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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya, 
Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi ke-30 ini dapat terbit. 

Pembaca sekalian, berbagai dinamika terjadi selama beberapa 
bulan ini. Masih hangat dalam ingatan kita bagaimana serangan siber 
virus wannacry membuat panik berbagai negara di belahan dunia, 
termasuk Indonesia. Serangan ini menjadi alarm bagi pemerintah 
Indonesia untuk segera membentuk badan siber nasional yang dalam 
jurnal kali ini dibahas tentang peranan penting badan siber nasional 
dengan membandingkannya dengan kebijakan siber nasional negara 
lain.

Selain itu, dibahas tentang potensi ekonomi wilayah timur 
Laut Natuna yang secara strategis bisa dimanfaatkan sebagai salah 
satu upaya menjaga kedaulatan Indonesia di tengah konflik Laut 
China Selatan. Seperti kita ketahui bersama, pasca adanya putusan 
tribunal tentang konflik di Laut China Selatan, meskipun Indonesia 
tidak termasuk negara yang berkonflik, penjagaan Laut Natuna 
untuk kepentingan strategis Indonesia harus dilakukan. 

Dalam jurnal kali ini, dibahas pula tentang terorisme, tax 
amnesty, profesionalisme tentara dalam pandangan hukum dan 
budaya, serta terdapat pula pembahasan studi komparatif hubungan 
Indonesia-Korea Selatan di dua masa kepresidenan yang berbeda. 

 Kami menyampaikan apresiasi yang besar bagi para kontributor 
yang telah mengirimkan tulisannya kepada redaksi. Semoga buah 
pemikiran para kontributor memberi manfaat dan memperkaya 
wawasan sekaligus menggelitik alam bawah sadar kita untuk 
berpikir kritis dalam penyelesaian berbagai permasalahan 
ketahanan nasional yang dihadapi oleh Indonesia sekarang ini.
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Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
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bahwa di satu sisi pemerintah selalu 
berusaha memperbesar pengeluarannya 
dengan mengandalkan penerimaan pajak, 
padahal di sisi lain masyarakat tidak suka 
membayar pajak yang semakin besar. 
Peacock dan Wiseman menyatakan 
masyarakat mempunyai suatu tingkat 
toleransi pajak yaitu suatu tingkat di mana 
masyarakat dapat memahami besarnya 
pungutan pajak yang dibutuhkan oleh 
pemerintah untuk membiayai pengeluaran 
pemerintah. Perkembangan ekonomi juga 
dapat menyebabkan pungutan pajak yang 
semakin meningkat walaupun tarif pajak 
tidak berubah. Meningkatnya penerimaan 
pajak juga menyebabkan pengeluaran 
pemerintah yang semakin meningkat. 
Jadi dalam keadaan normal kenaikan 
pendapatan nasional dapat meningkatkan 
penerimaan dan pengeluaran pemerintah 
pada saat yang sama. Apabila keadaan 
normal terganggu misalnya disebabkan oleh 
perang atau faktor eksternal lainnya, maka 
pemerintah terpaksa harus memperbesar 
pengeluarannya yang berakibat penerimaan 
pemerintah dari pajak juga mengalami 
peningkatan. Keadaan yang sama berlaku 
ketika pemerintah berupaya melaksanakan 
program pembangunan dalam skala besar 
terutama pembangunan infrastruktur secara 
serentak. Dibutuhkan dana yang sangat 
besar agar pembangunan dapat berjalan 
lancar tepat pada waktunya sehingga hasil 
pembangunan berkontribusi kembali kepada 
laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah 
harus bisa menjamin ketersediaan dana agar 
proyek-proyek pembangunan bisa berjalan 
terus. Dana pemerintah diperoleh salah 
satunya dari pajak yang pada hakekatnya 
adalah iuran masyarakat untuk mengisi kas 
negara.

2) Teori Pigou. Dalam buku “The 
Economics of Welfare”, Arthur Cecil Pigou 
berpendapat bahwa barang publik harus 
disediakan sampai suatu tingkat di mana 
kepuasan marjinal akan barang publik sama 

dengan ketidakpuasan marjinal terhadap 
pajak yang dipungut untuk membiayai 
program-program pemerintah atau untuk 
menyediakan barang publik. Barang publik 
yang diadakan untuk mencapai tingkat 
kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi 
dapat dicapai dengan cara menambah 
anggaran pemerintah untuk menghasilkan 
barang/jasa publik. Penambahan anggaran 
untuk pengadaan barang publik itulah yang 
menjadi dasar pungutan pajak sehingga 
besar kecilnya angka pajak mengacu 
pada nilai manfaat barang publik tersebut. 
Pada konteks yang lebih makro, maka 
pengadaan barang publik dapat berbentuk 
program-program pembangunan sehingga 
semakin banyak program pembangunan 
yang dilaksanakan, maka semakin tinggi 
pungutan pajak. 

3) Teori Bakti Kewajiban Pajak. Teori 
ini berdasarkan atas paham Organische 
Staatsleer yang memahami sifat negara 
dapat menimbulkan hak mutlak untuk 
memungut pajak. Teori ini didasari paham 
organisasi yang mengajarkan bahwa negara 
sebagai suatu organisasi mempunyai tugas 
untuk menyelenggarakan kepentingan 
umum. Dasar keadilan pemungutan pajak 
terletak pada hubungan rakyat dengan 
negaranya. Sebagai warga negara yang 
baik, rakyat harus selalu menyadari bahwa 
negara wajib mengambil tindakan atau 
keputusan untuk mengelola jalannya 
roda pemerintahan. Dengan sifat seperti 
itu maka negara mempunyai hak mutlak 
untuk memungut pajak dan rakyat harus 
membayar pajak sebagai tanda baktinya.6 
Merupakan suatu kewajiban untuk negara 
untuk memungut pajak sebagai sebagai 
sarana dalam melaksanakan pembangunan, 
khususnya infrastruktur. Negara membangun 
infrastruktur sebagai kewajiban memenuhi 
kebutuhan dasar warga negarnya yang 
bertujuan memakmurkan bangsanya sendiri.

Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 30 | Juni 20176

PENDAHULUAN

Pemerintah baru saja melakukan 
reformasi perihal kebijakan perpajakan 
secara simultan dari tahun ini hingga tahun 
2017. Reformasi perpajakan bermula ketika 
rencana pemerintah melalui Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan 
tax amnesty melalui Rancangan Undang 
Undang (RUU) Pengampunan Nasional. 
DJP ternyata membidik dana warga negara 
Indonesia yang parkir di luar negeri sebesar 
US$ 30 miliar atau sekitar Rp 406,79 
triliun.1 Pemahaman tax amnesty adalah 
penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) 
yang menyimpan dananya di luar negeri 
dan tidak memenuhi kewajibannya dalam 
membayar pajak dengan imbalan menyetor 
pajak dengan tarif lebih rendah. Dengan 
dilakukannya tax amnesty ini, diharapkan 
para pengusaha yang menyimpan dananya 
di luar negeri akan memindahkan dananya 
ke Indonesia dan menjadi WP baru yang 
patuh sehingga dapat meningkatkan 
pendapatan pajak negara. Pembangunan 
nasional saat ini fokus kepada pembangunan 
infrastruktur sehingga membutuhkan 
anggaran yang sangat banyak sementara 
pencapaian pajak tahun lalu hingga kini 
ternyata belum mencapai sasaran yang 
diinginkan. Di banyak negara, persoalan-
persoalan tersebut diatasi dengan berbagai 
skema kebijakan, salah satunya dengan 
melaksanakan tax amnesty. 2

Pembahasan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 
2016 penuh dengan dinamika di parlemen 
dengan masuknya potensi penerimaan 
yang bersumber dari rencana kebijakan tax 
amnesty. Pro kontra tax amnesty sangat 
beragam, bagaimanapun juga Tax amnesty 
bukanlah solusi kebijakan dari permasalahan 
penerimaan pajak yang sesungguhnya. 
Pengampunan pidana pajak harus dilakukan 
sebelum implementasi keterbukaan dan 
pertukaran informasi perbankan untuk pajak 

dalam Automatic Exchange of Information 
(AEoI) dilakukan pada akhir 2017. Menteri 
Keuangan Bambang Brodjonegoro 
mengatakan bahwa tax amnesty ini pada 
dasarnya bukan exit policy, tetapi kebijakan 
tax amnesty harus dilakukan karena 2017 
ada kewajiban AEoI sehingga data-data 
WP akan terbuka dan bisa diakses otoritas 
pajak di manapun.3  Direktur Jenderal Pajak, 
Sigit Priadi Pramudhito mengatakan sasaran 
penerimaan pajak pada 2016 disepakati 
sebesar Rp 1.350 triliun atau naik 4,3 % 
dibandingkan dengan sasaran tahun ini Rp 
1.294,2 triliun. Sasaran ini dianggap terlalu 
tinggi oleh sebagian pengamat. 

Banyak yang berpendapat 
perekonomian Indonesia tahun 2016 
diprediksi sulit untuk tumbuh lebih 
baik dibandingkan tahun 2015 karena 
melambatnya pertumbuhan ekonomi global. 
Program tax amnesty telah dilakukan oleh 
banyak negara baik oleh negara maju 
maupun negara berkembang dengan 
berbagai cerita sukses maupun kegagalan. 
India (1997), Irlandia (1988), dan Italia 
(1982, 1984, dan 2001-2002) adalah 
contoh negara yang sukses melaksanakan 
program yang sama. Sedangkan Argentina 
(1987) dan Prancis (1982 dan 1986) adalah 
contoh negara yang gagal dalam program 
pengampunan pajak.4  Di Amerika Serikat, 
dalam kurun waktu 1989 sampai 2009, 
hampir 40 negara bagian di Amerika Serikat 
telah memberikan tax amnesty dalam 
berbagai bentuk.5 

PEMBAHASAN

Landasan Teori

1) Teori Peacock dan Wiseman. 
Dalam buku “The Growth of Public 
Expendicture in the United Kingdom”, Alain 
T. Peacock dan Jack Wiseman menyatakan 
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transaksi internasional; menyimpan 
barang-barang berharga; memberikan 
jasa-jasa keuangan lainnya. Pada tahun 
2017, pemerintah akan mengajukan 
revisi Undang-Undang Perbankan 
kepada DPR agar pihak pajak bisa 
membuka data nasabah perbankan 
untuk keperluan pajak. Fungsi tersebut 
diperlukan untuk bisa melacak 
mereka yang tidak membayarkan 
pajaknya dengan benar. Lalu kedua, 
untuk keperluan pertukaran data 
nasabah bank untuk keperluan pajak 
dengan negara lain. Bahkan Swiss 
yang perbankannya terkenal aman, 
sudah mau membuka data nasabah 
perbankannya.7 

Pengaruh Tax Amnesty kepada Dunia 
Internasional 

 Ketika Indonesia menerapkan 
kebijakan tax amnesty membuat beberapa 
negara yang memiliki sistem tax heaven 
kewalahan. Bahkan Singapura menawarkan 
opsi pembayaran pajak dengan banyak 
insentif agar uang orang Indonesia tidak 
keluar dari negaranya. 

1) Kepastian bayar pajak oleh 
perusahaan-perusahaan multinasional 
(Pajak Multinasional). Banyak negara 
di dunia yang kesulitan mengumpulkan 
pajak karena banyak tantangan 
seperti menjamurnya perusahaan 
internasional dan keterbukaan 
transaksi keuangan. Semakin banyak 
perusahaan multinasional yang 
beroperasi di banyak negara sehingga 
menimbulkan pertanyaan apakah 
perusahaan itu sudah membayar pajak 
yang benar di masing-masing negara. 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
membongkar motif sebanyak 2.000 
perusahaan multinasional atau asing 
yang teridentifikasi mengemplang 
pajak. Rata-rata perusahaan tersebut 

menunggak pajak jenis Pajak 
Penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29. 
Rata-rata dari ke-2.000 perusahaan 
asing tersebut menggunakan modus 
transfer pricing. Modus tersebut 
merupakan transaksi barang dan jasa 
antara beberapa divisi pada suatu 
kelompok usaha dengan harga yang 
tidak wajar. Bisa dengan menaikkan 
(mark up) atau menurunkan harga 
(mark down), kebanyakan dilakukan 
oleh perusahaan global (Multinational 
Enterprise). Tujuannya, pertama, untuk 
mengakali jumlah profit sehingga 
pembayaran pajak dan pembagian 
dividen menjadi rendah. Kedua, 
menggelembungkan profit untuk 
memoles (window-dressing) laporan 
keuangan. Dari praktik ini, Indonesia 
bisa dirugikan triliunan rupiah. 
Bahkan, usai mendapatkan fasilitas 
tax allowance, sejumlah perusahaan 
tersebut diduga melakukan perubahan 
nama sehingga bisa mengajukan diri 
kembali sebagai penerima fasilitas tax 
allowance.8   Semua negara, mulai dari 
negara-negara berkembang sampai 
negara maju mengidap problem yang 
sama. Mungkin skala dan kemampuan 
penanganannya saja yang berbeda.  
Ketiga, karena pandemik dan masalah 
ini terkait dengan entitas ekonomi 
negara lain, maka tidak mungkin 
masalah ini diselesaikan sendirian oleh 
suatu negara. Upaya menyelesaikan 
masalah ini harus bersifat lintas negara 
dengan menggunakan skema bilateral 
atau multilateral.9  

2) Transaksi Keuangan Global. Dengan 
asumsi cukup banyak dana repatriasi 
yang terjadi, maka akan ada beberapa 
negara yang selama ini diuntungkan 
dengan adanya uang Indonesia di 
luar negeri, dan kemudian harus 
mengalami kerugian atau dampak 
negatif dari adanya tax amnesty. 
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Sistem Pajak di Indonesia

Pajak pada umumnya memiliki fungsi 
budgeter dan reguler. Fungsi budgeter 
sebagai sumber dana yang diperuntukkan 
bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran 
pemerintah. Fungsi tersebut misalnya 
dengan dimasukkannya pajak dalam APBN 
sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi 
reguler sebagai alat untuk mengatur atau 
melaksanakan kebijakan di bidang sosial 
dan ekonomi, misalnya pajak yang tinggi atas 
harga minuman keras atau rokok, dengan 
tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman 
keras dan rokok. Dengan kedua fungsi 
tersebut, maka sistem pajak di Indonesia 
dapat ditinjau dari skema penerimaan dari 
para WP dan peran perbankan.

1) Skema penerimaan sistem perpajakan 
di Indonesia menggunakan  Self 
Asessment System, di mana WP 
diberi kebebasan untuk menghitung, 
menyetor dan melaporkanya  atau 
melaporkan pajaknya sendiri ke 
kantor pajak. Sistem ini memberikan 
wewenang bagi WP untuk 
menentukan, menghitung, membayar 
dan melaporkan pajak kepada fiskus. 
WP diberikan tanggung jawab yang 
tinggi untuk bertindak secara aktif 
dan jujur di dalam pemberian pajak 
kepada pemerintah. Menjadi wajar 
ketika membutuhkan anggaran, maka 
pemerintah berupaya meningkatkan 
pungutan pajaknya. Ketika pemerintah 
menilai masih banyak WP yang belum 
sadar akan tanggung jawabnya, maka 
pemerintah dapat melakukan berbagai 
upaya untuk mengingatkan WP akan 
tanggung jawab tersebut. Salah satu 
upayanya adalah kebijakan tax amnesty 
yang diberlakukan saat ini. WP adalah 
orang pribadi atau badan (subjek pajak) 
yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan 
ditentukan untuk melakukan kewajiban 

perpajakan, termasuk pemungut 
pajak atau pemotong pajak tertentu. 
Setiap orang pribadi atau badan 
berhak mengajukan permohonan 
pengampunan nasional dengan 
menyampaikan Surat Permohonan 
Pengampunan Nasional, kecuali 
orang pribadi atau badan yang sedang 
dalam proses penuntutan, atau sedang 
menjalani hukuman pidana atas tindak 
pidana di bidang perpajakan atau 
tindak pidana. Setiap WP yang belum 
menunaikan kewajiban perpajakannya 
diperbolehkan untuk berpartisipasi 
dalam program tax amnesty. Program 
tax amnesty ini ditujukan kepada 
WP yang telah berada dalam sistem 
administrasi perpajakan dan WP yang 
belum masuk dalam sistem administrasi 
perpajakan. WP juga dapat diberikan 
pengampunan jika ketentuan peraturan 
perundang-undangan menyatakan 
WP yang mengungkapkan kewajiban 
perpajakan atau harta kekayaannya 
secara sukarela berhak mendapatkan 
penurunan atau penghapusan sanksi 
administrasi.

2) Peran Perbankan. Bank merupakan 
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang keuangan, artinya aktivitas 
perbankan selalu berkaitan dalam 
bidang keuangan. Berdasarkan 
Undang-Undang No.10 tahun 1998, 
Bank Umum adalah bank yang 
melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional atau berdasarkan prinsip 
syariah yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. Fungsi-fungsi bank 
secara umum menunjukkan betapa 
pentingnya keberadaan bank umum 
dalam perekonomian modern, yakni 
menciptakan uang; mendukung 
kelancaran mekanisme pembayaran; 
menghimpun dana simpanan 
masyarakat; mendukung kelancaran 
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transaksi internasional; menyimpan 
barang-barang berharga; memberikan 
jasa-jasa keuangan lainnya. Pada tahun 
2017, pemerintah akan mengajukan 
revisi Undang-Undang Perbankan 
kepada DPR agar pihak pajak bisa 
membuka data nasabah perbankan 
untuk keperluan pajak. Fungsi tersebut 
diperlukan untuk bisa melacak 
mereka yang tidak membayarkan 
pajaknya dengan benar. Lalu kedua, 
untuk keperluan pertukaran data 
nasabah bank untuk keperluan pajak 
dengan negara lain. Bahkan Swiss 
yang perbankannya terkenal aman, 
sudah mau membuka data nasabah 
perbankannya.7 

Pengaruh Tax Amnesty kepada Dunia 
Internasional 

 Ketika Indonesia menerapkan 
kebijakan tax amnesty membuat beberapa 
negara yang memiliki sistem tax heaven 
kewalahan. Bahkan Singapura menawarkan 
opsi pembayaran pajak dengan banyak 
insentif agar uang orang Indonesia tidak 
keluar dari negaranya. 

1) Kepastian bayar pajak oleh 
perusahaan-perusahaan multinasional 
(Pajak Multinasional). Banyak negara 
di dunia yang kesulitan mengumpulkan 
pajak karena banyak tantangan 
seperti menjamurnya perusahaan 
internasional dan keterbukaan 
transaksi keuangan. Semakin banyak 
perusahaan multinasional yang 
beroperasi di banyak negara sehingga 
menimbulkan pertanyaan apakah 
perusahaan itu sudah membayar pajak 
yang benar di masing-masing negara. 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
membongkar motif sebanyak 2.000 
perusahaan multinasional atau asing 
yang teridentifikasi mengemplang 
pajak. Rata-rata perusahaan tersebut 

menunggak pajak jenis Pajak 
Penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29. 
Rata-rata dari ke-2.000 perusahaan 
asing tersebut menggunakan modus 
transfer pricing. Modus tersebut 
merupakan transaksi barang dan jasa 
antara beberapa divisi pada suatu 
kelompok usaha dengan harga yang 
tidak wajar. Bisa dengan menaikkan 
(mark up) atau menurunkan harga 
(mark down), kebanyakan dilakukan 
oleh perusahaan global (Multinational 
Enterprise). Tujuannya, pertama, untuk 
mengakali jumlah profit sehingga 
pembayaran pajak dan pembagian 
dividen menjadi rendah. Kedua, 
menggelembungkan profit untuk 
memoles (window-dressing) laporan 
keuangan. Dari praktik ini, Indonesia 
bisa dirugikan triliunan rupiah. 
Bahkan, usai mendapatkan fasilitas 
tax allowance, sejumlah perusahaan 
tersebut diduga melakukan perubahan 
nama sehingga bisa mengajukan diri 
kembali sebagai penerima fasilitas tax 
allowance.8   Semua negara, mulai dari 
negara-negara berkembang sampai 
negara maju mengidap problem yang 
sama. Mungkin skala dan kemampuan 
penanganannya saja yang berbeda.  
Ketiga, karena pandemik dan masalah 
ini terkait dengan entitas ekonomi 
negara lain, maka tidak mungkin 
masalah ini diselesaikan sendirian oleh 
suatu negara. Upaya menyelesaikan 
masalah ini harus bersifat lintas negara 
dengan menggunakan skema bilateral 
atau multilateral.9  

2) Transaksi Keuangan Global. Dengan 
asumsi cukup banyak dana repatriasi 
yang terjadi, maka akan ada beberapa 
negara yang selama ini diuntungkan 
dengan adanya uang Indonesia di 
luar negeri, dan kemudian harus 
mengalami kerugian atau dampak 
negatif dari adanya tax amnesty. 
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data kekayaan WP kepada bank di dalam 
negeri. Hingga tahun 2019, pemerintah 
membutuhkan sekitar Rp 4.900 triliun untuk 
mendanai pembangunan infrastruktur 
sementara anggaran negara hanya mampu 
tersedia sekitar Rp 1.500 triliun.14

2) Paket keringanan pajak. Fasilitas 
Tax Amnesty merupakan kesempatan 
bagi WP karena pemerintah memberikan 
berbagai paket keringanan bagi WP 
yang berniat mendeklarasikan hartanya 
secara terbuka atau membayar pajak yang 
belum terbayarkan.15 Diharapkan setelah 
Undang-Undang Tax Amnesty disahkan, 
pemerintah Indonesia didesak untuk 
menyusun reformasi pajak dan menguatkan 
penegakan hukum agar pengampunan 
pajak tak lagi terjadi di masa mendatang. 
DJP harus mensosialisasikan reformasi 
tersebut ke pengusaha agar tidak terjadi 
persepsi yang keliru terhadap mereka dan 
membuat mereka nyaman untuk investasi di 
Indonesia.

3) Institusi keuangan sebagai 
gateway dana repatriasi. Bagi nasabah 
yang masuk dan membawa dananya 
diberi banyak pilihan untuk berinvestasi, 
seperti investasi di bank-bank umum. 
Produk layanan yang disediakan adalah 
deposito, giro, dan produk lainnya dengan 
harapan bisa menyerap dana repatriasi 
untuk bank yang memiliki modal minimal 
Rp 5 triliun.16 Peserta tax amnesty juga 
dapat menempatkan dananya di lembaga 
keuangan non-bank, seperti produk 
asuransi, dana pensiun, maupun modal 
ventura. Aset atau investasi tersebut harus 
disimpan di Indonesia selama minimal tiga 
tahun. Jadi kami menunjuk institusi bank, 
manajer investasi, perusahaan efek atau 
sekuritas sebagai gateway penampung dana 
repatriasi. Institusi ini juga bisa mengarahkan 
pembelanjaan investasi dari pemilik modal.17 
Efek dari munculnya tax amnesty adalah 
indeks positif di bursa saham. Indeks saham 

bisa mencapai level 5.200 pada akhir tahun. 
Pengaruh positif indeks muncul dari tax 
amnesty dan penurunan BI rate ke level 
6%.18 Investasi di perusahaan perdagangan 
efek adalah komponen gateway yang ketiga 
setelah bank dan non-bank. Perusahaan efek 
tersebut harus terdaftar sebagai anggota 
Bursa Efek, tidak pernah mendapatkan 
sanksi administratif, dan memiliki ekuitas 
positif selama tiga tahun terakhir dan rata-
rata nilai modal bersih disesuaikan Rp 75 
miliar. 19

Ketahanan Ekonomi

Keunggulan yang diharapkan dari 
kebijakan tax amnesty adalah, dapat 
mendorong masuknya dana-dana dari luar 
negeri yang dalam jangka panjang dapat 
digunakan sebagai pendorong investasi 
yang pada gilirannya bermanfaat untuk 
menstimulasi perekonomian nasional.20  
Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. 
Martowardojo memperkirakan ekonomi 
Indonesia tahun ini bisa melaju di kisaran 
5%-5,4% dan perekonomian nasional 
akan tumbuh di batas atas jika program 
tax amnesty ini bisa berjalan dengan 
baik.21  Aliran dana masuk dari repatriasi 
(capital inflow) akan memperbaiki kinerja 
ekonomi melalui beberapa aspek. Dengan 
aliran dana masuk, maka rupiah menguat 
sehingga mendorong pertumbuhan 
ekonomi. Di samping itu, likuiditas juga akan 
lebih banyak, maka akan mendorong kredit 
dan investasi swasta.22  Inflasi diperkirakan 
berada di angka 0,5%-0,6%, neraca 
perdagangan dan transaksi berjalan juga 
diprediksi surplus dan sehat, dan hutang 
luar negeri swasta terkendali.23   

Pemerintah dapat mengimplementasi-
kan skala prioritas, sehingga belanja 
infrastruktur juga dapat meningkat pesat, 
yaitu naik tiga kali lipat dibandingkan 
periode yang sama di 2015, sementara 
belanja non infrastruktur sebisa mungkin 
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Mereka juga bekerja melalui berbagai 
cara untuk mempengaruhi opini di 
Indonesia dengan manipulasi seolah 
lebih ditegaskan bahwa di dalam 
Undang-Undang Pengampunan Pajak, 
yang dihapuskan hanya pelanggaran 
di bidang pajak saja.10  Munculnya isu-
isu internasional tersebut disebabkan 
banyaknya perusahaan multinasional 
yang berekspansi ke negara-negara 
lain karena perusahaan-perusahaan 
multinasional belum berkontribusi 
pajak bagi negara. Dengan transaksi 
keuangan yang mengglobal, maka 
capital flow sangat cepat bergerak 
bukan hanya berpindah antar 
instrumen keuangan tapi juga negara.11  
Pajak perusahaan multinasional harus 
jelas dibayarkan kepada semua negara 
tempat beroperasinya perusahaan 
tersebut tidak hanya kepada negara 
di mana perusahaan multinasional 
tersebut terdaftar.

