilisasi) 
semua elemen domain Maritim akan bisa tercapai jika 
dan hanya jika hadir (dipersyaratkan) keamanan Maritim. 

Berangkat dari pengertian Maritim sendiri yang sudah sama 
pengertiannya, penggunaan definisi Keamanan Maritim 
pun menunjukkan fenomena yang sama. 

Sam Bateman sudah memberikan wanti wanti ...  good 
maritime governance means law and order at sea with 
free and safe movement of shipping, and nation able to 
pursue their maritime interest and manage their resources 
(elemen domain Maritim) in a manner which is agree and 
accepted by other nations, etc. Definisi Keamanan Maritim 
secara sederhana dan logik tentunya akan berkonsentrasi 
kepada penggunaan (hak) dan manipulasi yang tidak sah 
terhadap setiap elemen domain Maritim. Apapun juga 
kecurigaan terhadap inisiasi AS, namun legal framework 
Keamanan Maritim yang diturunkan dari global legal 
framework (PSI, ISPS, LCRT, CSI, dll), ke-regional, lokal, 
dst  suka  atau tidak suka akan membebani biaya investasi  
yang cukup besar oleh pemerintah. Berasumsi isu ini 
berorientasi kepada keamanan Maritim (baca ancaman 
terhadap elemen domain maritim), dibutuhkan dokumen 
utama yang mengelolanya yakni strategi nasional untuk 
keamanan Maritim (National Strategy for Maritime 
Security)4. Beda untuk kondisi perang atau bukan perang 
diruang elemen domain dibutuhkan petunjuk, doktrin 
atau strategi yang berbeda dengan strategi nasional untuk 
keamanan Maritim---strategi maritim yang berorientasi 
operasi laut gabungan seluruh kekuatan Maritim yang 
ada5. Menjadi pertanyaan apakah pemerintah menyadari 
hal ini (goverment responses), dan siapakah kontroler 
pelaksanaan “legal framework”  khususnya dimasa bukan 
perang yang akan menjadi tantangan pemerintah untuk 
diakui bahwa persyaratan “legal framework” ini dapat 
dipenuhi. Menteri  Kelautan atau Menko ke Maritiman, 
Menteri Pertahanan, KASAL, atau Menko Polhukam dhi 
Bakamla? Atau ada aktor lainnya? Saudara yang hadir 
dalam FGD ini adalah agen perubahan yang mewakili insan 
Maritim cobalah sarankan bagaimana anda menyikapi dan 
memitigasi semua dampak isu dan risiko yang muncul 
dalam bentuk Policy dan Strategi6 (Nasional). Sekian, 
selamat bekerja.

1  Till,Geoffrey, mengatakan .., Maritime’s power as the capacity to influence the behaviour of other people by what you do ... at or ... a from the sea.
2 Dampaknya dilautpun kewenangan menangani  VBSS pun menjadi tumpang tindih, bahkan di semua pelabuhan, sepertinya kewenangan sudah (terpaksa?) 

tidak dijalankan dengan semestinya oleh Adminpel, namun oleh fihak swasta.  Analog  ada kecenderungan Makamah pelayaran semakin tidak berperan lagi ~ 
semua isu pelanggaran /insiden dilaut didaratkan. Dimana peran KumHam sbg kontrollernya? atau KY ? Bagaimana peran TNI-AL versus Bakamla mendatang, 
bisakah Bakamla diperankan nantinya sebagai kekuatan Angkatan laut cadangan, apabila diperlukan?

3 Dimensi Maritim atau Elemen Domain Maritim :...all area or things of,on, under, relating to ,  adjacent to, or bordering on a sea, ocean, river, straits, estuary, 
gulf, delta, or other navigable waterways, including all maritime related activities , infrastructures , people, cargo, and vessel and other conveyances, 
periksa publikasi US Coast Guard, atau DoN (Dept of Us Navy, Vision 2025) ),atau Joint Pub NATO,atau US National Security for Maritime Security (+ 7 outreach 
strategy-nya)--- Kelautan,Laut, Teluk, dll adalah subset dari domain Maritim.

4 Strategi ini disebut strategi nasional untuk keamanan maritim,bukan strategi maritim, yg terakhir ini lebih cenderung bagi kepentingan kuasa Maritim dgn 
jantungnya kekuatan Maritim atau Angkatan Laut.

5 Strategi Maritim lbh di dayagunakan untuk kepentingan pertahanan bersama sama kekuatan Maritim lainnya, sbg bagian dari strategi militer nasional  utuk 
melaksanakan kampanye Angkatan Laut (Naval Campaign).  

6 Policy = adalah apa yang dapat dikerjakan (yg bisa dicapai), Strategy = selain mengikat hubungan antar Means, Ways dan End-states, juga menjawab 
bagaimana caranya mengerjakan itu (how to do) dan sebagai derivasi dari Policy yang ada.
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https://www.createspace.com/4978012 dan https://www.createspace.com/4991159