3) Ekonomi Digital (Transaksi di dunia 
maya). Isu yang akhir-akhir ini mencuat 
adalah ekonomi digital. Selama ini 
transaksi ekonomi lebih dikenal 
secara fisik namun saat ini dengan 
kemajuan teknologi dan informasi, 
maka transaksi juga banyak dilakukan 
di dunia maya.12 Indonesia memiliki 
potensi yang besar di bidang ekonomi 
digital. Menurut Presiden Joko Widodo, 
potensi ini harus dapat dimanfaatkan 
untuk memberdayakan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM) serta 
harus dapat mempersempit gap 
pembangunan. Sebagai informasi, 
transaksi perdagangan elektronik 
(e-commerce) di Indonesia pada tahun 
2013 tercatat mencapai 8 miliar dolar 
AS, dan meningkat cukup signifikan 
pada tahun 2014, yang mencapai 12 
miliar dolar AS. Bahkan, transaksi 
e-commerce di Indonesia pada tahun ini 
diprediksi akan menembus 24,6 miliar 

dolar AS. Prediksi tersebut didasarkan 
pada aset-aset Indonesia yang dapat 
digunakan untuk mendongkrak industri 
digital. Beberapa diantaranya yaitu 
jumlah kelas menengah yang terus 
meningkat didukung akses yang lebih 
besar terhadap teknologi, termasuk 
smartphone serta populasi pemuda 
yang sangat progresif. Selain itu, 
ratusan aplikasi start-up tumbuh dan 
terus berkembang beberapa tahun 
terakhir.

Pengaruh Tax Amnesty kepada Nasional

1) Tampung dana yang mengalir 
dari luar negeri (Repatriasi). Semangat 
dari tax amnesty adalah repatriasi, 
menarik masuk dana-dana dan kekayaan 
WP yang disimpan di luar negeri yang 
selama ini tidak dilaporkan dalam surat 
pemberitahunan (SPT) tahunan pajak. 
Setelah pelaporan dengan benar, maka WP 
bebas menginvestasikan dana tersebut ke 
mana saja tanpa ketakutan diperiksa aparat 
pajak.13 Karena semangat utama Undang-
Undang Tax Amnesty adalah repatriasi, 
maka pemerintah telah berkoordinasi 
dengan Bank Indonesia, OJK, Bursa Efek 
Indonesia, dan para manajer investasi 
untuk memanfaatkan momentum ini guna 
menarik capital inflow sebanyak mungkin. 
Negara masih berpatokan pada asumsi 
bahwa penerimaan pajak dari tax amnesty 
mencapai Rp 165 triliun, yang bersumber 
dari dana repatriasi sebesar Rp 1.000 triliun 
dan dana yang dideklarasi sebesar Rp 4.000 
triliun. Apabila hasil tax amnesty di bawah 
ekspektasi, yakni dana yang dideklarasi 
dan direpatriasi tidak sesuai dengan data 
yang dimiliki pemerintah, maka para WP 
akan diperiksa. Pemberian tax amnesty atas 
pengembalian modal yang di parkir di luar 
negeri ke bank di dalam negeri dipandang 
perlu karena akan memudahkan otoritas 
pajak dalam meminta informasi tentang 
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data kekayaan WP kepada bank di dalam 
negeri. Hingga tahun 2019, pemerintah 
membutuhkan sekitar Rp 4.900 triliun untuk 
mendanai pembangunan infrastruktur 
sementara anggaran negara hanya mampu 
tersedia sekitar Rp 1.500 triliun.14

2) Paket keringanan pajak. Fasilitas 
Tax Amnesty merupakan kesempatan 
bagi WP karena pemerintah memberikan 
berbagai paket keringanan bagi WP 
yang berniat mendeklarasikan hartanya 
secara terbuka atau membayar pajak yang 
belum terbayarkan.15 Diharapkan setelah 
Undang-Undang Tax Amnesty disahkan, 
pemerintah Indonesia didesak untuk 
menyusun reformasi pajak dan menguatkan 
penegakan hukum agar pengampunan 
pajak tak lagi terjadi di masa mendatang. 
DJP harus mensosialisasikan reformasi 
tersebut ke pengusaha agar tidak terjadi 
persepsi yang keliru terhadap mereka dan 
membuat mereka nyaman untuk investasi di 
Indonesia.

3) Institusi keuangan sebagai 
gateway dana repatriasi. Bagi nasabah 
yang masuk dan membawa dananya 
diberi banyak pilihan untuk berinvestasi, 
seperti investasi di bank-bank umum. 
Produk layanan yang disediakan adalah 
deposito, giro, dan produk lainnya dengan 
harapan bisa menyerap dana repatriasi 
untuk bank yang memiliki modal minimal 
Rp 5 triliun.16 Peserta tax amnesty juga 
dapat menempatkan dananya di lembaga 
keuangan non-bank, seperti produk 
asuransi, dana pensiun, maupun modal 
ventura. Aset atau investasi tersebut harus 
disimpan di Indonesia selama minimal tiga 
tahun. Jadi kami menunjuk institusi bank, 
manajer investasi, perusahaan efek atau 
sekuritas sebagai gateway penampung dana 
repatriasi. Institusi ini juga bisa mengarahkan 
pembelanjaan investasi dari pemilik modal.17 
Efek dari munculnya tax amnesty adalah 
indeks positif di bursa saham. Indeks saham 

bisa mencapai level 5.200 pada akhir tahun. 
Pengaruh positif indeks muncul dari tax 
amnesty dan penurunan BI rate ke level 
6%.18 Investasi di perusahaan perdagangan 
efek adalah komponen gateway yang ketiga 
setelah bank dan non-bank. Perusahaan efek 
tersebut harus terdaftar sebagai anggota 
Bursa Efek, tidak pernah mendapatkan 
sanksi administratif, dan memiliki ekuitas 
positif selama tiga tahun terakhir dan rata-
rata nilai modal bersih disesuaikan Rp 75 
miliar. 19

Ketahanan Ekonomi

Keunggulan yang diharapkan dari 
kebijakan tax amnesty adalah, dapat 
mendorong masuknya dana-dana dari luar 
negeri yang dalam jangka panjang dapat 
digunakan sebagai pendorong investasi 
yang pada gilirannya bermanfaat untuk 
menstimulasi perekonomian nasional.20  
Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. 
Martowardojo memperkirakan ekonomi 
Indonesia tahun ini bisa melaju di kisaran 
5%-5,4% dan perekonomian nasional 
akan tumbuh di batas atas jika program 
tax amnesty ini bisa berjalan dengan 
baik.21  Aliran dana masuk dari repatriasi 
(capital inflow) akan memperbaiki kinerja 
ekonomi melalui beberapa aspek. Dengan 
aliran dana masuk, maka rupiah menguat 
sehingga mendorong pertumbuhan 
ekonomi. Di samping itu, likuiditas juga akan 
lebih banyak, maka akan mendorong kredit 
dan investasi swasta.22  Inflasi diperkirakan 
berada di angka 0,5%-0,6%, neraca 
perdagangan dan transaksi berjalan juga 
diprediksi surplus dan sehat, dan hutang 
luar negeri swasta terkendali.23   

Pemerintah dapat mengimplementasi-
kan skala prioritas, sehingga belanja 
infrastruktur juga dapat meningkat pesat, 
yaitu naik tiga kali lipat dibandingkan 
periode yang sama di 2015, sementara 
belanja non infrastruktur sebisa mungkin 
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mi/20160701120049-78-142358/jokowi-
tax-amnesty-bukan-alat-pengampunan-
koruptor/ diakses tanggal 18 Juli 2016 
pukul.19.00 WIB.

15 Keringanan Pajak http://news.detik.
com/advertorial-news-block/3250261/bni-
sosialisasikan-manfaat-tax-amnesty diakses 
tanggal 19 Juli 2016 pukul.01.12 WIB.

16 Daftar Bank Persepsi penampung 
dana tax amnesty; PT. Bank Central Asia Tbk; 
PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk; PT. Bank 
Mandiri Tbk; PT. Bank Negara Indonesia 
Tbk; PT. Bank Danamon Indonesia Tbk; 
PT. Bank Permata Tbk; PT. Bank Maybank 
Indonesia Tbk; PT. Bank PAN Indonesia Tbk; 
Bank CIMB Niaga; Bank UOB Indonesia; 
Citibank, NA; Bank DBS Indonesia; 
Standard Chartered Bank; Deutsche Bank 
AG; PT. Bank Mega Tbk; BPD Jawa Barat 
dan Banten; PT Bank Bukopin Tbk; dan 
Bank Syariah Mandiri.
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ditekan.24 Menteri Pekerjaan Umum 
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jenis infrastruktur yang ada cost recovery 
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PENUTUP

Dari pembahasan di atas, maka dapat 
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kaidah-kaidah akademis dan kepentingan 
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pemerataan infrastruktur pembangunan 
di seluruh wilayah Indonesia mulai dari 
transportasi, sistem komunikasi, sistem 
perhubungan sampai ke sistem logistik. 

 Demi suksesnya program tax 
amnesty ini, pemerintah disarankan harus 
benar-benar serius menerbitkan Peraturan 
Pemerintah dan Permenkeu sebagai 
pelaksanaannya. Dalam peraturan harus 
jelas aturan baku dan program pelaksanaan 
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harus ditempatkan sebagai dasar lompatan 
yang kuat menuju comprehensive tax reform 
berupa penguatan sistem perpajakan, 
peraturan, maupun kelembagaannya. 
Dapat disarankan pula agar dana repatriasi 
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____________________________

1 Awal mula Tax Amnesty 
h t t p : / / w w w . c n n i n d o n e s i a . c o m /
ekonomi/20151013124531-92-84664/
pemerintah-bidik-rp-40679-triliun-lewat-
tax-amnesty/ diakses tanggal 18 Juli 2016 
pukul.10.10 WIB.

2  James Alm, Tax Policy Analysis: the 
Introduction of a Russian Tax Amnesty, 
International Studies Program Working 
Paper 98-6, Georgia State University, 
Andrew Young School of Policy Studies, 
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1998, hlm.1.  
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5   James Alm, Jorge Martinez-Vazquez, 
dan Sally Walace, Do Tax Amnesties Work?: 
The Revenue Effects of Tax Amnesties 
During the Transition of Russian Federation, 
Economic Analysis and Policy Vol 39, 
September 2009, hlm. 206.
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pajak/ diakses tanggal 18 Juli 2016 
pukul.17.57 WIB.

9 Rencana aksi menangani tantangan 
perpajakan selalu terkait perkembangan 
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perkuatan peraturan tentang perusahaan 
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13.14 WIB.

13 Repatriasi wujud Tax Amnesty http://
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tanggal 19 Juli 2016 pukul.01.12 WIB.
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Pengembangan Cadangan 
Gas Bumi East Natuna

di Wilayah Zona Ekonomi 
Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna 

dapat Meningkatkan 
Ketahanan Nasional

Ir. Benny Lubiantara, S.E, M.M
Tenaga Ahli SKK Migas

Abstrak

Klaim China atas Laut China Selatan hingga kini masih menimbulkan konflik dengan 
beberapa negara anggota ASEAN. Meskipun Indonesia tidak terlibat dalam konflik, 

wilayah ZEE perairan Natuna yang dekat dengan klaim China harus dapat dikelola dan 
dimanfaatkan oleh Indonesia untuk meredam potensi konflik di perbatasan. Wilayah East 
Natuna mempunyai potensi cadangan gas bumi yang cukup besar. Pengelolaan bersama 
(kerja sama) dengan negara lain dalam memanfaatkan potersi gas bumi di East Natuna, 
selain berdampak pada perekonomian nasional, juga akan berpengaruh dalam penjagaan 

ketahanan nasional.

Foto : jawapos
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memenuhi kriteria, antara lain Schroder 
Investment Management Indonesia; 
Eastpring Investments Indonesia; Manulife 
Aset Manjemen Indonesia; Bahana 
TCW Investment Management; Mandiri 
Management Investasi; BNP Paribas 
Investment Partners; Batavia Prosperindo 
Aset Manajemen; Danareksa Investment 
Management; BNI Asset Management; 
Panin Asset Management; Ashmore 
Asset Management Indonesia; Sinarmas 
Asset Management; Trimegah Asset 
Management; Syailendra Capital; PNM 
Investment Management; Ciptadana Asset 
Management; Bowsprit Asset Management; 
dan Indosurya Asset Management.

18 E f e k  S a h a m  h t t p s : / /
pemer iksaanpa jak .com/2016/07/02/
realisasi-tax-amnesty-tentukan-arah-bursa/, 
diakses tanggal 19 Juli 2016 pukul.11.42 
WIB.

19 Perusahaan efek yang sudah 
memenuhi kriteria, antara lain PT. Sinarmas 
Sekuritas; PT. Panin Sekuritas Tbk; PT. CLSA 
Indonesia; PT. Mandiri Sekuritas; PT. CIMB 
Securities Indonesia; PT. TrimegaSecurities 
Tbk; PT. RHB Securities Indonesia; PT. 
Daewoo Securities Indonesia; PT. Bahana 
Securities; PT. Indo Premier Securities; PT. 
UOB Kay Hian Securities; PT. BNI Securities; 
PT. Sucorinvest Central Gani; PT. Danpac 
Sekuritas; PT. Panca Global Securities Tbk; 
PT. MNC Securities; PT. Pacific Capital; PT. 
Mega Capital Indonesia; dan PT. Pratama 
Capital Indonesia.

20 Ragimun, Analisis Implementasi 
Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di 
Indonesia, Kemenkeu: Jakarta, 2015, hlm.14.

21 Dorong Aktivitas Ekonomi http://www.
tribunnews.com/bisnis/2016/07/15/bi-tax-
amnesty-dorong-aktivitas-ekonomi-dalam-
negeri diakses 19 Juli 2016 pukul.08.12 WIB.

22 Inflasi rendah http://finance.detik.
com/read/2016/06/29/230009/3245390/

4/bi-tax-amnesty-bikin-kinerja-ekonomi-
ri-lebih-baik diakses tanggal 19 Juli 2016 
pukul.10.37 WIB.

23 Likuiditas terkendali http://www.
mediaindonesia.com/news/read/53673/
pengesahan-tax-amnesty-beri-sentimen-
positif/2016-06-29#sthash.9XTlHUrg.dpuf 
diakses tanggal 19 Juli 2016 pukul.11.02 
WIB.

24 I n f r a s t r u k t u r  L a n c a r  h t t p : / /
w w w . k l i n i k p a j a k . c o . i d /
berita+detail/?id=berita+pajak+-+tax+a
mnesty+jadi+katalis+positif+pasar+mod
al diakses tanggal 19 Juli 2016 pukul.11.15 
WIB.
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kawasan ini. Laut China Selatan adalah 
kawasan perairan yang strategis karena 
memiliki potensi besar sumber kekayaan 
alam (SKA).

Menurut laporan US Department of 
State, klaim 9 dash-line setara dengan 22 
persen dari total wilayah darat Tiongkok, 
atau seluas 2,000,000 km persegi. Sembilan 
garis putus itu meliputi wilayah-wilayah yang 
disengketakan dengan negara lain. Semisal, 
kepulauan Spratly dan Paracel yang 
disengketakan oleh Vietnam, kemudian 
Scarborough Reef yang disengketakan 
dengan Filipina, dan juga berada di dalamnya 
perairan Laut Natuna milik Indonesia. 

PEMBAHASAN

Kegiatan Migas di Perairan Natuna

Pada saat ini di Wilayah Perairan 
Natuna, paling tidak ada tiga perusahaan 
migas yang sudah berproduksi dengan 
mekanisme Production Sharing Contract 
(PSC) dengan Pemerintah Indonesia, 
antara lain: ConocoPhillips di Wilayah 
South Natuna Sea Block-B, Premier di 

Wilayah West Natuna Sea Block-A dan 
Star Energy yang mengelola Blok Kakap 
terletak di Laut Utara Natuna, 486 km arah 
Timur Laut  Singapura. Satu perusahaan 
lagi yang saat ini sedang persiapan untuk 
produksi adalah AWE di Wilayah North 
West Natuna. Beberapa perusahaan 
migas saat ini sedang melakukan tahap 
eksplorasi di Wilayah Natuna. Namun 
“bintangnya” Natuna adalah Blok East 
Natuna (sebelumnya dikenal dengan Blok 
Natuna D-Alpha) yang diperkirakan memiliki 
cadangan gas di tempat atau Initial Gas in 
Place (IGIP) sebesar 222 triliun kaki kubik 
(tcf), dan cadangan gas terbukti (proven gas 
reserves) sebesar 46 tcf.

Kronologi Blok East Natuna yang 
dihimpun dari Katadata,5 adalah sebagai 
berikut. Wilayah kerja migas yang dulu 
bernama Blok Natuna D-Alpha ini pertama 
kali dieksplorasi oleh Agip pada 1973. 
Perusahaan Italia ini menemukan struktur 
lapisan yang berpotensi mengandung gas. 
Namun di kemudian hari blok ini diserahkan 
kembali kepada Indonesia. Pemerintah 
kemudian memberikan kontrak PSC 
kepada Esso pada 1980. Anak perusahaan 

Gambar 1. Klaim Tiongkok di Wilayah ZEE Perairan Natuna4
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PENDAHULUAN

Pemerintah Tiongkok pertama kali 
menunjukkan 9 garis putus (nine-dash line) 
kepada Pemerintah Indonesia tahun pada 
1993 saat berlangsungnya workshop yang 
yang bertajuk “Manajemen Potensial Konflik 
Laut China Selatan”. Pemerintah Indonesia 
secara spontan langsung melihat bahwa 
garis putus tersebut memasuki Wilayah 
Utara ZEE Kepulauan Natuna yang kaya ikan 
dan memiliki deposit gas bumi yang sangat 
besar. Menlu Ali Alatas mempertanyakan 
Beijing terkait peta tersebut, namun tidak 
mendapatkan jawaban. Menlu Ali Alatas 
menindaklanjuti dengan mengirimkan nota 
diplomatik resmi ke Menlu Tiongkok pada 
bulan April 1995 meminta klarifikasi dasar 
hukum terkait klaim maritim Tiongkok 
untuk perairan utara Natuna, yang juga 
tidak kunjung memperoleh jawaban. Pada 
Bulan Juni 1995, juru bicara Kementerian 
Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa 
tidak ada masalah atas Kepulauan Natuna, 
Tiongkok bersedia untuk membahas 
bersama terkait perbatasan. Pada bulan Juli 
1999, saat Menlu Ali Alatas berkunjung ke 
Beijing diberitahu bahwa nota diplomatiknya 
sedang dipertimbangkan, namun tidak 
pernah ada balasan. Tiongkok pada 
akhirnya memang tidak pernah menanggapi 
permintaan Jakarta untuk klarifikasi klaim 
tersebut.1

Ketegangan terkait isu Kepulauan 
Natuna muncul di tahun 2009 ketika Tiongkok 
pada saat itu mengajukan nota verbal kepada 
Sekjen PBB mengenai klaim 9 garis putus 
(9 dash-line) di Laut China Selatan. Garis 
putus ini awalnya muncul tahun 1914 yang 
kemudian di promosikan oleh Pemerintah 
Nasionalis Tiongkok pada Tahun 1947. 
Permasalahannya, klaim teritorial Beijing 
ini mengganggu ZEE di wilayah Kepulauan 
Natuna. Indonesia menguraikan posisinya 
pada peta garis putus-putus dalam nota 
diplomatik kepada Sekjen PBB pada bulan 
Juli 2010 yang menentang keabsahan dan 
legalitas 9 garis putus dan beranggapan 

bahwa garis garis putus tersebut tidak 
memiliki dasar hukum internasional  dan tidak 
sesuai dengan prinsip-prinsip UNCLOS, 
dengan demikian tidak dapat diakui secara 
hukum. Presiden Joko Widodo, pada saat 
kunjungan kenegaraan ke Tokyo tahun 2015 
menegaskan kembali penolakan Indonesia 
terkait klaim 9 garis putus Tiongkok.2 

Dari perspektif tata pergaulan 
internasional, apa yang dilakukan Tiongkok 
tergolong unik. Sebagai negara yang ikut 
meratifikasi UNCLOS, Tiongkok semestinya 
sadar bahwa yang dilakukan tersebut 
bertentangan dengan hukum internasional. 
Sebagaimana telah diatur dalam UNCLOS, 
kedaulatan suatu negara atau wilayah laut 
tertentu diukur berdasarkan jarak dari titik 
pangkal pulau terluar. Bukan berdasarkan 
ketentuan lain, termasuk latar belakang 
sejarah.3

Ketegangan di kawasan meningkat 
ketika Delapan ABK kapal ikan asing asal 
Tiongkok, KM Kway Fey 10078 berhasil 
diamankan oleh kapal pengawas KP Hiu 
11 karena melakukan penangkapan ikan 
secara ilegal di perairan Zona Ekonomi 
Eksklusif (ZEE) Indonesia pada Bulan Maret 
2016. Kapal KM Kway Fey 10078 terpaksa 
dilepaskan untuk menghindar eskalasi akibat 
adanya “gangguan” dari dua Kapal Penjaga 
Pantai (Cost Guard) Tiongkok. Pemerintah 
Tiongkok mengklaim wilayah penangkapan 
KM Kway Fey 10078 di perairan Kepulauan 
Natuna, Kepulauan Riau, sebagai Traditional 
Fishing Zone (TFZ). Dengan demikian, 
Pemerintah Tiongkok beranggapan bahwa 
kapal penangkap ikan tersebut berhak 
menggarap kawasan tersebut.

Klaim 9 dash-line Tiongkok tidak 
telepas dari fakta bahwa kawasan Laut 
China Selatan (LCS) merupakan kawasan 
yang sangat strategis. LCS merupakan 
jalur transportasi vital bagi negara Asia 
Timur, seperti: Tiongkok, Jepang dan Korea 
Selatan. Komoditas migas seperti kapal 
tanker minyak, LNG (gas alam cair) menjuju 
negara-negara Asia Timur semuanya melalui 
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dalam wilayah tersebut. Namun demikian, 
dalam pandangan Pemerintah Indonesia, 
seharusnya antara Indonesia dan Tiongkok 
tidak ada sengketa terkait wilayah perairan.

Namun dalam perkembangannya, 
situasi telah berubah yang dipicu oleh 
serangkaian tindakan Pemerintah Tiongkok 
yang dalam pandangan Pemerintah 
Indonesia bertentangan dengan prinsip-
princip UNCLOS (United Nations Convention 
on the Law of the Sea). Serangkaian tindakan 
tersebut mengancam stabilitas regional 
termasuk upaya publikasi peta “9 dash-line” 
tahun 2009 yang memasukkan bagian dari 
ZEE Indonesia di Perairan Natuna.

Pernyataan Juru Bicara Menlu Tiongkok 
yang menyatakan bahwa “Natuna island 
is owned by Indonesia”, yang kemudian 
banyak menghiasi halaman depan media 
nasional yang berbunyi: “Menlu Retno: 
Tiongkok tegaskan Natuna Tetap Milik 
Indonesia”.7 Pernyataan Juru Bicara Menlu 
Tiongkok sebenarnya bukan hal yang baru, 
karena memang permasalahannya selama 
ini bukan pada Kepulauan di Natuna, 
melainkan pada Wilayah Perairan Natuna. 
Sumber Kekayaan Alam terletak pada 
wilayah perairan, bukan berada di daratan 
Kepulauan Natuna.

Perkembangan terakhir paska 
penolakan Keputusan Mahkamah Arbitrase 
Internasional oleh Pemerintah Tiongkok 
sehubungan atas gugatan Filipina terhadap 
9 dash-line memicu konflik kawasan menjadi 
semakin memanas. Alasan klasik Tiongkok 
yang menggunakan konsep tradisional 
fishing zone tidak memiliki kekuatan hukum 
karena istilah tersebut pada dasarnya tidak 
dikenal dalam hukum internasional.

Pemerintah Tiongkok melalui 
Kementerian Luar Negeri pada tanggal 12 
Juli 2016 mengeluarkan pernyataan bahwa 
Pemerintah Tiongkok tidak menerima 
dan tidak mengakui keputusan tersebut. 
Tiongkok tidak akan menerima upaya pihak 
ketiga untuk menyelesaikan masalah atau 

solusi yang dipaksakan kepada Tiongkok. 8 

Indonesia sebagai pemimpin alamiah 
negara-negara ASEAN harus lebih pro-aktif 
dalam konstelasi konflik Laut China Selatan, 
lebih dari sekedar berperan sebagai honest 
broker, tetapi menggunakan strategi pro-aktif 
dengan skema yang saling menguntungkan 
(win-win). Salah satu terobosan yang 
harus dilakukan adalah mengembangkan 
deposit sumber daya gas bumi di Perairan 
East Natuna pada kesempatan pertama. 
Selama ini publik hanya mengetahui adanya 
cadangan gas bumi yang sangat besar di 
Blok East Natuna, namun sesungguhnya 
terdapat juga potensi keberadaan minyak 
bumi, tepatnya berada di struktur AP wilayah 
perairan tersebut dimana menurut data SKK 
Migas terdapat potensi minyak bumi sebesar 
310 juta barel.

Pengembangan cadangan migas di 
wilayah srategis seyogianya tidak semata 
dilihat dari aspek penerimaan Pemerintah 
dari hasil migas, tetapi juga aspek strategis 
lain terkait posisi tawar-menawar di wilayah 
perbatasan. Lambatnya pengembangan 
di Blok East Natuna selama ini terutama 
disebabkan oleh faktor keekonomian proyek, 
mengingat perkiraan biaya investasi yang 
diperlukan sangat besar, mencapai 40 miliar 
USD. Biaya investasi yang sangat mahal 
ini tidak terlepas dari besarnya kandungan 
CO2 di blok tersebut sehingga memerlukan 
tambahan fasilitas pemisahan khusus. 
Kebijakan migas di wilayah perbatasan 
harus menggunakan pendekatan berbeda, 
perdebatan panjang mengenai formula 
bagi hasil, insentif pajak dan lain-lain 
karena pemangku kepentingan di tanah air 
masih berpikir dengan kerangka KPI (Key 
Performance Indicators) masing-masing 
yang berorientasi jangka pendek, bukan 
tujuan yang lebih jauh kedepan, dalam hal 
ini keutuhan wilayah NKRI.

Pada saat ini, Operator Wilayah East 
Natuna adalah Pertamina, yang bermitra 
dengan ExxonMobil. Dengan turunnya harga 
minyak dan gas belakangan ini, keekonomian 
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Exxon tersebut kemudian bermitra dengan 
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Exxon dan Mobil Oil menjadi ExxonMobil 
membuat nama ExxonMobil lebih dikenal 
sebagai penggarap Blok Natuna D-Alpha. 
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terputus. Pemerintah beralasan ExxonMobil 
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Pengembangan Cadangan Gas Bumi 
di Wilayah ZEE Perairan Natuna

Indonesia selama lebih dari dua 
dasawarsa telah memposisikan diri sebagai 
mediator yang tidak berpihak (independent), 
dalam negosiasi internasional dikenal 
dengan istilah populer yaitu: honest broker, 
terkait konflik Laut China Selatan antara 
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tersebut. Indonesia memilih posisi honest 
broker karena tidak ada klaim terhadap 
pulau-pulau yang menjadi sengketa 

Gambar 2. Lokasi Blok East Natuna6
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tarik investasi di wilayah perbatasan.

Investasi bersama dengan pihak yang 
berkepentingan, dalam konteks ini Amerika 
Serikat dan Tiongkok akan berdampak 
tidak saja dari sisi ekonomi, dalam hal 
ini peningkatan penerimaan pemerintah 
sektor migas termasuk multiplier effects 
yang ditimbulkan, tetapi juga meningkatnya 
posisi tawar menawar (bargaining power) 
pemerintah dalam penyelesaian terkait 
sengketa perbatasan.

 

Saran

Pemanfaatan geografi ekonomi 
untuk meredam potensi konflik di wilayah 
perbatasan memerlukan kebijakan out of 
the box yang hanya mungkin muncul dari 
model kepemimpinan yang visioner. Sinergi 
antar instansi diperlukan untuk melihat jauh 
kedepan yaitu kepentingan negara yang 
lebih besar. Sebenarnya Blok East Natuna 
sudah dapat dimulai pengembangannya 
jauh sebelum klaim 9-dash line Tiongkok, 
namun menjadi bertele-tele karena 
orientasi pemangku kepentingan pada 
saat itu masih cenderung fokus melihat 
aspek keekonomian semata yang akhirnya 
kehilangan momentum pengembangan 
cadangan tersebut. 

Percepatan pengembangan Blok 
East Natuna akan berdampak terhadap 
perekonomian nasional, dan yang lebih 
penting lagi terhadap ketahanan nasional. 
Pemerintah Indonesia diharapkan lebih 
pro-aktif mengambil kebijakan strategis 
yang komprehensif, integratif dan holistik 
mempertimbangkan dinamika global, 
merangkul pihak yang berkepentingan, dan 
tentu saja dengan tetap mengedepankan 
kepentingan nasional.

_________________________
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pengembangan wilayah East Natuna 
akan lebih berat, diperlukan terobosan 
kebijakan yang out of the box untuk dapat 
segera merealisasikan pengembangan 
potensi gas di Wilayah East Natuna ini, 
yang diharapkan tidak saja berdampak 
ekonomi dan pengembangan industri tetapi 
juga berdampak politik, berupa dukungan 
dari negara-negara investor dalam hal ini: 
Amerika Serikat (ExxonMobil).

Skenario pengembangan gas bumi 
d Blok East Natuna, dapat di analisa 
dengan menggunakan tiga skenario. 
Pertama, Pertamina bermitra dengan 
Perusahaan Migas asal Amerika Serikat, 
seperti ExxonMobil. Kedua, Pertamina juga 
mengundang mitra Perusahaan Migas asal 
Tiongkok, seperti CNOOC. Ketiga, Pertamina 
bermitra dengan dua perusahaan lainnya, 
yaitu: Perusahaan Tiongkok (CNOOC) dan 
Perusahaan Amerika Serikat (ExxonMobil). 
Skenario ketiga cukup menarik sebagai 
upaya untuk meredam ketatnya rivalitas 
Amerika Serikat dan Tiongkok. Bagi 
Indonesia, hal yang penting adalah bahwa 
proyek tersebut mendorong multiplier effects 
yang luas, mengingat konflik Laut China 
Selatan memiliki dampak luas terhadap 
Ketahanan Nasional.

Pendekatan Panca Gatra untuk 
menganalisa konflik Laut China Selatan dan 
implikasinya terhadap Ketahanan Nasional 
adalah sebagai berikut: Aspek Ideologi 
– Paham komunis Tiongkok merupakan 
ancaman serius bagi Pancasila. Aspek Politik 
– konflik Laut China Selatan mengganggu 
stabilitas politik di kawasan regional yang 
dapat memperkuat atau malah sebaliknya, 
memperlemah persatuan diantara negara-
negara anggota ASEAN, konflik tersebut 
akan semakin menjadi ajang rivalitas antara 
Amerika Serikat dan Tiongkok. Aspek 
Ekonomi – dengan kekuatan ekonomi 
Tiongkok, ditambah kebutuhan negara 
tersebut akan sumber energi yang semakin 
besar, Laut China Selatan menjadi sangat 
penting karena merupakan akses utama 

transportasi sektor energi ke Tiongkok. 
Aspek Sosial Budaya -  ekspansi ekonomi 
Tiongkok mendorong terjadi konflik sosial 
yang berpotensi memicu isu SARA di tanah 
air. Aspek Hankam – adanya unjuk kekuatan 
dan perlombaan senjata membuat kawanan 
regional terganggu yang selanjutnya dapat 
berdampak terhadap stabilitas keamanan 
nasional. Mengingat pentingnya kawasan ini, 
maka pengembangan cadangan gas bumi 
di Perairan Natuna merupakan strategi yang 
tepat yang dapat mengurangi ketegangan 
konflik kawasan dan pada gilirannya akan 
mempertangguh ketahanan nasional.

PENUTUP

Kesimpulan

 Isu 9 dash-line Tiongkok 
sebenarnya bukan cerita baru, Pemerintah 
Indonesia melalui Kementrian Luar Negeri 
sudah mengetahui rencana ini sejak 
awal tahun 90-an. Sedangkan disisi lain, 
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 
ESDM sudah mengetahui adanya potensi 
gas bumi yang sangat besar di perairan 
ZEE East Natuna sejak pertengahan tahun 
80-an. Pada saat itu, sudah ada ide untuk 
mempercepat pengembangan Blok East 
Natuna (yang sebelumnya dinamakan Blok 
Natuna D-Alpha), dengan memberikan 
skema fiskal yang sangat khusus. Namun 
karena lokasi cadangan gas tersebut 
yang jauh dan terpencil (remote) serta 
pertimbangan teknologi dan komersialitas, 
sampai saat ini Blok East Natuna ini belum 
dikembangkan. 

Kebijakan terkait pengembangan 
sumber kekayaan alam di wilayah 
perbatasan dengan negara lain perlu 
mendapat perhatian khusus. Mengingat 
umumnya kekonomian proyek di wilayah 
perbatasan relatif marjinal karena isu 
infrastruktur dan pasar, pemerintah dapat 
menawarkan serangkaian insentif baik fiskal 
maupun non-fiskal kepada investor baik dari 
dalam maupun luar negeri sebagai daya 
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Membangun Kemampuan Siber 
dan Persandian Nasional guna 

Mengantisipasi Tantangan 
Keamanan Siber 

di Era Globalisasi Informasi 
dalam Rangka Melindungi 

Keutuhan dan Kedaulatan NKRI
Kolonel Sus (TNI-AU) Dr. Ir. Rudy Agus Gemilang Gultom, M.Sc.

Kasubdit Regional Ditjian Internasional Debidjianstrat Lemhannas RI

Abstrak

Banyak negara saat ini mempunyai ketergantungan tinggi terhadap ruang siber dan 
internet, mulai dari aspek ekonomi, bisnis, akademis, sosial, politik, pemerintahan, dan 
pertahanan-keamanan. Pembentukan dan pembangunan kebijakan siber menjadi agenda 

penting dalam keamanan nasional. Tulisan ini membahas pembangunan kemampuan 
siber dan peran Badan Siber Nasional di Indonesia dalam menjaga keamanan nasional, 

mengingat jika keamanan siber terganggu, ketahanan nasional pun rawan. Analisa 
pembangunan kemampuan siber dalam tulisan ini didasarkan oleh lingkungan strategis, 
studi kasus kebijakan siber negara lain, dan identifikasi ancaman berdasarkan serangan 

siber yang telah melanda beberapa negara.

Illustrasi : static.republika.co.id
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internet, mulai dari aspek ekonomi, bisnis, akademis, sosial, politik, pemerintahan, dan 
pertahanan-keamanan. Pembentukan dan pembangunan kebijakan siber menjadi agenda 

penting dalam keamanan nasional. Tulisan ini membahas pembangunan kemampuan 
siber dan peran Badan Siber Nasional di Indonesia dalam menjaga keamanan nasional, 

mengingat jika keamanan siber terganggu, ketahanan nasional pun rawan. Analisa 
pembangunan kemampuan siber dalam tulisan ini didasarkan oleh lingkungan strategis, 
studi kasus kebijakan siber negara lain, dan identifikasi ancaman berdasarkan serangan 

siber yang telah melanda beberapa negara.

Illustrasi : static.republika.co.id
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Terkait batas di ruang siber, pemerintah 
Amerika Serikat melalui The United States 
Deparment of Defense (DoD)  telah 
mendefinisikan ruang siber (cyberspace) 
sebagai: “A global domain within the 
information environment consisting of the 
interdependent network of information 
technology infrastructures and resident data, 
including the Internet, telecommunications 
networks, computer systems, and embedded 
processors and controllers”. 8 The US DoD 
kemudian membuat turunan definisi untuk 
cyberspace operations sebagai “The 
employment of cyberspace capabilities 
where the primary purpose is to achieve 
objectives in or through cyberspace”. Jika 
mengacu dokumen Tallin Manual terdapat 
definisi yang lebih rigid tentang cyberspace 
operation, yaitu “a cyber operation, whether 
offensive or defensive, that is reasonably 
expected cause injury or death to persons 
or damage or destruction to objects”. 9

Indonesia sebagai bagian dari 
komunitas internasional juga menghadapi 
tantangan global keamanan informasi dan 
persandian melalui ruang siber yang sama. 
Tantangan ini dapat berimplikasi menjadi 
bentuk ancaman baru terhadap keamanan 
negara berupa cyber attack, cyber crime, 
cyber prostitution, cyber propaganda, 
cyber terrorism hingga cyber warfare. Saat 
ini semakin banyak bermunculan aksi 
cyber crime yang dilakukan pelaku sindikat 
internasional di Indonesia karena memiliki 
kemampuan khusus memanfaatkan ruang 
siber. Sifat dan karakteristik ruang siber 
yang border less, space less dan time 
less menjadikan cyber crime sebagai satu 
bentuk trans national crime atau kejahatan 
lintas negara.10

Perkembangan aksi cyber terrorist dan 
cyber propaganda oleh kelompok radikal di 
beberapa negara ternyata memanfaatkan 
ruang siber sebagai “media perjuangan” 
yang efektif. Beberapa aksi dilakukan mereka 
melalui ruang siber seperti perekrutan 
anggota, sistem komunikasi kendali dan 
koordinasi, pengumpulan pengelolaan 
sumber dana finansial, termasuk merekrut 

para ahli komputer (hackers/crackers) 
dengan bayaran tinggi untuk dijadikan cyber 
troops dan menciptakan cyber weapon 
nya sendiri.11 Kondisi tersebut menjadikan 
ruang siber sebagai domain global turut 
menjadi isu krusial nasional yang perlu 
segera diidentifikasi, dievaluasi, diantisipasi, 
dan dicarikan solusi jalan keluarnya yang 
komprehensif, integral dan holistik. 

Oleh sebab itu, pemahaman 
komprehensif terhadap aspek ruang siber 
sebagai domain global dari komunitas 
internasional menjadi penting bagi Basinas 
untuk menjawab tantangan keamanan siber 
yang semakin kompleks dan dinamis guna 
melindungi keutuhan dan kedaulatan NKRI. 

Studi Kasus: President Obama’s National 
Cyber Security Strategy and Cyber 
Security Framework 

Studi kasus ini menjelaskan bagaimana 
pemerintahan Amerika Serikat dibawah 
kepemimpinan Presiden Barrack Obama, 
membangun cyber security framework  
sebagai  bentuk implementasi strategi 
nasional cyber security dikancah komunitas 
internasional yang dideklarasikan pada 
tahun 2011. 12

Presiden Obama menganggap penting 
dan strategis aspek cyberspace dan 
cyber security dalam risk management 
penyelenggaraan dan tatakelola 
pemerintahannya. Penyusunan strategi 
termasuk merumuskan bentuk ancaman 
keamanan siber terhadap negara dari 
aksi cyber threat, cyber attack hingga 
cyber warfare yang dapat menggangu 
kepentingan nasional Amerika Serikat,  
termasuk mengancam pilar-pilar the National 
Instrument of Power Amerika Serikat, yaitu: 
D,I,M,E (Diplomacy, Information, Military, 
Economy). 

Penyusunan strategi cyberspace 
dimaksudkan Presiden Obama untuk 
meraih keseimbangan (balance) komunitas 
internasional dengan cara “working 
internationally to promote an open, 
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PENDAHULUAN

Di era globalisasi informasi saat ini, 
kekuatan, kedaulatan dan ketahanan suatu 
negara tidak hanya dinilai dari seberapa 
besar kekuatan militer atau ekonomi yang 
dimilikinya, tetapi juga tergantung pada 
aspek penguasaan, pemanfaatan, dan 
pemberdayaan ruang siber (cyberspace) 
dan akses internet. Banyak negara saat 
ini punya ketergantungan tinggi terhadap 
ruang siber dan internet mulai dari aspek 
ekonomi, bisnis, akademis, sosial, politik, 
pemerintahan, pertahanan keamanan. 
Melalui pemanfaatan ruang siber yang 
konstruktif, hubungan sosial antar bangsa 
dapat terselenggara secara langsung dalam 
waktu relatif singkat tanpa hambatan ruang 
dan waktu, baik di masa damai, krisis atau 
perang.  

Fenomena ruang siber menggambarkan 
sebuah realitas bahwa aktivitas kegiatan 
masyarakat modern saat ini sudah 
saling terkoneksi melalui ruang siber 
dan internet. Dari perspektif keamanan 
siber (cyber security), pemanfaatan 
internet juga dimungkinkan untuk tujuan 
negatif atau destruktif oleh pihak-pihak 
yang punya kemampuan baik dilakukan 
secara perorangan, kelompok (non-state 
actors) hingga oleh suatu negara (state 
actor). Fasilitas yang tersedia di internet 
dapat digunakan untuk mengganggu, 
mengacaukan, melumpuhkan infrastruktur 
kritis suatu negara. Dari aspek Ketahanan 
Nasional (Tannas), ancaman siber dapat 
menurunkan Tannas Indonesia yang dapat 
diukur menggunakan parameter indeks 
Tannas gatra Ideologi, Politik, Ekonomi, 
Sodial Budaya, Hankam, Geografi, 
Demografi dan Sumber Kekayaan Alam 
(SKA). 1

Tantangan keamanan informasi via 
ruang siber ini menyebabkan berbagai negara 
membentuk badan siber guna melindungi 
kepentingan dan ketahanan nasionalnya, 
seperti: US Cyber Command, China PLA 
Blue Army, Korea KISA atau Israel Unit 8200 
IDF.  Bahkan, Amerika Serikat melalui Badan 
NIST (National Institute of Standard and 

Technology)2 telah mendefinisikan Cyber 
Security is the ability to protect or defend 
the use of cyberspace from cyber attacks. 
Di Indonesia, Januari 2015, pemerintah  pun 
sebenarnya sudah bersiap diri menghadapi 
tantangan keamanan siber melalui rencana 
pembentukan Badan Cyber Nasional 
(BCN) yang direstui oleh Presiden Jokowi3, 
4selaku National Cyber Security Leader.5 
Saat ini, rencana pembentukan BCN 
kemudian ditindaklanjuti Pemerintah dengan 
percepatan pembentukan Badan Siber 
Nasional (Basinas) oleh Menkopolhukam RI  
Jenderal TNI Purn. Wiranto. 6

PEMBAHASAN

Perkembangan Lingkungan Strategis 
Global: Cyber Space Comprehend & New 
Challenge 

Untuk memahami tantangan 
keamanan siber dalam konteks domain 
global internasional diperlukan pemahaman 
tentang perkembangan lingkungan strategis 
global. Suatu negara memahami (to 
comprehend) secara holistik ruang siber 
(cyber space) sebagai domain global bersifat 
border less, space less dan time less yang 
merupakan bentuk tantangan baru (new 
challenge) bagi komunitas internasional. 

Satu negara akan mengalami 
hambatan, tentangan, dan resistensi dari 
dunia internasional ketika melakukan 
klaim sepihak bahwa ruang siber yang 
bersifat global merupakan bagian dari 
bentuk kedaulatan wilayah (souvereignity) 
negara tersebut. Hal ini berbeda dengan 
klaim penentuan batas wilayah kedaulatan 
konvensional suatu negara yang telah diatur 
dalam perjanjian internasional, seperti 
konvensi hukum laut UNCLOS 1982 (United 
Nation Convention of Law of the Sea)7, yang 
dalam UNCLOS 1982 telah secara jelas 
didefinisikan hak dan tanggung jawab satu 
negara berdaulat dalam penggunaan lautan 
di dunia serta menetapkan pedoman untuk 
bisnis, lingkungan, dan pengelolaan SKA 
nya.
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•	 Framework Implementat ion 
Tiers,  menjelaskan standarisasi 
pengelolaan cyber security 
risk suatu organisasi di 
Amerika Serikat dan tingkat 
kemampuan suatu organisasi 
dalam mengimplementasikan 
cybersecurity risk management 
dan cyber awareness dalam core 
bussiness process nya. 

•	 Framework Profile, menjelaskan 
tentang penyelarasan standarisasi 
industri-industri siber (cyber 
industries) dan best practises 
terhadap skenario implementasi 
keamanan dan standarisasi 
skala prioritas serta pengukuran 
kemajuan termasuk kebutuhan 
standarisasi acuan anggaran 
keamanan siber, seperti biaya 
diklat, efektifitas, dan inovasi. 

Keamanan Siber: Cyber Attack 
Techniques, Tools, Motivation & Impact  

Dalam konteks keamanan siber, 
aksi cyber attacks oleh cyber attackers 
selalu terkait dengan teknik serangan 
(technique), peralatan (tools) yang 
digunakan hingga motivasi politik, ekonomi 
yang melatarbelakanginya termasuk tingkat 
skalabilitas dan nilai kerugian secara 
ekonomi atau politik yang diderita oleh 
korban atau targetnya (cyber victims or 
targets).  

Beberapa cyber attack technique dan 
tools yang populer digunakan17 para cyber 
attackers (hackers), antara lain: 

•	 Denial of Service (DoS) attacks.  

•	 Distributed  Denial of Service 
(DDoS) attacks. 

•	 Exploits, vulnerabilities and Spear 
phising. 

•	 Malicious software (malware). 

•	 Intrusions and advanced persistent 
threats (APTs). 

•	 Web defacement and hijacks. 

•	 Botnets. 

•	 Social engineering attack.

Sedangkan cyber attackers (hackers) 
dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu: 

•	 Non-state actors, yang terdiri dari:

•	 Criminals 

•	 Insiders 

•	 Hackers 

•	 Hacktivist 

•	 Terrorist 

•	 State-actors, yang terbagi menjadi: 

•	 Nation states 

•	 Non-state actors operating under 
control, direction, sponshorship, or 
encouragement of state (patriotic 
hackers). 

Beberapa Kasus Besar Cyber Attacks/ 
Cyber Warfare   

Beberapa contoh kasus besar cyber 
attack atau cyber warfare yang pernah 
terjadi dengan menyerang atau menjadikan 
kepentingan nasional suatu negara sebagai 
target atau korbannya beberapa tahun 
belakangan ini 18 , antara lain: 

•	 2007 di Estonia dan 2008 di Georgia, 
terjadi cyber attack dengan teknik 
serangan DDoS (Distibuted Denial 
of Services) terhadap kedua 
negara mengakibatkan lumpuhnya 
infrastruktur kritis nasional. Banyak 
pengamat meyakini kasus Estonia 
dan Georgia sebagai bentuk 
perang siber (cyber warfare) 
pertama di dunia. Di Estonia, 2 
(dua) simpul Internet Exchange 
dan saluran fiber optic yang keluar 
dari Estonia sengaja dimatikan 
sehingga menimbulkan kerugian 
negara yang besar, sementara 
di Georgia, infrastrutur kritis 
nasional lumpuh selama beberapa 
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interoperable, secure and reliable information 
and communications infrastructure that 
supports international trade and commerce, 
strengthens international security, and 
fosters free expression and innovation.”  13

Kebijakan strategi internasional 
Amerika Serikat menghadapi cyberspace 
juga dilakukan melalui peningkatan 
hubungan kerjasama dengan komunitas 
internasional dalam membangun lingkungan 
cyberspace yang aman dan kondusif 
berdasarkan ekspektasi dari norma-norma 
dan panduan kerjasama internasional yang 
disusun secara bersama-sama. 

Hal ini menyiratkan bahwa Pemerintah 
AS menyadari untuk menghadapi beragam 
jenis tantangan cyber security melalui 
cyberspace maka komunitas internasional 
harus bekerjasama melindungi kepentingan 
bersama dari fenomena keamanan siber yang 
begitu cepat dan masif perkembangannya. 
Tanggal 12 Februari 2013, Presiden Obama 
mengeluarkan Presidential Policy Directive 
21 (PPD-21)14 tentang 14 jenis National 
Critical Infrastructures yang perlu dilindungi 
dari ancaman cyber security, antara lain: 

•	 Chemical

•	 Commercial Facilities

•	 Communications

•	 Critical Manufacturing

•	 Dams

•	 Defense Industrial Base

•	 Emergency Services

•	 Food and Agriculture

•	 Government Facilities

•	 Healthcare and Public Health

•	 Information Technology

•	 Nuclear Reactors, Materials and 
Waste

•	 Transportation Systems

•	 Water and Wastewater Systems

Masih berhubungan dengan Presidential 

Policy Directive 21 (PPD-21), selanjutnya 
tanggal 12 Februari 2013,  Presiden Obama 
mengeluarkan lagi Executive Order 13636: 
Improving Critical Infrastructure Cyber 
Security, yang isinya berbunyi: “...It is the 
policy of the United States to enhance 
the security and resilience of the Nation’s 
critical infrastructure and to maintain a cyber 
environment that encourages efficiency, 
innovation, and economic prosperity 
while promoting safety, security, business 
confidentiality, privacy and civil liberties...”.

Pesan yang terkandung dari PPD 21 
dan PEO 13636 dalam studi kasus ini sangat 
jelas bahwa Presiden Obama menginginkan 
segera dibangun cyber security framework 
nasional untuk mengantisipasi resiko tinggi  
aksi cyber threat, cyber attack hingga 
cyber warfare terhadap infrastruktur kritis di 
Amerika Serikat.15 Pembangunan national 
cyber security framework AS mengacu  
standar NIST (National Institute of Standard 
and Technology). NIST merupakan badan 
non-regulator bagian dari Departemen 
Perdagangan AS memiliki tugas menyusun 
pengukuran, standar dan teknologi untuk 
meningkatkan produktivitas, mendukung 
perdagangan, dan memperbaiki taraf 
kualitas hidup semua orang di Amerika 
Serikat. 

Akhirnya NIST berhasil menyusun 
the US cyber security framework yang 
dipublikasikan 12 Februari 201416 berupa 
cyber security framework yang mengatur 
fungsi dan kategori menghadapi cyber 
threat dan cyber attack, yaitu fungsi identify, 
protect, detect, respond dan recover, di 
dalam 3 (tiga) komponen utama standarisasi: 

•	 Framework Core,  menjelaskan 
standarisasi aktivitas kegiatan 
operasional cyber security yang 
terintegrasi dan terorganisir lintas 
sektoral dengan tujuan yang 
telah ditentukan sebelumnya 
berdasarkan referensi informatif 
serta menciptakan saluran 
komunikasi lintas sektoral 
mengantisipasi cyber risks.
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files) dan format lainnya (2242 
files). Ditengarai “kebocoran” 11,5 
juta dokumen rahasia tersebut  
dilakukan melalui kegiatan hacking 
oleh hacker atau memang sengaja 
dibocorkan orang dalam Mossack 
Fonseca sendiri.  

•	 Oktober 2016 di Amerika Serikat, 
Pemerintah Amerika Serikat 
“menuduh” pihak rusia melakukan 
serangan hacker politik terkait 
pemilihan Presiden Amerika 
Serikat tahun 2016. Berdasarkan 
hasil analisis intelijen Badan CIA 
disimpulkan adanya aktivitas 
hacker Rusia yang berhasil 
melakukan hacking terhadap 
informasi dan sistem informasi 
pihak-pihak terkait pemungutan 
suara langsung secara elektronik 
(electronic votes) di Amerika 
Serikat, walaupun hal ini sudah 
dibantah pihak Rusia.19  Pelajaran 
berharga yang dapat dipetik dari 
kasus ini adalah perlunya perhatian 
khusus cyber security yang tinggi 
untuk penyelenggaraan Pilpres 
atau Pilkada menggunakan sistem 
electronic votes. Peran sistem 
persandian (kriptografi) sangat 
krusial dalam aspek ini. 

•	 Di Indonesia, hingga saat ini 
memang “belum ada” laporan dari 
pihak berwenang yang menyatakan 
lumpuhnya infrastruktur kritis 
nasional atau obyek vital nasional 
(Obvitnas) akibat aksi cyber 
attack atau cyber warfare di tanah 
air yang dilakukan para cyber 
attackers/ hackers, baik bersifat 
non-state actors hingga state 
actors, seperti serangan terhadap 
sistem informasi perbankan 
nasional, sistem informasi 
kesehatan nasional BPJS, sistem 
informasi kependudukan nasional 
E-KTP, sistem pembangkit tenaga 
listrik PLN, sistem kendali Air 
Traffic Controller (ATC), sistem 

Pusat Operasi Pertahanan Udara 
Nasional (Popunas), sistem kontrol 
transportasi dan lainnya.

Namun hal tersebut sangat 
dimungkinkan terjadi di masa depan 
sehingga perlu segera dilakukan langkah-
langkah antisipatifnya mulai dari sekarang. 
Memang, kejadian yang banyak terjadi di 
Indonesia saat ini masih bersifat kejahatan 
cyber (cyber crimes) seperti: fraud, carding, 
typosquatting, data forgery, web defacing/ 
hijacking, cyber pornography atau yang 
paling populer belakangan ini adalah aksi 
penyebaran hoax (berita bohong) melalui 
sosial media, yang pelakunya dapat dijerat 
oleh pihak berwenang Kepolisian RI, 
Kejaksaan RI, KPK menggunakan pasal-
pasal KUHAP, UU ITE atau UU KIP. 

Ke depan, potensi ancaman dan 
tantangan dunia siber semakin canggih 
dan kompleks dengan target kepentingan 
nasional. Aksi cyber attack terhadap 
infrastruktur kritis nasional, pertahanan/
militer, kesehatan, perbankan, transportasi 
hingga Obvitnas berdampak langsung 
terhadap penyelenggaraan kepemerintahan, 
pembangunan nasional dan ancaman 
keutuhan NKRI. 

Oleh sebab itu Basinas sebagai 
leading sector beserta stakeholders 
terkait, seperti DPR RI, Lemsanneg RI dan 
Kementerian/Lembaga terkait lainnya harus 
dapat mengantisipasi potensi ancaman 
tersebut dengan cara segera menginisiasi 
perancangan penyusunan regulasi atau 
aturan perundang-undangan baru tentang 
siber (cyber law) yang lebih sepadan sesuai 
tantangannya yang semakin kompleks dan 
dinamis.   

Peran dan Fungsi Badan Siber Nasional 
Menghadapi Tantangan Keamanan Siber 
dan Sistem Persandian Nasional di Masa 
Depan

Mengacu pembahasan latar belakang, 
lingkungan strategis global, studi kasus 
Amerika Serikat dan beberapa kasus besar 
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bulan. Akibat serangan masif 
dan dampak yang ditimbulkan 
kemudian mengilhami penyusunan 
norma-norma internasional cyber 
warfare seperti tercantum dalam 
buku Tallin Manual.

•	 Juli  2010 di Iran, cyber attack 
menggunakan virus stuxnet 
mirip operasi cyber espionage 
yang melumpuhkan kegiatan 
operasional industri fasilitas 
pengayaan nuklir Iran di kota 
Bushwer dan Natanz. Virus stuxnet 
didesain secara khusus untuk 
dapat mengambil alih sistem kontrol 
dan proses monitor sistem SCADA 
(Supervisory Control and Data 
Acquisition), banyak pengamat 
menganggap virus stuxnet adalah 
cyber weapon pertama di dunia 
yang seluruh materialnya terbuat 
dari bahasa kode komputer (script 
codes).      

•	 Agustus 2012 di Saudi Arabia, 
insiden cyber attack menggunakan 
Shamoon Malware berhasil 
merusak dan menghancurkan  
data-data sensitif  perusahaan 
Saudi Aramco Oil Company 
dan menginfeksi sekitar 30.000 
workstation atau 75% dari jumlah 
total workstation milik perusahaan 
tersebut. 

•	 Maret 2013 di Korea Selatan, 
Perbankan Korea Selatan (Bank 
of Shinhan dan NongHyup) serta 
stasiun televisi Korea Selatan, 
YTN, MBC dan KBS, mengalami 
kerugian karena diserang 
destructive malware (virus) yang 
berhasil menginfeksi sistem 
server komputer perusahaan dan 
menghapus seluruh isi hard disk 
dan eksternal peralatan yang 
terhubung ke jaringan komputer 
terinfeksi menyebabkan total data 
lost serta tidak dapat melakukan 
reboot.  

•	 November 2014 di Amerika Serikat, 
perusahaan Sony Entertainment 
mendapat cyber attack 
menyebabkan seluruh sistem 
jaringan studio Sony Entertainment  
lumpuh (shutdown). Serangan 
dilakukan oleh kelompok yang 
menamakan dirinya Guardians of 
Peace dengan menghapus data 
atau file dari hard disk komputer 
yang terinfeksi virus mirip virus 
yang menyerang Korea Selatan 
tahun 2013. Aksi cyber attack 
terhadap Sony Entertainment 
ditengarai berunsur politis terkait 
peluncuran film ‘The Interview” 
yang diprotes keras oleh otoritas 
Korea Utara.

•	 Februari 2015 di Amerika Serikat, 
puluhan juta data dan informasi 
pelanggan dari perusahaan 
Anthem Inc. yang terdaftar di New 
York Stock Exchange  (NYSE: 
ANTM) berhasil dicuri dalam satu 
serangan hacker yang dianggap 
salah satu terbesar dalam sejarah 
pencurian data perusahaan. 
Diperkirakan 80 juta data dan 
informasi pelanggan berhasil 
dicuri meliputi nama pelanggan, 
tanggal ulang tahun, nomor ID 
medis, nomor jaminan sosial, 
alamat rumah, informasi pekerjaan 
termasuk jumlah pendapatan atau 
penghasilan. 

•	 April 2016 di Panama, terjadi 
“kebocoran” secara viral melalui 
sosial media 11,5 juta dokumen 
rahasia (2,6 terabyte files) berisi 
data sensitif perusahaan dari 
sekitar 214.000 perusahaan dunia 
di satu instistusi penyedia jasa 
perusahaan terkenal Panama, 
Mossack Fonseca. Dokumen 
rahasia yang “bocor” mayoritas 
berformat email (4.804.618 
files), database (3.047.306 files), 
PDF (2.154.264 files), gambar 
(1.117.026 files), teks (320.166 
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files) dan format lainnya (2242 
files). Ditengarai “kebocoran” 11,5 
juta dokumen rahasia tersebut  
dilakukan melalui kegiatan hacking 
oleh hacker atau memang sengaja 
dibocorkan orang dalam Mossack 
Fonseca sendiri.  

•	 Oktober 2016 di Amerika Serikat, 
Pemerintah Amerika Serikat 
“menuduh” pihak rusia melakukan 
serangan hacker politik terkait 
pemilihan Presiden Amerika 
Serikat tahun 2016. Berdasarkan 
hasil analisis intelijen Badan CIA 
disimpulkan adanya aktivitas 
hacker Rusia yang berhasil 
melakukan hacking terhadap 
informasi dan sistem informasi 
pihak-pihak terkait pemungutan 
suara langsung secara elektronik 
(electronic votes) di Amerika 
Serikat, walaupun hal ini sudah 
dibantah pihak Rusia.19  Pelajaran 
berharga yang dapat dipetik dari 
kasus ini adalah perlunya perhatian 
khusus cyber security yang tinggi 
untuk penyelenggaraan Pilpres 
atau Pilkada menggunakan sistem 
electronic votes. Peran sistem 
persandian (kriptografi) sangat 
krusial dalam aspek ini. 

•	 Di Indonesia, hingga saat ini 
memang “belum ada” laporan dari 
pihak berwenang yang menyatakan 
lumpuhnya infrastruktur kritis 
nasional atau obyek vital nasional 
(Obvitnas) akibat aksi cyber 
attack atau cyber warfare di tanah 
air yang dilakukan para cyber 
attackers/ hackers, baik bersifat 
non-state actors hingga state 
actors, seperti serangan terhadap 
sistem informasi perbankan 
nasional, sistem informasi 
kesehatan nasional BPJS, sistem 
informasi kependudukan nasional 
E-KTP, sistem pembangkit tenaga 
listrik PLN, sistem kendali Air 
Traffic Controller (ATC), sistem 

Pusat Operasi Pertahanan Udara 
Nasional (Popunas), sistem kontrol 
transportasi dan lainnya.

Namun hal tersebut sangat 
dimungkinkan terjadi di masa depan 
sehingga perlu segera dilakukan langkah-
langkah antisipatifnya mulai dari sekarang. 
Memang, kejadian yang banyak terjadi di 
Indonesia saat ini masih bersifat kejahatan 
cyber (cyber crimes) seperti: fraud, carding, 
typosquatting, data forgery, web defacing/ 
hijacking, cyber pornography atau yang 
paling populer belakangan ini adalah aksi 
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sosial media, yang pelakunya dapat dijerat 
oleh pihak berwenang Kepolisian RI, 
Kejaksaan RI, KPK menggunakan pasal-
pasal KUHAP, UU ITE atau UU KIP. 

Ke depan, potensi ancaman dan 
tantangan dunia siber semakin canggih 
dan kompleks dengan target kepentingan 
nasional. Aksi cyber attack terhadap 
infrastruktur kritis nasional, pertahanan/
militer, kesehatan, perbankan, transportasi 
hingga Obvitnas berdampak langsung 
terhadap penyelenggaraan kepemerintahan, 
pembangunan nasional dan ancaman 
keutuhan NKRI. 

Oleh sebab itu Basinas sebagai 
leading sector beserta stakeholders 
terkait, seperti DPR RI, Lemsanneg RI dan 
Kementerian/Lembaga terkait lainnya harus 
dapat mengantisipasi potensi ancaman 
tersebut dengan cara segera menginisiasi 
perancangan penyusunan regulasi atau 
aturan perundang-undangan baru tentang 
siber (cyber law) yang lebih sepadan sesuai 
tantangannya yang semakin kompleks dan 
dinamis.   
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dan Sistem Persandian Nasional di Masa 
Depan

Mengacu pembahasan latar belakang, 
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nasional yang berkesinambungan. 

P e m b a n g u n a n  n a s i o n a l 
berkesinambungan merupakan upaya untuk 
meningkatkan seluruh aspek kehidupan 
masyarakat, bangsa dan negara, serta 
sebagai proses pengembangan keseluruhan 
sistem penyelenggaraan negara guna 
mewujudkan Tujuan Nasional, seperti 
tercantum pada Pembukaan UUD 1945 
alinea IV,22 yaitu: ”…melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta 
mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana 
termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD 
1945...”. 

Dari perspektif penyelenggaraan sistem 
pertahanan negara, national cyber security 
strategy policy, cyber security framework 
dan sistem persandian nasional dapat 
menjadi bagian integral sistem pertahanan 
negara dalam menghadapi cyber warfare 
yang dilakukan dari dalam dan/atau luar 
negeri baik oleh state actors atau non-state 
actors 23 . 

Secara tersurat dan tersirat, 
bentuk ancaman siber dan konsep 
penanggulangannya sejatinya sudah 
tercantum di dalam Undang-Undang RI No 
3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 
(Hanneg), Bab III, Pasal 7, Ayat 3,24 yang 
menyatakan: “Sistem Pertahanan Negara 
dalam menghadapi ancaman Non-militer 
menempatkan Lembaga Pemerintah di luar 
bidang pertahanan sebagai Unsur Utama, 
sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman 
yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-
unsur lain dari kekuatan bangsa”. 

Untuk itu Basinas dapat menjadikan 
UU RI No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 
Negara tersebut sebagai dasar hukum untuk 
mendukung fungsi dan perannya sebagai 
leading sector organization keamanan 
siber nasional melindungi secara siber 
berbagai infrastruktur kritis dan kepentingan 

pertahanan/ milter dari tantangan cyber 
warfare saat ini dan masa depan. 

Tantangan Siber dan Persandian untuk 
Aparatur Sipil Negara 

Dalam konteks keamanan siber, sistem 
persandian (kriptografi) merupakan bagian 
integral dari sistem keamanan informasi. Di 
dalam filosofi keamanan siber diyakini bahwa 
“human factor is the weakest link”. Basinas 
selaku leading sector bekerjasama dengan 
Lembaga Sandi Negara RI (Lemsanneg RI) 
harus mampu mengantisipasi tantangan 
siber dan persandian terutama pada 
faktor manusianya yang terlibat dalam 
mengelola informasi dan sistem informasi 
pemerintahan, dalam konteks ini adalah 
Aparatur Sipil Negara (ASN). 

 Sesuai laju perkembangan IPTEK 
dan akses Internet saat ini, para ASN 
tentunya  memiliki ketergantungan tinggi 
terhadap penggunaan sosial media guna 
memudahkan pekerjaan atau tupoksinya, 
seperti penggunaan layanan surat elektronik 
(email), facebook, twitter, youtube, google 
dan lainnya. 

Para ASN sebagai salah satu 
stakeholder terkait keamanan siber 
nasional tentunya  perlu dilindungi dan 
diperkuat kemampuan sibernya dalam 
melaksanakan tupoksinya mengelola dan 
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan 
yang rawan dipenetrasi dalam konteks 
asymetric warfare oleh pihak-pihak yang 
yang punya kepentingan. 

Basinas dan Lemsanneg RI perlu 
mensosialisasikan tantangan keamanan 
siber dan persandian dewasa ini yang 
semakin kompleks dan dinamis di kalangan 
pemerintahan (K/L). Setiap individu ASN 
perlu mengetahui dan mentaati segala 
peraturan perundang-undangan terkait 
persandian dan undang-undang siber 
yang ada seperti UU Nomor 11 Tahun 
2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi 
Elektronik)25  atau UU Nomor 14 Tahun 2008  
tentang KIP (Keterbukaan Informasi publik)26    
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cyber attack diatas tentunya kehadiran 
satu badan khusus seperti Basinas sangat 
dibutuhkan bangsa Indonesia. Diharapkan 
Basinas dapat segera menstimulus 
pembuatan kebijakan strategi nasional di 
bidang cyber security serta pembuatan 
cyber security framework untuk melindungi 
berbagai kepentingan nasional, termasuk 
infrastruktur kritis nasional dan Obvitnas. 

Basinas juga harus mampu melindungi 
jati diri, karakter, nilai-nilai (values) 
dan budaya bangsa Indonesia sebagai 
instrumen kekuatan nasional, dalam 8 gatra 
(Astagatra), yaitu gatra Ideologi, Politik, 
Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan 
Keamanan, Geografi, Demografi dan SKA 
dari  beragam ancaman atau serangan 
via dunia siber yang dapat menggoyahkan 
tatanan nilai dan sendi-sendi kehidupan 
berbangsa bernegara serta mengancam 
keutuhan kedaulatan NKRI.20

Basinas mungkin dapat menyarankan 
kepada Pemerintah agar ke depannya 
instrumen kekuatan nasional Indonesia 
tidak hanya terdiri dari 8 gatra saja (I,Pol, Ek, 
Sosbud, Hankam, Geo, Demo dan SKA), 
tetapi juga memasukan gatra Informasi 
sebagai gatra ke-9 menjadi gatra Info, I, Pol, 
Ek, Sosbud, Hankam, Geo, Demo dan SKA.  

Hal tersebut disebakan karena di era 
peperangan informasi saat ini, merupakan 
satu hal yang sangat dimungkinkan 
terjadinya “penetrasi” melalui operasi 
informasi menggunakan ruang siber 
(asymetric warfare) dengan target mengarah 
langsung ke pusat-pusat sistem informasi 
center of gravity atau center of excellence 
strategis seperti di Kementerian/ Lembaga 
Pemerintahan (K/L), Pertahanan/Militer, 
institusi strategis, hingga obvitnas, baik 
terhadap orangnya maupun instansinya. 

Beragam motivasi tentu melatar 
belakangi aksi penetrasi untuk mendapatkan 
keuntungan informasi dari center of gravity 
atau center of excellence  yang menjadi 
target atau korban. Sebagai contoh, 
eksploitasi data dan informasi penting dari 
sistem database K/L, database perbankan, 

database kependudukan, database 
kesehatan adalah sangat mungkin terjadi.  

Beragam data dan informasi penting 
bersifat sensitif juga dapat menjadi target 
penetrasi, seperti informasi rencana strategis 
(renstra), program kerja dan anggaran, 
data pertelekomunikasian, perhubungan, 
jasa keuangan, perbankan hingga hankam 
dapat dilakukan melalui teknik eksploitasi 
informasi khusus, seperti social engineering 
attack terhadap personil atau orang yang 
menjadi targetnya. 

Basinas bersama stakeholders terkait 
perlu menyusun national cyber security 
strategy  policy dan cyber security framework 
yang memang dibutuhkan mengingat  
posisi geo-strategis Indonesia yang sangat 
strategis sehingga sangat rawan dipenetrasi 
melalui ruang siber oleh pihak-pihak yang 
punya kepentingan mengeksploitasi potensi 
bangsa Indonesia, antara lain eksploitasi 
informasi sumber kekayaan alam, bisnis, 
militer, ekonomi perdagangan, dan lainnya. 

Bonus demografi Indonesia sebagai  
negara ke-empat terbesar penduduknya di 
dunia juga berpotensi dieksploitasi melalui 
ruang siber karena populasi penduduk 
Indonesia yang besar merupakan pasar 
potensial ditinjau dari aspek bisnis, politik, 
ekonomi, perdagangan dunia dan aspek 
makro lainnya. 

Seperti diketahui, di awal Januari 
2016 pasar bebas ASEAN Community telah 
diimplementasikan melalui 3 pilarnya APSC/
ASEAN Political Security Community, AEC/
ASEAN Economic Community dan ASCC/
ASEAN Socio Culture Community. Basinas 
tentu perlu mewaspadai dan mengantisipasi 
potensi kemungkinan information warfare/ 
cyber warfare dari negara-negara ASEAN 
yang dapat merugikan kepentingan nasional 
Indonesia. 21

Basinas sejatinya dapat memberdayakan 
national cyber security strategy policy, cyber 
security framework dan sistem persandian 
nasional untuk melindungi kepentingan 
nasional Indonesia guna mendukung 
suksesnya penyelenggaraan pembangunan 
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nasional yang berkesinambungan. 

P e m b a n g u n a n  n a s i o n a l 
berkesinambungan merupakan upaya untuk 
meningkatkan seluruh aspek kehidupan 
masyarakat, bangsa dan negara, serta 
sebagai proses pengembangan keseluruhan 
sistem penyelenggaraan negara guna 
mewujudkan Tujuan Nasional, seperti 
tercantum pada Pembukaan UUD 1945 
alinea IV,22 yaitu: ”…melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta 
mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana 
termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD 
1945...”. 

Dari perspektif penyelenggaraan sistem 
pertahanan negara, national cyber security 
strategy policy, cyber security framework 
dan sistem persandian nasional dapat 
menjadi bagian integral sistem pertahanan 
negara dalam menghadapi cyber warfare 
yang dilakukan dari dalam dan/atau luar 
negeri baik oleh state actors atau non-state 
actors 23 . 

Secara tersurat dan tersirat, 
bentuk ancaman siber dan konsep 
penanggulangannya sejatinya sudah 
tercantum di dalam Undang-Undang RI No 
3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 
(Hanneg), Bab III, Pasal 7, Ayat 3,24 yang 
menyatakan: “Sistem Pertahanan Negara 
dalam menghadapi ancaman Non-militer 
menempatkan Lembaga Pemerintah di luar 
bidang pertahanan sebagai Unsur Utama, 
sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman 
yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-
unsur lain dari kekuatan bangsa”. 

Untuk itu Basinas dapat menjadikan 
UU RI No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 
Negara tersebut sebagai dasar hukum untuk 
mendukung fungsi dan perannya sebagai 
leading sector organization keamanan 
siber nasional melindungi secara siber 
berbagai infrastruktur kritis dan kepentingan 

pertahanan/ milter dari tantangan cyber 
warfare saat ini dan masa depan. 

Tantangan Siber dan Persandian untuk 
Aparatur Sipil Negara 

Dalam konteks keamanan siber, sistem 
persandian (kriptografi) merupakan bagian 
integral dari sistem keamanan informasi. Di 
dalam filosofi keamanan siber diyakini bahwa 
“human factor is the weakest link”. Basinas 
selaku leading sector bekerjasama dengan 
Lembaga Sandi Negara RI (Lemsanneg RI) 
harus mampu mengantisipasi tantangan 
siber dan persandian terutama pada 
faktor manusianya yang terlibat dalam 
mengelola informasi dan sistem informasi 
pemerintahan, dalam konteks ini adalah 
Aparatur Sipil Negara (ASN). 

 Sesuai laju perkembangan IPTEK 
dan akses Internet saat ini, para ASN 
tentunya  memiliki ketergantungan tinggi 
terhadap penggunaan sosial media guna 
memudahkan pekerjaan atau tupoksinya, 
seperti penggunaan layanan surat elektronik 
(email), facebook, twitter, youtube, google 
dan lainnya. 

Para ASN sebagai salah satu 
stakeholder terkait keamanan siber 
nasional tentunya  perlu dilindungi dan 
diperkuat kemampuan sibernya dalam 
melaksanakan tupoksinya mengelola dan 
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan 
yang rawan dipenetrasi dalam konteks 
asymetric warfare oleh pihak-pihak yang 
yang punya kepentingan. 

Basinas dan Lemsanneg RI perlu 
mensosialisasikan tantangan keamanan 
siber dan persandian dewasa ini yang 
semakin kompleks dan dinamis di kalangan 
pemerintahan (K/L). Setiap individu ASN 
perlu mengetahui dan mentaati segala 
peraturan perundang-undangan terkait 
persandian dan undang-undang siber 
yang ada seperti UU Nomor 11 Tahun 
2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi 
Elektronik)25  atau UU Nomor 14 Tahun 2008  
tentang KIP (Keterbukaan Informasi publik)26    



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 30| Juni 2017 33

mengantisipasi mitigasi akibat 
cyber threat, cyber attack, cyber 
crime, cyber terrorist  hingga cyber 
warfare di wilayah kedaulatan NKRI. 
Fungsi Basinas selaku leading 
sector organization, sejatinya 
harus mampu mengkoordinir 
seluruh potensi bangsa dengan 
memberdayakan potensi siber 
yang dimiliki instansi pemerintah 
(K/L), non-pemerintah dan stake 
holder terkait. 

•	 Belum adanya Regulasi/ Aturan 
Hukum dan Perundang-undangan 
tentang Siber (cyber law) yang baru 
yang lebih komprehensif, integral 
dan holistik untuk memperkuat 
cyber law yang sudah ada saat 
ini, seperti UU ITE (Informasi dan 
Transaksi Elektronika), UU KIP 
(Keterbukaan Informasi Publik) 
atau UU terkait lainnya guna 
mengantisipasi dinamika dan 
kompleksitas tantangan cyber 
threat, cyber attack, cyber crime, 
cyber terrorist, cyber warfare 
hingga penyebaran hoax (berita 
bohong) via sosial media. 

Rekomendasi Strategis    

Naskah akademik ini merekomendasikan 
beberapa rekomendasi strategis terkait 
pembentukan Badan Siber Nasional 
(Basinas) oleh Pemerintah RI, yaitu: 

•	 Pertama, Basinas selaku leading 
sector bersama stakeholders 
terkait segera menyusun National 
Cyber Security Strategy Policy 
sebagai acuan atau rujukan 
nasional yang mengatur dan 
mengelola sinergitas komando, 
kendali, komunikasi dan kerjasama 
antar kelembagaan instansi 
pemerintah dan non pemerintah 
serta seluruh stake holder terkait 
di Indonesia.

•	 Kedua,  Basinas selaku leading 

sector bersama stakeholders 
terkait segera menyusun national 
cybersecurity framework mulai 
dari perumusan bentuk ancaman 
siber, penetapan national critical 
infrastructure dan obvitnas agar 
Indonesia berdaulat di bidang siber 
(cyber souvereignity). Mengelola 
keamanan informasi secara 
nasional dapat diibaratkan seperti 
mengelola satu tim olahraga 
yang solid, membutuhkan strategi 
bertanding yang baik, pemain-
pemain berkualitas yang memiliki 
kemampuan dan keahlian, 
didukung kerjasama diantara 
manajer, pelatih, para pemain 
dan pendukung untuk dapat 
memenangkan pertandingan 
melawan musuh/lawan/kompetitor.  

•	 Ketiga, Basinas selaku leading 
sector bersama DPR RI dan 
stakeholders terkait segera 
merancang regulasi hukum dan 
aturan perundang-undangan cyber 
law yang baru untuk memperkuat 
cyber law yang sudah ada, 
disesuaikan tantangan keamanan 
siber global yang semain kompleks 
dan dinamis di masa depan, 
seperti tercantum dalam norma-
norma siber di Tallin manual. 
Basinas dan DPR RI segera 
merancang peraturan perundang-
undangan tentang pendidikan dan 
pengelolaan sumber daya manusia 
siber Indonesia dan peraturan 
perundang-undangan terkait politik 
anggaran yang memadai dalam 
mengelola sektor keamanan 
informasi di Indonesia. 

•	 Keempat, Basinas selaku leading 
sector bersama stakeholders 
terkait segera menyusun strategi 
kerjasama di level nasional, 
regional hingga internasional 
untuk mengantisipasi tantangan 
kemananan siber yang bersifat 
global dengan membangun NCOC 
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dan Undang-undang terkait lainnya. 

Sebagai contoh UU Nomor 23 
Tahun 2014 27 tentang pemerintah daerah 
(pemda) menjelaskan bahwa persandian 
merupakan urusan wajib konkuren yang 
harus dilaksanakan oleh pemda, atau UU 
Nomor 5 Tahun 2014 28 menjelaskan tentang 
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 
29 menjelaskan tentang peraturan disiplin 
bagi pegawai negeri sipil yaitu kewajiban 
mengangkat dan mentaati sumpah/janji 
sebagai PNS dan sumpah/janji jabatan 
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta kewajiban 
menyimpan rahasia negara dan atau rahasia 
jabatan dengan sebaik-baiknya. 

Kewajiban tersebut harus disadari oleh 
setiap ASN agar tercipta penyelenggaraan 
pemerintahan yang aman, tidak terjadi 
kelalaian atau pelanggaran yang pada 
akhirnya dapat mengakibatkan terganggu 
dan terancamnya penyelengaraan 
kepemerintahan. Ke depan, Basinas 
bersama DPR RI dan instansi terkait perlu 
menyusun lagi peraturan perundang-
undangan siber (cyber law) terbaru terkait 
keamanan informasi dan persandian 
dihadapkan pada bentuk, jenis dan 
tantangannya yang semakin kompleks dan 
dinamis.

Identifikasi Pokok-pokok Permasalahan 

Basinas perlu segera mengantisipasi 
tantangan keamanan siber global melalui 
satu bentuk kerjasama solid internasional 
hingga lintas sektoral antar instansi 
pemerintah (K/L) dengan organisasi non-
pemerintah serta seluruh stakeholders 
terkait di Indonesia dibawah satu pusat 
sistem komando kendali dan koordinasi 
Basinas selaku leading sector organization. 
Dalam melaksanakan fungsinya Basinas 
harus dapat segera mengidentifikasi pokok-
pokok permasalahan yang eksis saat ini: 

•	 Belum optimalnya kesadaran 
nasional (national awareness) dan 

kewaspadaan nasional (national 
vigilance) sebagian besar kalangan 
masyarakat terhadap beragam 
tantangan keamanan informasi 
seperti cyber threat, cyber attack, 
cyber crime, cyber terrorist, cyber 
propaganda, cyber warfare hingga 
penyebaran berita bohong (hoax) 
melalui sosial media yang dapat 
mengancam kepentingan nasional 
serta mengganggu kedaulatan dan 
keutuhan NKRI.30

•	 Belum adanya National Cyber 
Security Strategy Policy, dan 
National Cyber Security Framewok 
yang mencakup penentuan 
bentuk ancaman siber terhadap 
keamanan negara dan penetapan 
national critical infrastructure 
seperti infrastruktur transportasi, 
telekomunikasi, perminyakan, 
gas dan energi, perbankan 
dan lainnya. Pembuatan cyber 
security roadmap diperlukan 
untuk melindungi infrastruktur kritis 
nasional atau obvitnas, seperti 
Pusat Operasi Pertahanan Udara 
Nasional (Popunas) Komando 
Pertahanan Udara Nasional 
(Kohanudnas), Sistem Air Traffic 
Controller (ATC) di Bandara-
bandara, Sistem Perbankan, dan 
lainnya.31 Perlu juga disusun pola 
kerjasama sisprosmek (sistem-
prosedur-mekanisme kerja) lintas 
sektoral antar instansi pemerintah 
(K/L) dan non-pemerintah terkait 
termasuk pola perekrutan dan 
pembinaan sumber daya manusia 
cyber Indonesia yang potensial 
sebagai garda pertahanan cyber 
nasional (cyber army/ cyber troops/ 
cyber warrior). Dukungan politik 
anggaran keamanan informasi 
yang memadai.

•	 Belum dimilikinya Pusat Komando 
dan Kendali (Puskodal) Nasional 
atau   National Cyber Crisis Center 
(NC3) yang dibutuhkan untuk 
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mengantisipasi mitigasi akibat 
cyber threat, cyber attack, cyber 
crime, cyber terrorist  hingga cyber 
warfare di wilayah kedaulatan NKRI. 
Fungsi Basinas selaku leading 
sector organization, sejatinya 
harus mampu mengkoordinir 
seluruh potensi bangsa dengan 
memberdayakan potensi siber 
yang dimiliki instansi pemerintah 
(K/L), non-pemerintah dan stake 
holder terkait. 

•	 Belum adanya Regulasi/ Aturan 
Hukum dan Perundang-undangan 
tentang Siber (cyber law) yang baru 
yang lebih komprehensif, integral 
dan holistik untuk memperkuat 
cyber law yang sudah ada saat 
ini, seperti UU ITE (Informasi dan 
Transaksi Elektronika), UU KIP 
(Keterbukaan Informasi Publik) 
atau UU terkait lainnya guna 
mengantisipasi dinamika dan 
kompleksitas tantangan cyber 
threat, cyber attack, cyber crime, 
cyber terrorist, cyber warfare 
hingga penyebaran hoax (berita 
bohong) via sosial media. 

Rekomendasi Strategis    

Naskah akademik ini merekomendasikan 
beberapa rekomendasi strategis terkait 
pembentukan Badan Siber Nasional 
(Basinas) oleh Pemerintah RI, yaitu: 

•	 Pertama, Basinas selaku leading 
sector bersama stakeholders 
terkait segera menyusun National 
Cyber Security Strategy Policy 
sebagai acuan atau rujukan 
nasional yang mengatur dan 
mengelola sinergitas komando, 
kendali, komunikasi dan kerjasama 
antar kelembagaan instansi 
pemerintah dan non pemerintah 
serta seluruh stake holder terkait 
di Indonesia.

•	 Kedua,  Basinas selaku leading 

sector bersama stakeholders 
terkait segera menyusun national 
cybersecurity framework mulai 
dari perumusan bentuk ancaman 
siber, penetapan national critical 
infrastructure dan obvitnas agar 
Indonesia berdaulat di bidang siber 
(cyber souvereignity). Mengelola 
keamanan informasi secara 
nasional dapat diibaratkan seperti 
mengelola satu tim olahraga 
yang solid, membutuhkan strategi 
bertanding yang baik, pemain-
pemain berkualitas yang memiliki 
kemampuan dan keahlian, 
didukung kerjasama diantara 
manajer, pelatih, para pemain 
dan pendukung untuk dapat 
memenangkan pertandingan 
melawan musuh/lawan/kompetitor.  

•	 Ketiga, Basinas selaku leading 
sector bersama DPR RI dan 
stakeholders terkait segera 
merancang regulasi hukum dan 
aturan perundang-undangan cyber 
law yang baru untuk memperkuat 
cyber law yang sudah ada, 
disesuaikan tantangan keamanan 
siber global yang semain kompleks 
dan dinamis di masa depan, 
seperti tercantum dalam norma-
norma siber di Tallin manual. 
Basinas dan DPR RI segera 
merancang peraturan perundang-
undangan tentang pendidikan dan 
pengelolaan sumber daya manusia 
siber Indonesia dan peraturan 
perundang-undangan terkait politik 
anggaran yang memadai dalam 
mengelola sektor keamanan 
informasi di Indonesia. 

•	 Keempat, Basinas selaku leading 
sector bersama stakeholders 
terkait segera menyusun strategi 
kerjasama di level nasional, 
regional hingga internasional 
untuk mengantisipasi tantangan 
kemananan siber yang bersifat 
global dengan membangun NCOC 
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siber membutuhkan anggaran 
yang relatif lebih murah dibanding 
anggaran industri pertahanan 
konvensional karena pelaku 
utama industri pertahanan siber 
adalah sumber daya manusia 
siber Indonesia yang sudah 
terkenal kemampuannya. Potensi 
SDM siber Indonesia seperti 
para programmer, system analyst, 
cryptoanalyst dan lainnya perlu 
diperhatikan dan dikelola negara 
secara baik termasuk para white 
hackers/crackers Indonesia yang 
punya jiwa nasionalisme tinggi. 

• 	 Pemer in tah  meleg i t imas i 
penyusunan national cyber 
security strategy & policy dan 
cyber security framewok serta 
pembuatan standar kriptografi 
nasional, termasuk penentuan 
infrastruktur kritis nasional dan 
obvitnas yang perlu dilindungi, 
segera setelah Badan Siber 
Nasional (Basinas) terbentuk. 

 _______________

1 Sambutan Gubernur Lemhannas 
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Strategis 2017, 25 Januari 2017.
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gov/,diunduh 31 Januari 2017.
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Pemerintah.Ingin.Bentuk.Badan.Cyber.
Nasional, diunduh 31 Januari 2017. 
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of Defense Strategy for Operating in 
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2017.

9 The Tallinn Manual, “Tallinn Manual 
on the International Law Applicable to Cyber 
Warfare”, https://ccdcoe.org/tallinn-manual.
html, diunduh 30 Januari 2017.

10    C o l o n e l  D r .  R u d y  G u l t o m , 
“Cyberspace as Global Domain”, Materials 
of Cyber Security For Information Leaders 
Course, The National Defense University 
(NDU),Washington,DC.March 2015. 

11 Colonel Dr. Rudy Gultom, ”Cyber 
Conflict & Cyber Warfare”, Materials of Cyber 
Security Policy & Practice Course, The Naval 
Postgraduate School (NPS), Monterey, 
California, USA, May 2015.  

12 President Obama’s International 
Strategy for Cyberspace, “Prosperity, 
Security, and Openness in a Networked 
World”, May 2011, https://www.whitehouse.
g ov / s i te s / d e fa u l t / f i l e s / rs s _ v i ewe r / 
international_strategy_for_cyberspace.pdf, 
diunduh 30 Januari 2017.
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14  Colonel Dr. Rudy Gultom, Presidential 

Policy Directive 21 (PPD-21) on 12 February 
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(National Cyber Operation Center) 
yang canggih dan terintegrasi 
sebagai Pusat Komando Kendali 
berkemampuan C4ISR (Command, 
Control, Communication, Computer, 
Information, Surveillance & 
Reconaissance). Basinas juga 
segera membentuk pusat National 
Cyber Crisis Center (NC3) untuk 
mengantisipasi dampak mitigasi 
akibat aksi cyber threat, cyber 
attack, cyber crime, cyber terrorist 
hingga cyber warfare dengan 
mengintegrasikan seluruh potensi 
siber yang dimiliki pemerintah 
dan non-pemerintah melalui 
penyusunan Cyber Security 
Roadmap.

•	 Kelima, Basinas selaku leading 
sector bersama BIN dan komunitas 
intelijen terkait membangun 
peningkatan kemampuan dan 
arsitektur cyber intelligence 
Indonesia yang lebih canggih 
dan modern untuk melakukan 
kontra intelijen siber (counter 
cyber intelligence) aksi intelijen 
pihak lawan seperti menyadap 
atau mencuri rahasia negara, 
data atau informasi sensitif, 
mengekspose konfigurasi 
insfrastruktur kritis nasional atau 
melakukan “penetrasi” terhadap 
center of excellence dan center 
of gravity simpul-simpul akses 
informasi  di Indonesia melalui 
aksi cyber threat, cyber attack, 
cyber propaganda hingga social 
engineering attack. Basinas harus 
mampu memastikan siapa musuh 
atau lawan sebenarnya yang 
dihadapi di dunia siber (baik state-
actors maupun non-state actors), 
termasuk mengetahui kemampuan 
dan kapabilitas siber lawan, 
maksud dan tujuan, bagaimana 
taktik, teknik, strategi, prosedur 
yang digunakan lawan. Basinas 
dapat memformulasikan cyber 
security risk management secara 

nasional, dengan mengadopsi 
formulasi: 32

cyber security risks = (cyber threat + 
cyber vulnerability) - cyber capability

 

PENUTUP

Kesimpulan    

Dari seluruh uraian, analisa dan 
pembahasan dalam naskah akademik ini 
disimpulkan bahwa Badan Siber Nasional 
(Basinas) sebagai leading sector pengelola 
keamanan siber di Indonesia perlu segera 
dibentuk dan mendapat legitimasi dari 
Pemerintah serta para stakeholders terkait. 

Saran    

Beberapa saran yang mungkin 
dapat disampaikan kepada Pemerintah RI 
terkait rencana pembentukan Badan Siber 
Nasional (Basinas),  antara lain:    

•	 Pemerintah membuat program 
peningkatan kesadaran nasional 
(national awareness) dan 
kewaspadaan nasional (national 
vigilance) melalui Gerakan 
Nasional Peduli Siber (GNPS) 
dan Program Aksi Bela Negara di 
Bidang Siber (ABNBS) dengan 
mengajak seluruh komponen 
bangsa untuk turut berkontribusi 
mengantisipasi aksi cyber attack, 
cyber crime, cyber propaganda, 
cyber terrorist, cyber warfare 
hingga penyebaran berita bohong 
(hoax).

•	 Pemerintah membangun program 
industri pertahanan siber (cyber 
defense industry) dan program 
pembuatan cyber weapon guna 
melindungi kepentingan bangsa 
sekaligus sebagai produk alut 
sista unggulan Indonesia. Dalam 
konteks keuangan negara, 
pembangunan Industri pertahanan 
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Abstrak

Hukum selama ini dipersepsikan sebatas peraturan perundang-undangan dan aturan 
lainnya. Demikian pula analisa hukum yang digunakan sebagai kerangka perubahan atas 

perilaku maupun menilai sebab dan akibat dari suatu tindakan. Salah satu bentuk analisa 
tersebut adalah analisa budaya hukum. Tulisan ini akan mengangkat bagaimana analisa 

budaya hukum mampu digunakan sebagai sarana untuk menciptakan suatu angkatan 
bersenjata yang profesional.

Illustrasi : Sulistyo Wibowo (tyograph)
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diri mereka sendiri.

Terkait budaya nasional,9 persepsi 
dan konstruksi hukum suatu negara dapat 
menjadi aspek yang mempengaruhi militer. 
Dapat juga dikatakan bahwa pada konteks 
‘budaya’, hukum juga dapat dipersepsikan 
sebagai bagian dari budaya yang dapat 
mempengaruhi sikap dari aktor-aktor dalam 
negara.

Pendapat mengenai budaya hukum 
(legal culture) dapat menjadi contoh 
yang baik. Menurut David Nelken, budaya 
hukum dapat dilihat manifestasinya dari 
perilaku institusional, sebagai factor yang 
mempengaruji dan dipengaruhi oleh ragam 
perbedaan dalam kesadaran hukum 
individual, sebagai pola ide-ide yang berada 
dibalik perilaku, maupun sebagai konteks lain 
dalam diskursus politico-legal itu sendiri.10  
Pada konteks ini, tulisan ini memandang 
bahwa hukum lebih dari sekedar regulasi 
akan tetapi sebagai sebuah factor yang 
mempengaruhi perilaku.

Apabila kita kembali kepada apa yang 
diungkapkan oleh Huntington mengenai 
tentara profesional, dikaitkan dengan 
apa yang diungkapkan oleh Cleary dan 
Chuter terkait manajemen pertahanan 
dalam demokrasi, kita dapat melihat 
gambaran pentingnya hukum dalam 
memenuhi kebutuhan manajemen tersebut. 
Mengaplikasikan perspektif ini pada 
konteks pembangunan demokrasi, banyak 
negara-negara yang sedang membangun 
demokrasi memfokuskan diri pada 
pengembangan angkatan bersenjata yang 
profesional. Menerapkan konteks budaya 
sebagai perspektif pembahasan, tulisan ini 
akan mengangkat bagaimana hukum dan 
budaya hukum memiliki signifikansi dalam 
membentuk perspektif angkatan bersenjata 
atas peran mereka dalam konteks 
manajemen pertahanan dalam sebuah 
negara demokrasi.

Tulisan ini pertama-tama akan 
mengeksplorasi konsep budaya hukum, 

dilanjutkan dengan pembahasan mengenai 
konsep profesionalisme angkatan bersenjata. 
Kedua pembahasan tersebut akan bersifat 
teoretis untuk menjadi landasan berpikir 
untuk pembahasan berikutnya. Bagian akhir 
tulisan ini akan membahas bagaimana efek 
budaya hukum terhadap persepsi atas peran 
dan profesionalisme angkatan bersenjata 
berdasarkan pendekatan teoretis yang ada

PEMBAHASAN

Budaya Hukum dan Pembentukan Hukum

Pada pendahuluan telah diangkat 
perihal pendapat David Nelken mengenai 
budaya hukum. Poin penting dari pendapatnya 
adalah pengaruh hukum terhadap perilaku 
institusional. Pendapat Nelken ini sejalan 
dengan pendapat dari Lawrence Friedman 
terkait interaksi antara hukum dan subjek 
hukum. Friedman memandang bahwa 
subjek hukum tidak semata-mata bereaksi, 
akan tetapi mereka juga berinteraksi dimana 
subjek hukum menterjemahkan perasaan 
mereka, perilaku, motif, dan kecenderungan 
kepada aksi kelompok, tawar-menawar, 
upaya mempengaruhi hukum, dan mungkin 
juga upaya untuk membengkokkan atau 
memperburuk aplikasi hukum itu sendiri.11

Sebelum membahas lebih lanjut 
mengenai teori budaya hukum, sedikit 
bahasan di atas menunjukkan mengapa 
pendekatan ini penting untuk diterapkan 
dalam analisis untuk membentuk perilaku 
yang dikehendaki. Memandang hukum 
dalam kacamata yang lebih komprehensif 
sebagai sebuah kerangka analisis perilaku 
dan pembentukan perilaku dan lebih dari 
sekedar pengaturan legal dan tidak legal 
merupakan poin penting pada penggunaan 
teori ini.

Untuk lebih memahami konsep 
dari budaya hukum, beberapa definisi 
dapat dikemukakan. Tulisan ini akan 
menggunakan pendapat Friedman sebagai 
dasar utama untuk mendefinisikan budaya 
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PENDAHULUAN

Perkembangan tren manajemen 
keamanan nasional pada saat ini mengarah 
ke integrasi beragam aspek sebagai bagian 
dari pendekatan holistik keamanan nasional.  
Integrasi ini sudah menjadi bahasan yang 
umum dalam konteks hubungan sipil militer. 
Laura Cleary misalnya, ia menegaskan 
perlunya kerjasama yang baik antara aktor 
sipil dan militer dimana keduanya memahami 
apa peranannya masing-masing dalam 
keamanan nasional.1 Pendapat Cleary 
memberikan gambaran pentingnya integrasi 
beragam aspek dalam negara dalam upaya 
menjamin keamanan nasional.

Angkatan bersenjata yang profesional 
adalah sebuah kebutuhan bagi negara 
demokrasi, mengingat hubungan sipil-
militer yang sehat adalah salah satu 
kekuatan negara demokrasi. Terminologi 
angkatan bersenjata profesional itu sendiri 
dipopulerkan oleh Samuel Huntington dalam 
buku The Soldier and the State. Huntington 
menyatakan bahwa tentara yang profesional 
adalah mereka yang memiliki keahlian, rasa 
tanggung jawab, dan corporateness (sebuah 
kesadaran sebagai sebuah kesatuan dan 
kesadaran organik yang berbeda dengan 
orang biasa).2 Konsep ini membentuk 
suatu gambaran mendasar mengenai 
profesionalisme angkatan bersenjata.

Pendapat lain diungkapkan oleh 
Morris Janowitz dalam bukunya Profesional 
Soldier. Selayaknya Huntington, Janowitz 
juga memandang bahwa militer berbeda 
dengan sipil karena memiliki sifat dasar 
dan peran yang berbeda dengan sipil.3 
Militer memandang bahwa resiko dan 
ketidakpastian merupakan bagian dari 
kehidupan operasional dan resiko atas 
nyawa merupakan sebuah resiko yang 
diterima dalam sebuah operasi sebagai 
pembeda mendasar antara sipil dan militer.4 

Perspektif mengenai profesionalisme 
perwira dan angkatan bersenjata ini 
juga berkaitan dengan keberlangsungan 

hidup suatu negara. Sebagaimana telah 
disebutkan oleh Laura Cleary, peran 
negara adalah untuk melayani kepentingan 
nasional dan kepentingan warga negara 
dimana pertahanan adalah peran penting 
yang diemban oleh negara.5 Pada era saat 
ini, dimana manajemen sektor pertahanan 
adalah sebuah kemestian yang tidak 
bisa dikesampingkan negara, Cleary 
mendiskusikan militer sebagai sebuah 
profesi dan bagaimana hubungannya 
dengan pemerintahan yang demokratis 
dan mekanisme kontrol sipil oleh negara. 
Hubungan ini menghendaki kedua 
belah pihak, angkatan bersenjata dan 
pemerintahan sipil, untuk memahami dengan 
baik peran dan batasan masing-masing 
lalu mengeksekusi fungsi mereka masing-
masing dibawah kerangka pemahaman 
tersebut.6

Lebih spesifik dari sudut pandang 
militer, pendapat Janowits bahwa masa 
depan profesi militer berada pada 
kesetimbangan antara stabilitas organisasi 
dan adaptasi terhadap perubahan teknologi 
dan politik yang cepat menjadi lebih terasa 
relevansinya.7 Walaupun relasi ini dapat 
dikatakan sebagai sebuah proses yang 
didominasi oleh proses politik, akan tetapi 
pada akhirnya hukum selalu memainkan 
peran yang penting dalam relasi dan 
posisi kedua aktor tersebut (militer dan 
pemerintahan sipil).

David Chuter dalam artikelnya 
menekankan  pen t ingnya  p roses 
pembentukan kebijakan, akan tetapi ia juga 
menggarisbawahi adanya keterbatasan 
pada proses tersebut. Chuter menyatakan 
bahwa ‘budaya nasional’ (national cultures) 
menciptakan batasan terhadap proses 
pembentukan kebijakan yang sempurna.8  
Ia memandang bahwa batasan tersebut 
membentuk perspektif dari negara yang 
tidak dapat dikesampingkan dalam 
proses pembentukan kebijakan terutama 
karena perspektif tersebut mempengaruhi 
bagaimana negara dan militer memandang 
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diri mereka sendiri.

Terkait budaya nasional,9 persepsi 
dan konstruksi hukum suatu negara dapat 
menjadi aspek yang mempengaruhi militer. 
Dapat juga dikatakan bahwa pada konteks 
‘budaya’, hukum juga dapat dipersepsikan 
sebagai bagian dari budaya yang dapat 
mempengaruhi sikap dari aktor-aktor dalam 
negara.

Pendapat mengenai budaya hukum 
(legal culture) dapat menjadi contoh 
yang baik. Menurut David Nelken, budaya 
hukum dapat dilihat manifestasinya dari 
perilaku institusional, sebagai factor yang 
mempengaruji dan dipengaruhi oleh ragam 
perbedaan dalam kesadaran hukum 
individual, sebagai pola ide-ide yang berada 
dibalik perilaku, maupun sebagai konteks lain 
dalam diskursus politico-legal itu sendiri.10  
Pada konteks ini, tulisan ini memandang 
bahwa hukum lebih dari sekedar regulasi 
akan tetapi sebagai sebuah factor yang 
mempengaruhi perilaku.

Apabila kita kembali kepada apa yang 
diungkapkan oleh Huntington mengenai 
tentara profesional, dikaitkan dengan 
apa yang diungkapkan oleh Cleary dan 
Chuter terkait manajemen pertahanan 
dalam demokrasi, kita dapat melihat 
gambaran pentingnya hukum dalam 
memenuhi kebutuhan manajemen tersebut. 
Mengaplikasikan perspektif ini pada 
konteks pembangunan demokrasi, banyak 
negara-negara yang sedang membangun 
demokrasi memfokuskan diri pada 
pengembangan angkatan bersenjata yang 
profesional. Menerapkan konteks budaya 
sebagai perspektif pembahasan, tulisan ini 
akan mengangkat bagaimana hukum dan 
budaya hukum memiliki signifikansi dalam 
membentuk perspektif angkatan bersenjata 
atas peran mereka dalam konteks 
manajemen pertahanan dalam sebuah 
negara demokrasi.

Tulisan ini pertama-tama akan 
mengeksplorasi konsep budaya hukum, 

dilanjutkan dengan pembahasan mengenai 
konsep profesionalisme angkatan bersenjata. 
Kedua pembahasan tersebut akan bersifat 
teoretis untuk menjadi landasan berpikir 
untuk pembahasan berikutnya. Bagian akhir 
tulisan ini akan membahas bagaimana efek 
budaya hukum terhadap persepsi atas peran 
dan profesionalisme angkatan bersenjata 
berdasarkan pendekatan teoretis yang ada

PEMBAHASAN

Budaya Hukum dan Pembentukan Hukum

Pada pendahuluan telah diangkat 
perihal pendapat David Nelken mengenai 
budaya hukum. Poin penting dari pendapatnya 
adalah pengaruh hukum terhadap perilaku 
institusional. Pendapat Nelken ini sejalan 
dengan pendapat dari Lawrence Friedman 
terkait interaksi antara hukum dan subjek 
hukum. Friedman memandang bahwa 
subjek hukum tidak semata-mata bereaksi, 
akan tetapi mereka juga berinteraksi dimana 
subjek hukum menterjemahkan perasaan 
mereka, perilaku, motif, dan kecenderungan 
kepada aksi kelompok, tawar-menawar, 
upaya mempengaruhi hukum, dan mungkin 
juga upaya untuk membengkokkan atau 
memperburuk aplikasi hukum itu sendiri.11

Sebelum membahas lebih lanjut 
mengenai teori budaya hukum, sedikit 
bahasan di atas menunjukkan mengapa 
pendekatan ini penting untuk diterapkan 
dalam analisis untuk membentuk perilaku 
yang dikehendaki. Memandang hukum 
dalam kacamata yang lebih komprehensif 
sebagai sebuah kerangka analisis perilaku 
dan pembentukan perilaku dan lebih dari 
sekedar pengaturan legal dan tidak legal 
merupakan poin penting pada penggunaan 
teori ini.

Untuk lebih memahami konsep 
dari budaya hukum, beberapa definisi 
dapat dikemukakan. Tulisan ini akan 
menggunakan pendapat Friedman sebagai 
dasar utama untuk mendefinisikan budaya 
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konteks ini kita dapat mengaitkan konsep 
budaya hukum dengan perspektif Weber, 
yaitu adanya interaksi antara hukum dan 
tindakan sebuah kelompok sosial, dalam 
hal ini organisasi negara, yang termasuk di 
dalamnya angkatan bersenjata.

Apabila ditelusuri dalam konteks 
negara, maka kita akan mendapati bahwa 
konstitusi merupakan dasar hukum dari 
sebuah negara. Terdapat beragam literature 
yang membahas mengenai konstitusi dalam 
konteks negara modern, secara umum 
dapat dikatakan bahwa konsitusi memiliki 
tiga fungsi mendasar, yaitu:

1. Sebagai batasan dari kekuasaan 
negara melalui penerapan 
prinsip-prinsip dan pengaturan-
pengaturan yang spesifik, dimana 
berdasarkan hal tersebut hukum 
dan kegiatan pemerintahan 
didasarkan kepadanya;

2. Sebagai fungsi simbolik yang 
mendefinisikan sebuah negara 
dan tujuan negara, pada konteks 
ini konstitusi berperan sebagai 
sarana yang menetapkan legitimasi 
negara tersebut;

3. Sebagai pendefinisian pola 
kekuasaan dan pola pemerintahan 
yang mengatur negara.22

Secara praktis tiga bentuk fungsi 
konstitusi tersebut dapat dilihat polanya 
pada negara-negara yang ada pada saat 
ini. Akan tetap terdapat pendapat lain 
yang membuat kita perlu mendefinisikan 
mengenai konstitusi sebagai norma dasar, 
dalam hal ini perspektif Hans Kelsen 
mengenai grundnorm.

Kelsen memandang bahwa grundnorm 
atau norma dasar sebagai sesuatu yang 
tidak dapat diciptakan oleh otoritas apapun 
yang kompetensinya didasarkan pada 
otoritas lain yang lebih tinggi.23 Norma dasar 
dalam pandangan Kelsen adalah sebuah 
norma dimana norma tersebut menjadi 

landasan bagi seluruh norma hukum dalam 
negara dan menjadi sumber validitas legal 
dan dengan demikian pula menjadi sumber 
validitas atas norma lain dalam negara.24  
Pendapat ini mengandung pemahaman 
bahwa tidak selamanya dapat dikatakan 
bahwa konstitusi merupakan dasar negara.

Pendapat Kelsen sendiri mendapatkan 
kritik dari Hans Nawiasky. Nawiasky 
berpendapat bahwa terminologi norma 
dasar negara (staatsgrundnorm) tidak 
tepat untuk digunakan karena norma 
dasar mustahil untuk diubah sementara 
sumber hukum tertinggi dari negara 
dapat berubah karena kejadian tertentu 
seperti revolusi atau kudeta.25 Nawiasky 
mengusulkan penggunaan terminologi 
Staatsfundamentalnorm, atau norma 
fundamental negara.26 Menurut Hamid 
Attamimi, Indonesia dapat dikatakan 
menggunakan pendekatan Nawiasky dalam 
struktur hukumnya. Menurut Attamimi 
struktur di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Staatsfundamentalnorm: Pancasila 
(Pembukaan UUD 1945).

2. Staatsgrundgesetz: Batang 
Tubuh UUD 1945, Konvensi 
Ketatanegaraan.

3. Formell gesetz: Undang-Undang

4. Verordnung en Autonome 
Satzung: Secara hirarkis mulai 
dari Peraturan Pemerintah hingga 
kebawahnya.27

Apabila dikaitkan antara Kelsen 
dan Nawiasky, pada dasarnya keduanya 
tidak kontradiktif. Pada satu sisi Kelsen 
memandang bahwa norma dasar tidaklah 
dibentuk oleh suatu institusi tertentu, 
akan tetapi konstitusi negara pada 
akhirnya dapat ditelusuri kepada satu 
sumber yang memberikan validasi atas 
konstitusi.28 Sebagaimana disampaikan 
Nawiasky, norma dasar negara dapat 
diubah berdasarkan revolusi atau kudeta, 
sementara menurut Kelsen tindakan 
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hukum. Friedman mendefinisikan budaya 
hukum sebagai ide, sikap, dan ekspektasi 
masyarakat tentang hukum dan proses 
hukum12 dan Friedman juga menyatakan 
bahwa budaya hukum merujuk kepada 
pengetahuan public dan sikap tindak serta 
pola perilaku terhadap sistem hukum.13 Lebih 
jauh lagi, Friedman juga mendefinisikan 
budaya hukum sebagai seperangkat sikap, 
nilai, norma, dan bentuk perilaku terhadap 
hukum dan di dalam hukum.14

Pendapat Friedman terfokus 
kepada pentingnya interaksi social pada 
pembentukan hukum dan sistem hukum. 
Bahkan pentingnya interaksi ini dinyatakan 
juga oleh Friedman bahwa yang menjadikan 
hukum dan sistem hukum itu kehidupan 
dan realita adalah kehidupan social dan 
bergantung sepenuhnya terhadap input dari 
luar (hukum dan sistem hukum).15 Tulisan ini 
akan memfokuskan diri kepada bagaimana 
budaya hukum dapat digunakan sebagai 
analisis untuk melihat pengaruh hukum 
terhadap kelompok sosial yang berada 
diluar sistem hukum.

Terdapat tiga faktor dalam menjelaskan 
interaksi terkait hukum menurut Friedman, 
faktor tersebut adalah: sanksi, pengaruh 
sosial, dan nilai-nilai yang terinternalisasi.16 
Satu bentuk interaksi adalah dimana 
kelompok-kelompok sosial dapat berusaha 
untuk mempengaruhi hukum sampai titik 
tertentu dalam rangka memenuhi ekspektasi 
atau kebutuhannya masing-masing.17 
Pemahaman atas interaksi ini merupakan 
gambaran atas bagaimana budaya hukum 
mempengaruhi cara pandang dan perilaku 
kelompok sosial terhadap hukum.

Mengkaitkan konsep budaya hukum ini 
dengan lebih konkret pada konteks negara 
dan aktor dalam negara adalah dengan 
mengangkat konsep kewenangan yang 
dimiliki oleh negara. Berdasarkan bahasan 
teoretis mengenai budaya hukum diatas 
dapat dilihat bahwa salah satu bagian dari 
budaya hukum adalah sistem hukum yang 
berlaku, dalam bentuk peraturan yang 

tertulis maupun yang tidak tertulis. Untuk 
memahami konteks ini, penting untuk 
kembali ke teori-teori dasar mengenai 
negara. Teori yang diungkapkan oleh Max 
Weber mengenai legal rational authority 
dapat digunakan sebagai contoh.

Formulasi Weber terkait rational 
legal authority dapat ditemukan dalam 
bahasannya mengenai konsep legitimasi 
otoritas. Menurutnya terdapat tiga bentuk 
legitimasi atas otoritas: charismatic 
authority, traditional authority, dan rational 
legal authority. Charismatic authority 
mendapatkan otoritas ketika pemegang 
otoritas tersebut memiliki kualitas yang unik 
dan dengan demikian perlu dtaati, traditional 
authority mendapatkan otoritas karena 
orang-orang melihat posisi tersebut dan 
suksesi kekuasaannya merupakan profuk 
masa lalu dan dengan demikian harus 
berlanjut dengan sendirinya.18 Rational legal 
authority berbeda dengan yang lain karena 
legitimasi atas kekuasaannya berasal dari 
sebuah sistem pengaturan dan prosedur 
yang mengikat semua orang.19

Weber menyatakan bahwa rational 
authority didasarkan pada seperangkat 
peraturan hukum, dimana pemegang 
kekuasaan memiliki hak atasnya berdasarkan 
seperangkat norma hukum.20 Lebih lanjut 
Weber menjelaskan bahwa kepatuhan 
dalam lingkup rational legal authority 
didasarkan pada sebuah ketertiban hukum, 
pernyataan ini menyiratkan bahwa struktur 
negara dan persepsi atas kekuasaan dan 
otoritas dibentuk oleh norma hukum yang 
diterapkan pada negara tersebut. Cotterrell 
mempersepsikan pandangan Weber 
tentang hukum ini sebagai pandangan yang 
mendasar dalam mengubah pondasi sosial 
dalam masyarakat modern.21

Prinsip dasar dari konsep rational legal 
authority  ini dapat disimpulkan dalam konteks 
negara sebagai negara mendapatkan 
legitimasi tindakannya dari otoritas legal 
yang diberikan kepadanya berdasarkan 
hukum yang mengatur negara tersebut. Pada 
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konteks ini kita dapat mengaitkan konsep 
budaya hukum dengan perspektif Weber, 
yaitu adanya interaksi antara hukum dan 
tindakan sebuah kelompok sosial, dalam 
hal ini organisasi negara, yang termasuk di 
dalamnya angkatan bersenjata.

Apabila ditelusuri dalam konteks 
negara, maka kita akan mendapati bahwa 
konstitusi merupakan dasar hukum dari 
sebuah negara. Terdapat beragam literature 
yang membahas mengenai konstitusi dalam 
konteks negara modern, secara umum 
dapat dikatakan bahwa konsitusi memiliki 
tiga fungsi mendasar, yaitu:

1. Sebagai batasan dari kekuasaan 
negara melalui penerapan 
prinsip-prinsip dan pengaturan-
pengaturan yang spesifik, dimana 
berdasarkan hal tersebut hukum 
dan kegiatan pemerintahan 
didasarkan kepadanya;

2. Sebagai fungsi simbolik yang 
mendefinisikan sebuah negara 
dan tujuan negara, pada konteks 
ini konstitusi berperan sebagai 
sarana yang menetapkan legitimasi 
negara tersebut;

3. Sebagai pendefinisian pola 
kekuasaan dan pola pemerintahan 
yang mengatur negara.22

Secara praktis tiga bentuk fungsi 
konstitusi tersebut dapat dilihat polanya 
pada negara-negara yang ada pada saat 
ini. Akan tetap terdapat pendapat lain 
yang membuat kita perlu mendefinisikan 
mengenai konstitusi sebagai norma dasar, 
dalam hal ini perspektif Hans Kelsen 
mengenai grundnorm.

Kelsen memandang bahwa grundnorm 
atau norma dasar sebagai sesuatu yang 
tidak dapat diciptakan oleh otoritas apapun 
yang kompetensinya didasarkan pada 
otoritas lain yang lebih tinggi.23 Norma dasar 
dalam pandangan Kelsen adalah sebuah 
norma dimana norma tersebut menjadi 

landasan bagi seluruh norma hukum dalam 
negara dan menjadi sumber validitas legal 
dan dengan demikian pula menjadi sumber 
validitas atas norma lain dalam negara.24  
Pendapat ini mengandung pemahaman 
bahwa tidak selamanya dapat dikatakan 
bahwa konstitusi merupakan dasar negara.

Pendapat Kelsen sendiri mendapatkan 
kritik dari Hans Nawiasky. Nawiasky 
berpendapat bahwa terminologi norma 
dasar negara (staatsgrundnorm) tidak 
tepat untuk digunakan karena norma 
dasar mustahil untuk diubah sementara 
sumber hukum tertinggi dari negara 
dapat berubah karena kejadian tertentu 
seperti revolusi atau kudeta.25 Nawiasky 
mengusulkan penggunaan terminologi 
Staatsfundamentalnorm, atau norma 
fundamental negara.26 Menurut Hamid 
Attamimi, Indonesia dapat dikatakan 
menggunakan pendekatan Nawiasky dalam 
struktur hukumnya. Menurut Attamimi 
struktur di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Staatsfundamentalnorm: Pancasila 
(Pembukaan UUD 1945).

2. Staatsgrundgesetz: Batang 
Tubuh UUD 1945, Konvensi 
Ketatanegaraan.

3. Formell gesetz: Undang-Undang

4. Verordnung en Autonome 
Satzung: Secara hirarkis mulai 
dari Peraturan Pemerintah hingga 
kebawahnya.27

Apabila dikaitkan antara Kelsen 
dan Nawiasky, pada dasarnya keduanya 
tidak kontradiktif. Pada satu sisi Kelsen 
memandang bahwa norma dasar tidaklah 
dibentuk oleh suatu institusi tertentu, 
akan tetapi konstitusi negara pada 
akhirnya dapat ditelusuri kepada satu 
sumber yang memberikan validasi atas 
konstitusi.28 Sebagaimana disampaikan 
Nawiasky, norma dasar negara dapat 
diubah berdasarkan revolusi atau kudeta, 
sementara menurut Kelsen tindakan 
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melalui distribusi tersebut menciptakan 
suasana kondusif untuk memunculkan 
sikap perilaku profesional di kalangan 
korps perwira militer.33 Model yang kedua 
adalah kontrol subjektif. Model subjektif ini 
sangat berbeda dengan pola objektif, pola 
ini pengawasan memfokuskan diri kepada 
upaya maksimalisasi kekuasaan politik sipil 
dibandingkan dengan kekuasaan politik 
militer, dengan kata lain kontrol subjektif 
meletakkan militer dibawah pengaruh 
kekuasaan politik sipil yang kuat.34

Sebagaiman telah disebutkan secara 
singkat, pendapat Morris Janowitz dalam 
Profesional Soldier dapat diangkat sebagai 
pembanding. Janowitz mengkonsepsikan 
profesional sebagai mereka yang mampu 
memberikan pelayanan khusus dimana 
pelayanan tersebut memerlukan keahlian 
tertentu yang dihasilkan dari pelatihan 
berkepanjangan.35 Tidak ada perbedaan 
berarti dengan Huntington pada definisi ini, 
akan tetapi perbedaan mendasar Janowitz 
dan Huntington terletak pada pengaruh 
institusi pemerintahan sipil terhadap militer.

Perbedaan antara keduanya terletak 
pada seberapa besar pengaruh lembaga 
sipil terhadap militer. Janowitz dapat 
dikatakan lebih cenderung ke arah kontrol 
subjektif dibandingkan dengan Huntington 
yang memiliki kecenderungan terhadap 
kontrol objektif. Janowitz memandang 
bahwa organisasi militer perlu untuk 
memiliki dukungan politik yang luas dan 
mobilisasi dukungan politik tersebut melalui 
mekanisme kontrol sipil.36 Janowitz lebih 
lanjut berpendapat bahwa lebih kuatnya 
hubungan secara formal maupun informal 
antara kelompok perwira militer dan 
kelompok maupun institusi kepemimpinan 
sipil, maka semakin besar pula potensi 
pengaruh yang ditimbulkan.37 Pada dasarnya 
Janowitz menghendaki jarak yang tidak 
terlalu tegas dalam relasi otoritas antara 
sipil dan militer dibandingkan Huntington 
yang menghendaki adanya pemisahan yang 
tegas antara sipil dan militer.

Pendapat yang diungkapkan 
Huntington dan Janowitz dapat dikatakan 
mencakup pendapat mendasar mengenai 
pengertian profesionalisme militer. Langkah 
berikutnya adalah profesionalisme angkatan 
bersenjata. Tulisan Anthony Forster, Timothy 
Edmunds, dan Andrew Cottey dalam 
buku The Challenge of Military Reform in 
Postcommunist Europe: Building Profesional 
Armed Forces dapat menggambarkan 
mengenai profesionalisme angkatan 
bersenjata. 

Mereka memandang bahwa angkatan 
bersenjata profesional adalah sebuah 
‘bentuk ideal’, bentuk akhir atau tujuan, 
bahkan sebuah analisis atas sebuah 
konstruksi yang berperan sebagai patokan 
analisis untuk menentukan tipe-tipe apa 
yang serupa dan bagaimana mereka 
berbeda satu sama lain. Sedangkan menurut 
mereka, profesionalisasi adalah seperangkat 
proses dimana angkatan bersenjata menjadi 
semakin dekat kearah tipe ideal dari 
angkatan bersenjata yang profesional, akan 
tetapi juga termasuk – sampai pada titik kita 
menerima bahwa perkembangan menuju 
angkatan bersenjata profesional adalah 
titik akhir yang dikehendaki – tujuan-tujuan 
normative.38

Penting untuk diperhatikan bahwa 
definisi yang diungkapkan oleh Forster et.al. 
berkaitan dengan pemahaman yang sama 
dengan Huntington dan Janowitz yaitu terkait 
relasi antara angkatan bersenjata dengan 
negara.39 Diungkapkan lebih lanjut bahwa 
terdapat beberapa karakteristik dan sub-
karakteristik yang dapat ditarik berdasarkan 
asumsi mengenai angkatan bersenjata 
profesional dan profesionalism yang dibahas 
diatas. Karakteristik pertama adalah terkait 
dengan fungsi eksternal dan domestik 
(dalam negeri), terdapat definisi peran yang 
detail, strategi, tujuan dan tanggungjawab 
angkatan bersenjata yang eksplisit, 
dimengerti, dan terinternalisasi di dalam 
angkatan bersenjata. Selain itu terdapat juga 
adanya batasan legal dan konstitusional 
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tersebut menggantikan atau menghilangkan 
validitas dari norma itu sendiri, walaupun 
norma hukum dari negara yang baru pasca 
kudeta atau revolusi memiliki pemahaman 
yang sama dengan norma yang digantikan. 
Berdasarkan pemahaman ini, apa yang 
dipandang Nawiasky sebagai norma 
fundamental negara adalah sebuah asumsi 
validitas atas norma dasar menurut Kelsen 
dan apa yang dipandang oleh Nawiasky 
sebagai Konstitusi dalam posisi norma 
fundamental negara adalah apa yang oleh 
Kelsen dipandang sebagai norma dasar.29

Kedua teori ini menggambarkan 
korelasi antara budaya hukum dalam 
konteks negara dengan pembentukan 
hukum dalam negara tersebut. Kedua 
teori tersebut menggambarkan secara 
praktis korelasi antara teori Weber, terkait 
sumber validasi kewenangan yang dimiliki 
oleh negara, dan bagaimana hukum yang 
terbentuk tersebut memiliki pengaruh atas 
sikap atau perilaku aktor di dalam negara 
terhadap hukum. Tulisan ini mengambil 
posisi bahwa pembentukan hukum 
ditentukan oleh masyarakat dimana hukum 
itu terbentuk, demikian pula dengan normas 
dasar, konstitusi, dan budaya hukum 
yang terbentuk kemudian. Bahwa hukum 
dipengaruhi oleh nilai-nilai di masyarakat 
dan juga mempengaruhi perkembangan 
nilai-nilai yang ada.

Dalam konteks pembentukan 
profesionalisme angkatan bersenjata, 
pendekatan budaya hukum ini menjadi 
lebih relevan mengingat asumsi dasar 
bahwa angkatan bersenjata adalah 
sebuah kelompok sosial dan juga aktor 
dalam negara. Posisi tersebut menjadikan 
angkatan bersenjata memiliki relasi yang 
unik dalam paparannya terhadap hukum, 
baik dalam konteks mempengaruhi maupun 
dipengaruhi. Sebelum memaparkan korelasi 
tersebut, tulisan ini akan membahas terlebih 
dahulu konteks profesionalisme angkatan 
bersenjata.

Memahami Profesionalisme Angkatan 
Bersenjata

Sebagaimana telah disebutkan di 
awal, salah satu pendapat yang mendasar 
mengenai profesionalism diungkapkan oleh 
Huntington. Dalam bukunya yang berjudul 
the Soldier and the State, Huntington 
mempersepsikan bahwa militer merupakan 
sebuah profesi tersendiri, dan dengan 
demikian perwira militer adalah seorang 
profesional. Menurutnya, perwira profesional 
memiliki kepakaran tertentu, rasa tanggung 
jawab, dan rasa corporateness yang 
didefinisikan sebagai sebuah perasaan 
kesatuan dan kesadaran organik sebagai 
sebuah kelompok yang berbeda dari 
kelompok orang yang tidak memiliki 
keahlian (laymen).30 Singkatnya, Huntington 
memandang bahwa para perwira militer 
adalah seorang profesional terutama karena 
menjadi perwira militer itu sendiri adalah 
sebuah profesi dan bukan karena didasarkan 
atas sebuah keahlian tertentu.31

Penekanan Huntington terkait profesi 
militer adalah pada kekhasan yang 
dimilikinya. Berdasarkan fakta bahwa profesi 
militer membutuhkan keahlian tinggi pada 
bidang tertentu dan keahlian khusus yang 
memerlukan pendidikan dan pelatihan 
komprehensif serta fakta bahwa perwira 
modern banyak menghabiskan waktu untuk 
proses pendidikan dan pelatihan formal, 
Huntington melihat profesi militer merupakan 
profesi yang khusus.32 Dengan kata lain 
berdasarkan karakteristik dan fungsi yang 
mendefinisikan sebuah profesi, dengan 
demikian mereka yang tergabung dalam 
profesi tersebut adalah seorang profesional.

Huntington juga dikenal karena 
mengungkapkan pandangan mengenai 
model pengawasan sipil terhadap 
militer. Model yang pertama adalah 
model pengawasan objektif dimana 
metode yang digunakan adalah dengan 
memaksimalkan profesionalisme militer 
melalui pendistribusian kekuasaan politik 
antara militer dengan kelompok sipil yang 
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melalui distribusi tersebut menciptakan 
suasana kondusif untuk memunculkan 
sikap perilaku profesional di kalangan 
korps perwira militer.33 Model yang kedua 
adalah kontrol subjektif. Model subjektif ini 
sangat berbeda dengan pola objektif, pola 
ini pengawasan memfokuskan diri kepada 
upaya maksimalisasi kekuasaan politik sipil 
dibandingkan dengan kekuasaan politik 
militer, dengan kata lain kontrol subjektif 
meletakkan militer dibawah pengaruh 
kekuasaan politik sipil yang kuat.34

Sebagaiman telah disebutkan secara 
singkat, pendapat Morris Janowitz dalam 
Profesional Soldier dapat diangkat sebagai 
pembanding. Janowitz mengkonsepsikan 
profesional sebagai mereka yang mampu 
memberikan pelayanan khusus dimana 
pelayanan tersebut memerlukan keahlian 
tertentu yang dihasilkan dari pelatihan 
berkepanjangan.35 Tidak ada perbedaan 
berarti dengan Huntington pada definisi ini, 
akan tetapi perbedaan mendasar Janowitz 
dan Huntington terletak pada pengaruh 
institusi pemerintahan sipil terhadap militer.

Perbedaan antara keduanya terletak 
pada seberapa besar pengaruh lembaga 
sipil terhadap militer. Janowitz dapat 
dikatakan lebih cenderung ke arah kontrol 
subjektif dibandingkan dengan Huntington 
yang memiliki kecenderungan terhadap 
kontrol objektif. Janowitz memandang 
bahwa organisasi militer perlu untuk 
memiliki dukungan politik yang luas dan 
mobilisasi dukungan politik tersebut melalui 
mekanisme kontrol sipil.36 Janowitz lebih 
lanjut berpendapat bahwa lebih kuatnya 
hubungan secara formal maupun informal 
antara kelompok perwira militer dan 
kelompok maupun institusi kepemimpinan 
sipil, maka semakin besar pula potensi 
pengaruh yang ditimbulkan.37 Pada dasarnya 
Janowitz menghendaki jarak yang tidak 
terlalu tegas dalam relasi otoritas antara 
sipil dan militer dibandingkan Huntington 
yang menghendaki adanya pemisahan yang 
tegas antara sipil dan militer.

Pendapat yang diungkapkan 
Huntington dan Janowitz dapat dikatakan 
mencakup pendapat mendasar mengenai 
pengertian profesionalisme militer. Langkah 
berikutnya adalah profesionalisme angkatan 
bersenjata. Tulisan Anthony Forster, Timothy 
Edmunds, dan Andrew Cottey dalam 
buku The Challenge of Military Reform in 
Postcommunist Europe: Building Profesional 
Armed Forces dapat menggambarkan 
mengenai profesionalisme angkatan 
bersenjata. 

Mereka memandang bahwa angkatan 
bersenjata profesional adalah sebuah 
‘bentuk ideal’, bentuk akhir atau tujuan, 
bahkan sebuah analisis atas sebuah 
konstruksi yang berperan sebagai patokan 
analisis untuk menentukan tipe-tipe apa 
yang serupa dan bagaimana mereka 
berbeda satu sama lain. Sedangkan menurut 
mereka, profesionalisasi adalah seperangkat 
proses dimana angkatan bersenjata menjadi 
semakin dekat kearah tipe ideal dari 
angkatan bersenjata yang profesional, akan 
tetapi juga termasuk – sampai pada titik kita 
menerima bahwa perkembangan menuju 
angkatan bersenjata profesional adalah 
titik akhir yang dikehendaki – tujuan-tujuan 
normative.38

Penting untuk diperhatikan bahwa 
definisi yang diungkapkan oleh Forster et.al. 
berkaitan dengan pemahaman yang sama 
dengan Huntington dan Janowitz yaitu terkait 
relasi antara angkatan bersenjata dengan 
negara.39 Diungkapkan lebih lanjut bahwa 
terdapat beberapa karakteristik dan sub-
karakteristik yang dapat ditarik berdasarkan 
asumsi mengenai angkatan bersenjata 
profesional dan profesionalism yang dibahas 
diatas. Karakteristik pertama adalah terkait 
dengan fungsi eksternal dan domestik 
(dalam negeri), terdapat definisi peran yang 
detail, strategi, tujuan dan tanggungjawab 
angkatan bersenjata yang eksplisit, 
dimengerti, dan terinternalisasi di dalam 
angkatan bersenjata. Selain itu terdapat juga 
adanya batasan legal dan konstitusional 
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profesionalisme angkatan bersenjata, 
dan negara. Titik berat relasi tersebut 
ada pada bagaimana hukum menjadi 
kerangka dimana relasi antara angkatan 
bersenjata dan negara mendapatkan 
bentuk dan koridornya. Bahasan berikutnya 
adalah bagaimana sesungguhnya relasi 
tersebut memberikan pengaruh terhadap 
pembentukan profesionalisme angkatan 
bersenjata.

Pengaruh Budaya Hukum Terhadap 
Profesionalisme Angkatan Bersenjata

Profesionalisme angkatan bersenjata 
berkaitan erat dengan bagaimana 
terbentuknya negara dan terbentuknya 
angkatan bersenjata. Pada beragam kasus 
yang terjadi di beragam belahan dunia, 
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 
angkatan bersenjata sulit untuk dilepaskan 
dari bagaimana negara itu sendiri terbentuk. 
Terbentuknya negara yang berarti juga 
terbentuknya sebuah norma hukum baru 
dan institusi di dalam negara tersebut 
mempengaruhi bagaimana institusi tersebut 
memandang dirinya, termasuk di dalamnya 
angkatan bersenjata.

Perspektif ini terlihat dari pendapat 
Samuel Finer mengenai alasan-alasan militer 
melakukan intervensi dalam negara. Finer 
mengungkapkan dua motif ketika melakukan 
intervensi dalam negara, yang pertama 
adalah ‘manifest destiny’46 atau perwujudan 
takdir dan motif ‘national interest’47 atau 
kepentingan nasional. Pada motif manifest 
destiny, perspektif yang berkembang adalah 
angkatan bersenjata merepresentasikan 
independensi dalam menjaga negara, jauh 
dari politik, dan secara tugas memiliki peran 
spesifik dalam mempertahankan negara. 
Kondisi ini menciptakan ideologi internal 
tersendiri pada konteks angkatan bersenjata 
yang ideologi tersebut didasarkan kepada 
nilai-nilai dan ideology negara.48

Motif kepentingan nasional ini 
didasarkan pada pemahaman bahwa 

angkatan bersenjata telah terpolitisasi. 
Pada kondisi ini angkatan bersenjata 
memandang dirinya memiliki posisi khusus 
dan mengidentifikasikan dirinya memiliki 
hubungan yang unik dengan kepentingan 
nasional.49 Salah satu contoh konkret atas 
perspektif ini adalah apa yang dilakukan oleh 
angkatan bersenjata Turki sejak berdirinya 
Republik Turki.

Angkatan bersenjata Turki sepanjang 
sejarahnya telah berulang kali melakukan 
tindakan kudeta terhadap pemerintahan 
yang sah. Salah satu narasi yang digunakan 
untuk menjelaskan tindakan tersebut adalah 
keterikatan yang kuat antara angkatan 
bersenjata Turki dengan narasi ideologi 
negara yang diinternalisasi di dalam proses 
politik, hukum, dan kedalam realitas sosial 
angkatan bersenjata Turki.50 Prinsip yang 
dikenal sebagai Kemalism, dari pemikiran 
Mustafa Kemal Pasha, merupakan prinsip 
yang diinternalisasi sebagai norma 
fundamental negara karena posisinya di 
dalam konstitusi Turki yang merupakan 
pengganti dari norma fundamental negara 
sebelumnya (Turki Usmani) yang hilang 
keabsahannya pasca dicopotnya khalifah 
yang terakhir.51

Keterikatan inilah yang kemudian 
menjadi dalil dari tindakan-tindakan kudeta 
yang dilakukan oleh angkatan bersenjata 
Turki kepada pemerintahan yang sah. 
Kesimpulan ini tidak menggambarkan 
bahwa keterikatan yang kuat antara dasar 
negara dan kesadaran kolektif angkatan 
bersenjata untuk melindungi dasar negara 
tersebut akan berujung kepada tindakan 
negative seperti kudeta, kesimpulan 
tersebut menggambarkan bahwa keterikatan 
yang kuat tersebut menunjukkan adanya 
pengaruh dari konstruksi norma hukum 
kepada perilaku institusional. Berdasarkan 
premis tersebut maka yang perlu menjadi 
penekanan adalah perlunya penyikapan 
yang tepat untuk memastikan keterikatan 
tersebut berada pada koridor yang tepat 
dalam konstruksi bernegara.

Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 30 | Juni 201744

terkait peran angkatan bersenjata dalam 
politik domestic, adanya organisasi yang 
goal-oriented dibentuk menurut prinsip 
rasionalitas dalam rangka mencapai tujuan 
organisasi secara efisien dalam konteks 
personel, peralatan, dan pengadaan 
serta terstruktur dan terorganisasi untuk 
mencerminkan tujuan kebijakan pertahanan 
secara luas.40

Karakteristik kedua adalah mengenai 
keahlian, dimana angkatan bersenjata 
profesional memiliki keahlian dan 
kemampuan yang diperlukan untuk 
memenuhi peran mereka secara efektif 
dan efisien. Karakteristik ini memiliki sub-
karakteristik, dimana terkait keahlian 
terdapat standar yang tetap dan kualifikasi 
formal untuk dapat masuk bagian 
dari militer dalam konteks pendidikan, 
pelatihan, pengalaman, kesehatan dan 
umur. Angkatan bersenjata harus memiliki 
pelatihan dan pendidikan yang efektif untuk 
mempersiapkan personel berperan dalam 
peran dan fungsinya, adanya penunjukkan 
peran khusus yang memerlukan keahlian 
dan pengetahuan khusus, dan adanya 
metode untuk mempertahankan personel.41

Karakteristik ketiga adalah terkait 
pertanggungjawaban. Angkatan bersenjata 
profesional dicirikan dengan adanya aturan 
yang jelas dan mendefinisikan dengan baik 
tanggung jawab dalam skala organisasi dan 
individu prajurit. Sub-karakteristik pada poin 
ini adalah operarsi-operasi yang dijalankan 
bercirikan aturan yang non-personal 
yang secara eksplisit menjelaskan tugas, 
tanggungjawab, prosedur terstandar, dan 
sikap tindak pemegang wewenang; adanya 
informasi dan perintah yang tersebar 
dengan mudah; adanya hukum yang 
menjamin disiplin militer dan mendorong 
tercegahnya insubordinasi; kepatuhan 
terhadap hukum perang internasional dan 
konvensi Jenewa; adanya mekanisme untuk 
menetapkan standard dalam mencegah 
korupsi dan keterlibatan dalam bisnis, 
terutama terkait material dan imbalan atas 

tindakan profesional; adanya penggunaan 
sumberdaya yang efisien dalam rangka 
memenuhi tujuan angkatan bersenjata.42

Karakter keempat adalah promosi, 
dimana angkatan bersenjata profesional 
dicirikan dengan adanya promosi 
kepangkatan berdasarkan prestasi. Sub-
karakteristik pada poin ini adalah adanya 
prosedur promosi kepangkatan yang 
transparan dan berbasis atas kompetensi 
dan capaian serta penunjukkan atas jabatan 
tertentu berdasarkan kualifikasi khusus 
dibandingkan dengan dasar politik atau 
kriteria lainnya.43

Forster et.al. lebih lanjut berpendapat 
bahwa karakteristik ini dapat digunakan 
sebagai sebuah model. Model ini digunakan 
untuk merefleksikan pilihan-pilihan yang 
lebih luas terkait kebijakan politik pertahanan 
strategis untuk setiap negara, terkait 
khususnya kepada upaya menyeimbangkan 
antara persiapan untuk pertahanan wilayah 
negara dan perkembangan kapabilitas 
untuk menghadapi proyeksi pertahanan 
diluar batas negara.44 Selain itu, model 
ini dapat juga digunakan sebagai dasar 
analisa pilihan-pilihan dalam kebijakan 
profesionalisasi angkatan bersenjata suatu 
negara.45

Berdasarkan pembahasan diatas 
dapat terlihat bahwa secara umum tidak 
ada perbedaan konteks dalam membahas 
profesionalism angkatan bersenjata 
tidak berubah. Mulai dari Huntington 
hingga Forster et.al. yang lebih modern 
mengkaji konteks profesionalisme pada 
posisi angkatan bersenjata terhadap 
otoritas negara, hukum, dan pemenuhan 
peran mereka. Model yang diajukan oleh 
Forster et.al. juga merefleksikan pendapat 
Huntington dan Janowitz, terutama pada 
relasi antara angkatan bersenjata dengan 
negara dan peran yang diemban oleh 
angkatan bersenjata.

Pada titik ini kita mulai mendapatkan 
kerangka korelasi antara budaya hukum, 
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profesionalisme angkatan bersenjata, 
dan negara. Titik berat relasi tersebut 
ada pada bagaimana hukum menjadi 
kerangka dimana relasi antara angkatan 
bersenjata dan negara mendapatkan 
bentuk dan koridornya. Bahasan berikutnya 
adalah bagaimana sesungguhnya relasi 
tersebut memberikan pengaruh terhadap 
pembentukan profesionalisme angkatan 
bersenjata.

Pengaruh Budaya Hukum Terhadap 
Profesionalisme Angkatan Bersenjata

Profesionalisme angkatan bersenjata 
berkaitan erat dengan bagaimana 
terbentuknya negara dan terbentuknya 
angkatan bersenjata. Pada beragam kasus 
yang terjadi di beragam belahan dunia, 
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 
angkatan bersenjata sulit untuk dilepaskan 
dari bagaimana negara itu sendiri terbentuk. 
Terbentuknya negara yang berarti juga 
terbentuknya sebuah norma hukum baru 
dan institusi di dalam negara tersebut 
mempengaruhi bagaimana institusi tersebut 
memandang dirinya, termasuk di dalamnya 
angkatan bersenjata.

Perspektif ini terlihat dari pendapat 
Samuel Finer mengenai alasan-alasan militer 
melakukan intervensi dalam negara. Finer 
mengungkapkan dua motif ketika melakukan 
intervensi dalam negara, yang pertama 
adalah ‘manifest destiny’46 atau perwujudan 
takdir dan motif ‘national interest’47 atau 
kepentingan nasional. Pada motif manifest 
destiny, perspektif yang berkembang adalah 
angkatan bersenjata merepresentasikan 
independensi dalam menjaga negara, jauh 
dari politik, dan secara tugas memiliki peran 
spesifik dalam mempertahankan negara. 
Kondisi ini menciptakan ideologi internal 
tersendiri pada konteks angkatan bersenjata 
yang ideologi tersebut didasarkan kepada 
nilai-nilai dan ideology negara.48

Motif kepentingan nasional ini 
didasarkan pada pemahaman bahwa 

angkatan bersenjata telah terpolitisasi. 
Pada kondisi ini angkatan bersenjata 
memandang dirinya memiliki posisi khusus 
dan mengidentifikasikan dirinya memiliki 
hubungan yang unik dengan kepentingan 
nasional.49 Salah satu contoh konkret atas 
perspektif ini adalah apa yang dilakukan oleh 
angkatan bersenjata Turki sejak berdirinya 
Republik Turki.

Angkatan bersenjata Turki sepanjang 
sejarahnya telah berulang kali melakukan 
tindakan kudeta terhadap pemerintahan 
yang sah. Salah satu narasi yang digunakan 
untuk menjelaskan tindakan tersebut adalah 
keterikatan yang kuat antara angkatan 
bersenjata Turki dengan narasi ideologi 
negara yang diinternalisasi di dalam proses 
politik, hukum, dan kedalam realitas sosial 
angkatan bersenjata Turki.50 Prinsip yang 
dikenal sebagai Kemalism, dari pemikiran 
Mustafa Kemal Pasha, merupakan prinsip 
yang diinternalisasi sebagai norma 
fundamental negara karena posisinya di 
dalam konstitusi Turki yang merupakan 
pengganti dari norma fundamental negara 
sebelumnya (Turki Usmani) yang hilang 
keabsahannya pasca dicopotnya khalifah 
yang terakhir.51

Keterikatan inilah yang kemudian 
menjadi dalil dari tindakan-tindakan kudeta 
yang dilakukan oleh angkatan bersenjata 
Turki kepada pemerintahan yang sah. 
Kesimpulan ini tidak menggambarkan 
bahwa keterikatan yang kuat antara dasar 
negara dan kesadaran kolektif angkatan 
bersenjata untuk melindungi dasar negara 
tersebut akan berujung kepada tindakan 
negative seperti kudeta, kesimpulan 
tersebut menggambarkan bahwa keterikatan 
yang kuat tersebut menunjukkan adanya 
pengaruh dari konstruksi norma hukum 
kepada perilaku institusional. Berdasarkan 
premis tersebut maka yang perlu menjadi 
penekanan adalah perlunya penyikapan 
yang tepat untuk memastikan keterikatan 
tersebut berada pada koridor yang tepat 
dalam konstruksi bernegara.
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pemahaman dalam interaksi antara 
angkatan bersenjata sebagai organisasi 
sosial dan hukum yang hidup dalam negara 
dimana angkatan bersenjata tersebut 
sebagai bagian daripadanya.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada 
tulisan ini dapat disimpulkan bahwa 
terdapat kaitan erat antara hukum dengan 
upaya mencapai angkatan bersenjata 
yang profesional. Kesimpulan tersebut 
didasarkan pada perspektif bahwa angkatan 
bersenjata merupakan sebuah kelompok 
sosial yang dipengaruhi dan mempengaruhi 
hukum dalam sebuah negara. Hal tersebut 
dapat terlihat melalui pendekatan budaya 
hukum yang menangkap korelasi antara 
pembentukan hukum dan interaksi yang 
terjadi antara hukum itu sendiri dengan 
kelompok sosial yang diaturnya.

Analisa ini mengakui fakta bahwa 
angkatan bersenjata adalah sebuah 
organisasi sosial yang memiliki perspektif 
tersendiri atas realitas sosial dalam negara. 
Terdapat sistem nilai dan pandangan 
tersendiri dalam memandang hukum dan 
pemerintahan, dan dengan demikian 
memiliki penyikapan tersendiri terkait hukum 
dan pembentukan hukum. Dengan kata lain 
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 
hukum dan dipengaruhi oleh hukum.

Berdasarkan pendekatan tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa budaya hukum 
dapat digunakan sebagai dasar analisa 
mengenai bagaimana angkatan bersenjata 
bersikap terhadap realita hukum dala negara. 
Lebih lanjut, analisa tersebut dapat digunakan 
untuk membentuk peraturan perundang-
undangan dalam rangka mendorong 
perilaku tertentu yang dikehendaki, dalam 
hal ini ketundukan terhadap supremasi sipil 
dan profesionalisme dalam menjalankan 
perannya.

Analisa pada tulisan ini dapat 

digunakan sebagai refleksi pembentukan 
peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung profesionalism angkatan 
bersenjata. Penting untuk diperhatikan 
bahwa dalam analisa ini menekankan adanya 
kesadaran peran antara pemerintahan sipil 
pada satu sisi dan angkatan bersenjata pada 
sisi lain. Pembentukan hubungan yang sehat 
antara pemerintahan sipil dan angkatan 
bersenjata tidak berjalan satu pihak dimana 
rekayasa sosial melalui hukum diarahkan 
kepada angkatan bersenjata semata, akan 
tetapi disertai juga dengan kesadaran 
bahwa pemerintahan sipil memegang 
tanggung jawab yang sama besarnya atas 
keberlangsungan hidup negara.

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan 
untuk menangkap bagaimana pandangan 
angkatan bersenjata atas ideologi dan 
hukum negara untuk mencapai pengaturan 
yang tepat. Selain itu, diperlukan juga ada 
pendefinisian yang komprehensif mengenai 
bentuk profesionalisme dan supremasi sipil 
pada lingkup negara, baik dalam konstitusi 
maupun dalam peraturan perundang-
undangan. Proses ini perlu dilakukan 
dengan keterlibatan aktif dan pemahaman 
atas peran yang baik dari sudut pandang 
pemerintahan sipil dan angkatan bersenjata.

 

___________________________
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A Democracy, 1st ed. (Oxon: Routledge, 
2006), pp.38

2  Samuel P Huntington, The Soldier 
And The State (Cambridge: Belknap Press 
of Harvard University Press, 1957), h. 8-10

3 Morris Janowitz, The Profesional 
Soldier (New York, NY: Free Press, 1964), h. 
ix-xv
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Apabila kembali merujuk ke Finer, 
apabila suatu angkatan bersenjata 
memandang dirinya sebagai sebuah penjaga 
atas negara maka yang diperlukan adalah 
sebuah sikap profesional untuk memastikan 
penghormatan terhadap institusi negara itu 
sendiri. Pada titik inilah hukum diperlukan 
sebagai metode untuk memberikan 
kerangka pada konteks profesionalisme 
angkatan bersenjata. 

Hukum sebagai kerangka dapat 
diasumsikan sebagai jawaban atas 
persoalan yang diangkat oleh Finer mengenai 
profesionalisme angkatan bersenjata. 
Finer memandang bahwa pada dasarnya 
intervensi yang dilakukan oleh angkatan 
bersenjata kepada negara didasarkan pada 
sikap profesional angkatan bersenjata dalam 
melaksanakan peran yang mereka emban.52 
Penting untuk menegaskan kembali prinsip 
supremasi sipil sebagai sebuah prinsip 
mendasar selain dari profesionalisme itu 
sendiri.

Merujuk kembali kepada pendapat 
Finer maka dapat disimpulkan bahwa 
prinsip supremasi sipil dan profesionalisme 
angkatan bersenjata bukanlah merupakan 
suatu kesatuan. Dalam konteks Finer 
supremasi sipil dapat dikatakan sebagai 
sebuah konsekuensi yang harus dipahami 
oleh sebuah angkatan bersenjata profesional 
dan penerimaan yang kuat atas supremasi 
sipil adalah mekanisme terbaik untuk 
menjaga angkatan bersenjata tetap pada 
fungsi profesionalnya.53

Akan tetapi apabila diperhatikan lebih 
lanjut maka dapat pula disimpulkan bahwa 
penerimaan atas prinsip supremasi sipil 
merupakan  bagian dari peran profesional 
angkatan bersenjata. Walaupun dengan 
demikian konteks profesional disini menjadi 
lebih luas dari definisi khusus yang 
diungkapkan oleh Huntington maupun 
Janowitz terkait profesi militer. Prinsip 
penting ini pernah diungkapkan oleh 
Presiden John F. Kennedy pada tulisannya 
kepada Kongres Amerika Serikat terkait 

anggaran pertahanan. Kennedy pada 
poin keempat tentang kebijakan umum 
pertahanan menyatakan bahwa:

Our arms must be subject to ultimate 
civilian control and command at all times, in 
war as well as peace. The basic decissions 
on our participation in any conflict and 
our response to any threat – including all 
decisions relating to the use of nuclear 
weapons, or the escalation of a small war 
into a large one – will be made by the 
regulatory constituted civilian authorities.54

Pada pembahasan ini maka peran 
negara dalam mempengaruhi budaya hukum 
dalam lingkungan angkatan bersenjata 
menjadi penting, yaitu dalam memberikan 
kerangka penghormatan dan penerimaan 
atas supremasi sipil secara tegas dalam 
peraturan perundang-undangan yang 
berinduk kepada ideologi negara yang 
telah sebelumnya terinternalisasi di dalam 
kesadaran sosial angkatan bersenjata.

Sebagaimana ideologi negara dan 
konstitusi serta reaksi angkatan bersenjata 
dengannya menjadi bagian dari budaya 
hukum, dapat disimpulkan lebih lanjut bahwa 
hukum memiliki peran untuk mempengaruhi 
perilaku. Peran mempengaruhi perilaku 
ini diungkapkan oleh Roscoe Pound yang 
memberikan penekanan bahwa hukum 
merupakan sebuah mekanisme rekayasa 
sosial. Penekanan Pound terletak pada 
pemahaman bahwa hukum dipergunakan 
dalam rangka membentuk masyarakat dan 
untuk mengatur perilaku manusia.55

Kembali kepada pemahaman Nelken 
mengenai budaya hukum dimana ada 
proses saling mempengaruhi antara hukum 
dan organisasi sosial yang hidup dalam 
negara, dan dikaitkan dengan teori Roscoe 
Pound maka dapat terlihat pentingya hukum 
dalam proses pembentukan angkatan 
bersenjata profesional. Kita dapat melihat 
bahwa dalam kerangka kajian budaya 
hukum, pembentukan angkatan bersenjata 
yang profesional dapat tercapai melalui 
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pemahaman dalam interaksi antara 
angkatan bersenjata sebagai organisasi 
sosial dan hukum yang hidup dalam negara 
dimana angkatan bersenjata tersebut 
sebagai bagian daripadanya.
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Berdasarkan pembahasan pada 
tulisan ini dapat disimpulkan bahwa 
terdapat kaitan erat antara hukum dengan 
upaya mencapai angkatan bersenjata 
yang profesional. Kesimpulan tersebut 
didasarkan pada perspektif bahwa angkatan 
bersenjata merupakan sebuah kelompok 
sosial yang dipengaruhi dan mempengaruhi 
hukum dalam sebuah negara. Hal tersebut 
dapat terlihat melalui pendekatan budaya 
hukum yang menangkap korelasi antara 
pembentukan hukum dan interaksi yang 
terjadi antara hukum itu sendiri dengan 
kelompok sosial yang diaturnya.

Analisa ini mengakui fakta bahwa 
angkatan bersenjata adalah sebuah 
organisasi sosial yang memiliki perspektif 
tersendiri atas realitas sosial dalam negara. 
Terdapat sistem nilai dan pandangan 
tersendiri dalam memandang hukum dan 
pemerintahan, dan dengan demikian 
memiliki penyikapan tersendiri terkait hukum 
dan pembentukan hukum. Dengan kata lain 
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 
hukum dan dipengaruhi oleh hukum.

Berdasarkan pendekatan tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa budaya hukum 
dapat digunakan sebagai dasar analisa 
mengenai bagaimana angkatan bersenjata 
bersikap terhadap realita hukum dala negara. 
Lebih lanjut, analisa tersebut dapat digunakan 
untuk membentuk peraturan perundang-
undangan dalam rangka mendorong 
perilaku tertentu yang dikehendaki, dalam 
hal ini ketundukan terhadap supremasi sipil 
dan profesionalisme dalam menjalankan 
perannya.

Analisa pada tulisan ini dapat 

digunakan sebagai refleksi pembentukan 
peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung profesionalism angkatan 
bersenjata. Penting untuk diperhatikan 
bahwa dalam analisa ini menekankan adanya 
kesadaran peran antara pemerintahan sipil 
pada satu sisi dan angkatan bersenjata pada 
sisi lain. Pembentukan hubungan yang sehat 
antara pemerintahan sipil dan angkatan 
bersenjata tidak berjalan satu pihak dimana 
rekayasa sosial melalui hukum diarahkan 
kepada angkatan bersenjata semata, akan 
tetapi disertai juga dengan kesadaran 
bahwa pemerintahan sipil memegang 
tanggung jawab yang sama besarnya atas 
keberlangsungan hidup negara.

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan 
untuk menangkap bagaimana pandangan 
angkatan bersenjata atas ideologi dan 
hukum negara untuk mencapai pengaturan 
yang tepat. Selain itu, diperlukan juga ada 
pendefinisian yang komprehensif mengenai 
bentuk profesionalisme dan supremasi sipil 
pada lingkup negara, baik dalam konstitusi 
maupun dalam peraturan perundang-
undangan. Proses ini perlu dilakukan 
dengan keterlibatan aktif dan pemahaman 
atas peran yang baik dari sudut pandang 
pemerintahan sipil dan angkatan bersenjata.
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Abstrak

Tulisan ini membahas kepentingan ekonomi dan politik di balik pemberian bantuan 
pembangunan Korea Selatan ke Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Lee Myung-bak 
dan Park Geun-hye. Permasalahan yang diangkat adalah perbedaan kepentingan ekonomi-
politik yang terdapat di balik penyaluran bantuan pembangunan. Di masa pemerintahan 

keduanya, Korea Selatan sangat aktif dalam menyalurkan bantuan pembangunan ke 
Indonesia, baik dalam bentuk pinjaman bersyarat maupun hibah. Bahkan volume bantuan 

pembangunan ke Indonesia meningkat pesat di masa kepemimpinan Lee Myung-bak 
dan Park Geun-hye. Tujuan tulisan ini yaitu untuk menganalisis dan membandingkan 
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Abstrak

Tulisan ini membahas kepentingan ekonomi dan politik di balik pemberian bantuan 
pembangunan Korea Selatan ke Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Lee Myung-bak 
dan Park Geun-hye. Permasalahan yang diangkat adalah perbedaan kepentingan ekonomi-
politik yang terdapat di balik penyaluran bantuan pembangunan. Di masa pemerintahan 

keduanya, Korea Selatan sangat aktif dalam menyalurkan bantuan pembangunan ke 
Indonesia, baik dalam bentuk pinjaman bersyarat maupun hibah. Bahkan volume bantuan 

pembangunan ke Indonesia meningkat pesat di masa kepemimpinan Lee Myung-bak 
dan Park Geun-hye. Tujuan tulisan ini yaitu untuk menganalisis dan membandingkan 

kepentingan ekonomi dan politik Korea Selatan dalam pendistribusian bantuan 
pembangunan ke Indonesia di masa jabatan dua pemimpin negara tersebut. Melalui 

pendekatan geoekonomi ditemukan bahwa kepentingan ekonomi Korea Selatan dalam 
memberikan bantuan pembangunan ke Indonesia adalah akses untuk penetrasi pasar 

industri, SDA seperti komoditas pertanian dan energi, pengembangan MNC, dan serapan 
tenaga kerja. Sementara dari sudut geopolitik, Korea Selatan menunjukkan intensi untuk 

menjadi leader dalam penyaluran bantuan pembangunan di Indonesia pada periode 
jabatan Presiden Lee Myung-bak dan membangun mutual trust dengan Indonesia di masa 

pemerintahan Presiden Park Geun-hye.
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memberikan bantuan pembangunan untuk 
Indonesia selama kepemimpinan Lee 
Myung-bak dan Park Geun-hye. Adapun 
tujuan tulisan ini yaitu untuk menganalisis 
dan membandingkan kepentingan ekonomi 
dan politik Korea Selatan dalam penyaluran 
bantuan pembangunan ke Indonesia di 
masa kepemimpinan Presiden Lee Myung-
bak dan Park Geun-hye. 

PEMBAHASAN

Tulisan ini akan menggunakan 
pendekatan geoekonomi dan geopolitik 
dalam menganalisis kepentingan 
ekonomi dan politik penyaluran bantuan 
pembangunan Korea Selatan ke Indonesia 
di masa pemerintahan Presiden Lee Myung-
bak dan Park Geun-hye. Pendekatan 
geoekonomi dan geopolitik merupakan dua 
pendekatan yang dapat digunakan untuk 
mencermati interaksi antara suatu negara 
dengan negara lain. Short menerangkan, 
bahwa geopolitik merupakan sebuah 
pendekatan yang digunakan dalam menilik 
perpolitikan suatu negara berdasarkan 
letak dan kondisi geografis negara tersebut. 
Menurut pandangannya, teritori merupakan 
elemen krusial dalam menentukan pola 
interaksi antarnegara. Geopolitik dapat 
dicermati melalui teritori, kapabilitas politik 
suatu negara, dan ketersediaan SDA.8  
Selaras dengan Short, Luttwak juga 
menegaskan, bahwa faktor determinan 
kekuatan geopolitik suatu negara mencakup 
SDA, demografi, dan kekuatan militer.9  

Selain geopolitik, terminologi yang 
juga berkaitan dengan geopolitik adalah 
geoekonomi. Sanjaya Baru berpendapat, 
bahwa konsep geoekonomi adalah awal 
mula munculnya ide perdagangan bebas. 
Ia juga menekankan, bahwa dalam jangka 
panjang, terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi kekuatan geoekonomi 
suatu negara, seperti ilmu pengetahuan, 
kekuatan fiskal, dan transformasi sektor 
agraria ke sektor industri. Menurutnya, 
negara menggunakan kekuatan politik 
secara komprehensif untuk memastikan 

kerja sama ekonomi yang adil dan 
melindungi kepentingan ekonomi nasional. 
Pada saat yang bersamaan, negara juga 
menggunakan kekuatan ekonomi untuk 
memperkuat pengaruh politik, sehingga 
hubungan yang tercipta antara ekonomi 
dan politik adalah hubungan timbal balik.10 
Dari pemaparan beberapa ahli sebelumnya, 
dapat disimpulkan bahwa geoekonomi dan 
geopolitik merupakan suatu pendekatan 
yang memposisikan geografi untuk 
menentukan kebijakan luar negeri suatu 
negara terhadap negara lain dengan tujuan 
mencapai kepentingan ekonomi, politik, dan 
keamanan. 

Di bawah rezim Lee Myung-bak, Korea 
Selatan mengimplementasikan diplomasi 
middle power untuk menyejajarkan posisi 
dengan negara-negara penerima bantuan, 
termasuk Indonesia. Korea Selatan lebih 
mengedepankan kedekatan psikologis 
dengan Indonesia seperti kesamaan 
sejarah sebagai negara penerima 
bantuan. Diplomasi ini dinilai efisien dalam 
menjalin kemitraan yang progresif dengan 
Indonesia.11 Di masa kepemimpinan Lee 
Myung-bak, implementasi pemberian 
bantuan pembangunan mengarah kepada 
beberapa sektor, seperti (1) transportasi, 
(2) industri dan energi, (3) lingkungan. 
Selama tahun 2011 hingga 2013, EDCF 
dan KOICA membiayai beberapa proyek di 
tiga sektor tersebut, seperti pengembangan 
studi kelayakan untuk penyediaan air bersih 
di Bandung, pengembangan infrastruktur 
pertanian di Kalimantan Tengah, perbaikan 
jalur lintas Sumatera, perluasan Padang 
By-Pass (Sumatera Barat), kerja sama 
teknis untuk peningkatan mutu tekstil, 
pengembangan pusat riset untuk energi dan 
lingkungan, dan lain sebagainya.12 Tidak 
jauh berbeda dengan Lee Myung-bak, Park 
Geun-hye juga mengedepankan proyek-
proyek infrastruktur di Indonesia, seperti 
proyek Manado By-Pass, infrastruktur 
maritim untuk mendukung konektivitas 
antarpulau di Indonesia dan ASEAN, 
infrastruktur energi, dan infrastruktur untuk 
meningkatkan pengembangan kapasitas 
industri baja. Di masa pemerintahan 
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Pendahuluan

Bantuan pembangunan Korea Selatan 
ke Indonesia merupakan salah satu bentuk 
diplomasi Korea Selatan. Dalam kaitannya 
dengan bantuan pembangunan, Korea 
Selatan dapat menjadi contoh menarik di 
antara beberapa negara pemberi bantuan 
lainnya di Asia Timur seperti Jepang 
dan Tiongkok. Secara khusus, Korea 
Selatan memiliki pengalaman unik, ketika 
bertransformasi menjadi salah satu negara 
dengan perekonomian paling maju di dunia. 
Salah satu buktinya yaitu keanggotaan 
Korea Selatan di dalam Organization for 
Economic Cooperation and Development 
(OECD) dan sekaligus sebagai anggota 
Development Assistance Committee (DAC)1 
pada 25 November 2009.2 

Dilihat dari sejarahnya, Korea Selatan 
menerima bantuan pembangunan dari 
berbagai negara dan institusi pasca perang 
tahun 1953. Korea Selatan mengandalkan 
bantuan asing seperti makanan, pakaian, 
obat-obatan, dan bahan baku. Bahkan 
bantuan asing juga digunakan sebagai 
sumber utama untuk membiayai defisit 
negara sepanjang tahun 1950 hingga 
awal 1960-an. Donor utama bantuan 
pembangunan untuk Korea Selatan terdiri 
dari International Development Association 
(IDA), United Nations Development 
Programme (UNDP), World Bank, Asian 
Development Bank (ADB), dan lembaga 
bilateral seperti United States Agency for 
International Development (USAID) dan 
Overseas Economic Cooperation Fund 
(OECF) Jepang.3 Namun Korea Selatan 
tidak selamanya berada di posisi resipien 
atau penerima bantuan. Korea Selatan 
perlahan beralih dari resipien menjadi negara 
donor. Korea Selatan mampu membentuk 
Economic Development Cooperation Fund 
(EDCF) pada tahun 1987 yang bertugas 
untuk memberikan pinjaman bersyarat 
dan Korean Organisation International 
Cooperation Agency (KOICA) tahun 1991 
yang bertugas menyalurkan hibah dan 
bantuan kerja sama teknis.4

Berkaca pada pengalaman 

masa lalu Korea Selatan, maka Korea 
Selatan memahami dengan baik kondisi 
perekonomian Indonesia. Korea Selatan 
merasa memiliki kesamaan pengalaman 
dengan Indonesia. Terlebih lagi, kedekatan 
geografis dan kesamaan budaya sebagai 
negara Asia, semakin mendorong Korea 
Selatan untuk memajukan perekonomian 
Indonesia melalui penyaluran bantuan 
pembangunan.5 Pada tahun 2011, Korea 
Selatan telah mendistribusikan bantuan 
pembangunan ke Indonesia sebesar 224 
juta USD. Bahkan pada tahun 2016, bantuan 
pembangunan Korea Selatan ke Indonesia 
mencapai 583 juta USD.6 Jumlah ini 
meningkat dua kali lipat hanya dalam kurun 
waktu 5 tahun.

Peningkatan jumlah bantuan 
pembangunan Korea Selatan ke Indonesia 
merupakan fenomena menarik, karena 
selama periode 2011-2016 Korea Selatan 
berada di bawah dua pemerintahan yang 
berbeda, yaitu Presiden Lee Myung-bak 
dan Park Geun-hye. Hal ini menarik untuk 
ditelaah lebih lanjut terkait dengan adanya 
tarik menarik kepentingan ekonomi- politik 
di balik penyaluran bantuan pembangunan 
Korea Selatan ke Indonesia pada dua rezim 
yang berbeda. Selaras dengan hal tersebut, 
beberapa literatur menyatakan bahwa 
penyaluran bantuan pembangunan Korea 
Selatan tidak terlepas dari aspek geoekonomi 
dan geopolitik. Dari aspek geoekonomi, 
negara-negara donor Asia menggunakan 
bantuan pembangunan sebagai instrumen 
untuk memperkuat kerja sama selatan-
selatan (south-south cooperation) dan 
memupuk rasa kepercayaan bersama. Selain 
itu, pemberian bantuan pembangunan 
dinilai bermanfaat untuk memperkuat 
kerja sama dagang. Sementara dari aspek 
geopolitik, negara-negara donor Asia 
cenderung memperlihatkan eksistensinya di 
negara penerima bantuan melalui bantuan 
pembangunan.7 

Berdasarkan latar belakang di 
atas, maka tulisan ini akan membahas 
lebih elaboratif mengenai kepentingan 
ekonomi dan politik Korea Selatan dalam 
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memberikan bantuan pembangunan untuk 
Indonesia selama kepemimpinan Lee 
Myung-bak dan Park Geun-hye. Adapun 
tujuan tulisan ini yaitu untuk menganalisis 
dan membandingkan kepentingan ekonomi 
dan politik Korea Selatan dalam penyaluran 
bantuan pembangunan ke Indonesia di 
masa kepemimpinan Presiden Lee Myung-
bak dan Park Geun-hye. 

PEMBAHASAN

Tulisan ini akan menggunakan 
pendekatan geoekonomi dan geopolitik 
dalam menganalisis kepentingan 
ekonomi dan politik penyaluran bantuan 
pembangunan Korea Selatan ke Indonesia 
di masa pemerintahan Presiden Lee Myung-
bak dan Park Geun-hye. Pendekatan 
geoekonomi dan geopolitik merupakan dua 
pendekatan yang dapat digunakan untuk 
mencermati interaksi antara suatu negara 
dengan negara lain. Short menerangkan, 
bahwa geopolitik merupakan sebuah 
pendekatan yang digunakan dalam menilik 
perpolitikan suatu negara berdasarkan 
letak dan kondisi geografis negara tersebut. 
Menurut pandangannya, teritori merupakan 
elemen krusial dalam menentukan pola 
interaksi antarnegara. Geopolitik dapat 
dicermati melalui teritori, kapabilitas politik 
suatu negara, dan ketersediaan SDA.8  
Selaras dengan Short, Luttwak juga 
menegaskan, bahwa faktor determinan 
kekuatan geopolitik suatu negara mencakup 
SDA, demografi, dan kekuatan militer.9  

Selain geopolitik, terminologi yang 
juga berkaitan dengan geopolitik adalah 
geoekonomi. Sanjaya Baru berpendapat, 
bahwa konsep geoekonomi adalah awal 
mula munculnya ide perdagangan bebas. 
Ia juga menekankan, bahwa dalam jangka 
panjang, terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi kekuatan geoekonomi 
suatu negara, seperti ilmu pengetahuan, 
kekuatan fiskal, dan transformasi sektor 
agraria ke sektor industri. Menurutnya, 
negara menggunakan kekuatan politik 
secara komprehensif untuk memastikan 

kerja sama ekonomi yang adil dan 
melindungi kepentingan ekonomi nasional. 
Pada saat yang bersamaan, negara juga 
menggunakan kekuatan ekonomi untuk 
memperkuat pengaruh politik, sehingga 
hubungan yang tercipta antara ekonomi 
dan politik adalah hubungan timbal balik.10 
Dari pemaparan beberapa ahli sebelumnya, 
dapat disimpulkan bahwa geoekonomi dan 
geopolitik merupakan suatu pendekatan 
yang memposisikan geografi untuk 
menentukan kebijakan luar negeri suatu 
negara terhadap negara lain dengan tujuan 
mencapai kepentingan ekonomi, politik, dan 
keamanan. 

Di bawah rezim Lee Myung-bak, Korea 
Selatan mengimplementasikan diplomasi 
middle power untuk menyejajarkan posisi 
dengan negara-negara penerima bantuan, 
termasuk Indonesia. Korea Selatan lebih 
mengedepankan kedekatan psikologis 
dengan Indonesia seperti kesamaan 
sejarah sebagai negara penerima 
bantuan. Diplomasi ini dinilai efisien dalam 
menjalin kemitraan yang progresif dengan 
Indonesia.11 Di masa kepemimpinan Lee 
Myung-bak, implementasi pemberian 
bantuan pembangunan mengarah kepada 
beberapa sektor, seperti (1) transportasi, 
(2) industri dan energi, (3) lingkungan. 
Selama tahun 2011 hingga 2013, EDCF 
dan KOICA membiayai beberapa proyek di 
tiga sektor tersebut, seperti pengembangan 
studi kelayakan untuk penyediaan air bersih 
di Bandung, pengembangan infrastruktur 
pertanian di Kalimantan Tengah, perbaikan 
jalur lintas Sumatera, perluasan Padang 
By-Pass (Sumatera Barat), kerja sama 
teknis untuk peningkatan mutu tekstil, 
pengembangan pusat riset untuk energi dan 
lingkungan, dan lain sebagainya.12 Tidak 
jauh berbeda dengan Lee Myung-bak, Park 
Geun-hye juga mengedepankan proyek-
proyek infrastruktur di Indonesia, seperti 
proyek Manado By-Pass, infrastruktur 
maritim untuk mendukung konektivitas 
antarpulau di Indonesia dan ASEAN, 
infrastruktur energi, dan infrastruktur untuk 
meningkatkan pengembangan kapasitas 
industri baja. Di masa pemerintahan 
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itu, Korea Selatan cenderung mengimpor 
bahan bakar fosil dari Indonesia. Berikut 
dijelaskan lebih rinci pada grafik di bawah 
ini mengenai ketersediaan bahan bakar fosil 
di Indonesia dan beberapa negara di Asia 
Tenggara.

Grafik di atas menunjukkan, bahwa 
Indonesia memiliki cadangan energi 
fosil terbesar dibandingkan dengan 
negara-negara kawasan Asia Tenggara 
lainnya, seperti Vietnam, Thailand, dan 
Malaysia. Indonesia sangat unggul dalam 
ketersediaan batu bara. Hal tersebut dapat 
dilihat pada grafik 1, bahwa cadangan batu 
bara Indonesia mencapai 47 miliar boe.18 
Berdasarkan laporan Southeast Asia Energy 
Outlook tahun 2015, Indonesia merupakan 
eksportir batu bara terbesar di Asia Tenggara 
dan salah satu produsen batu bara terbesar 
di dunia. Produksi batu bara diperkirakan 
meningkat dari 296 mtce pada tahun 2011 
menjadi 550 mtce19 di tahun 2035.20 

Pada masa pemerintahan Presiden 
Lee Myung-bak dan Park Geun-hye, Korea 
Selatan berupaya untuk mengekspansi 
Multinational Corporation (MNC) ke 
Indonesia. Beberapa MNC besar yang 
telah dikenal cukup lama di Indonesia 
seperti Daewoo Engineering & Construction 
Company, Samsung Electronics, Posco, 
dan KIA Motor. Pengembangan MNC di 
Indonesia dinilai krusial untuk mengkatrol 
pertumbuhan ekonomi Korea Selatan dan 
meneruskan kerja sama ekonomi yang 
berkelanjutan antara Korea Selatan dan 
Indonesia. Kerja sama tersebut semakin 
diperkuat dengan adanya lawatan Presiden 
Joko Widodo ke Korea Selatan pada 2016 lalu 
yang menghasilkan beberapa kesepakatan 
bisnis. Pada kunjungan tersebut, Korea 
Selatan dan Indonesia menandatangani 
MoU antara perusahaan Korea Selatan dan 
Indonesia, seperti MoU di bidang investasi 
antara Korea Gas Corporation (KOGAS) 
dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan 
Energi (PDPDE) Sumatera Selatan, yaitu 
pembangunan jalur gas dari Tanjung Api-Api 
ke Pulau Bangka senilai USD 600 juta.21  

Berikutnya antara KORBI dan PT 

Coffindo, berupa pengembangan pembangkit 
listrik tenaga surya dengan investasi senilai 
USD 100 juta. Kemudian antara Komipo, 
Posco Engineering, dan PT Sulindo Putra 
Timur, berupa proyek hydro power di 
Sulawesi Tenggara dengan nilai investasi 
USD 230 juta. Sedangkan antara Komipo, 
Samtan, PT Indika Multi Energi Internasional 
dan Marubeni, yaitu berupa perluasan ketiga 
pembangkit listrik di Cirebon dengan nilai 
investasi USD 1.27 miliar. Adapun beberapa 
perusahaan yang mengumumkan komitmen 
investasinya adalah: KOGAS untuk investasi 
di bidang infrastruktur gas senilai USD 10 
miliar, Lotte Chemical untuk investasi di 
bidang petrokimia senilai USD 4 miliar, CJ 
Group berinvestasi di sektor industri pakan 
ternak dan perfilman senilai USD 2.1 miliar, 
Daewoong Pharmaceutical berinvestasi di 
sektor bahan baku bio farmasi senilai USD 
100 juta, Parkland untuk investasi industri 
sepatu senilai USD 83.5 juta, dan Posco 
untuk peningkatan industri baja tahap II 
hingga 10 juta ton.22 

Melalui pengembangan perusahaan-
perusahaan multinasional (MNC) Korea 
Selatan di Indonesia, Korea Selatan 
menunjukkan kepentingan komersial untuk 
berinvestasi di Indonesia. Perusahaan-
perusahaan multinasional Korea Selatan 
membutuhkan akses untuk penetrasi pasar di 
Indonesia. Seperti yang diketahui, kelompok 
konglomerat Korea Selatan atau yang biasa 
dikenal dengan sebutan Chaebol, turut 
memiliki andil dalam menggerakkan roda 
perekonomian domestik. Chaebol ikut serta 
dalam mengembangkan anak perusahaan 
dari Korea Selatan ke Indonesia.23 ASEAN 
Investment Report melaporkan, bahwa 
Korea Selatan merupakan investor terbesar 
kelima untuk kawasan Asia Tenggara selama 
masa pemerintahan Lee Myung-bak dan 
Park Geun-hye. Selama periode tersebut, 
aliran dana Foreign Direct Investment (FDI) 
Korea Selatan ke Asia Tenggara senilai 
USD 120 miliar dan jumlah tersebut telah 
meningkat sebesar 5 x lipat dari tahun 2000 
silam.24

Berbagai bentuk kemitraan antara Korea 
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Presiden Park Geun-hye, Korea Selatan 
juga fokus pada pengembangan industri 
energi, film, teknologi, dan farmasi. Bantuan 
pembangunan juga terkonsentrasi pada 
capacity building, technical assistance, 
dan technological assistance. Kemudian, 
Korea Selatan juga berinisiatif membentuk 
Korea-Indonesia Project Development 
Fund (K-PDF) bekerja sama dengan pihak 
swasta untuk mempercepat penyelesaian 
proyek-proyek bantuan yang telah berjalan 
sebelumnya.13

Analisis Kepentingan Ekonomi-Politik 
Pemberian Bantuan Pembangunan 
Korea Selatan ke Indonesia

Sesuai dengan pendekatan 
geoekonomi, geografi menjadi bahan 
pertimbangan tersendiri bagi Korea Selatan 
untuk menjalin kerja sama ekonomi dengan 
Indonesia melalui pendistribusian bantuan 
pembangunan. Pada dasarnya, Korea 
Selatan dan Indonesia memanfaatkan 
komplementaritas ekonomi di antara 
keduanya, seperti pada sektor agrikultur, 
industri, dan energi. Di sektor agrikultur, 
Korea Selatan masih menghadapi hambatan 
untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam 
negeri, karena minimnya ketersediaan lahan 
agrikultur. Ketersediaan lahan dimanfaatkan 
secara optimal untuk memproduksi 
gandum, beras, dan sorghum (sejenis biji-
bijian), mengingat konsumsi nasi sebagai 
staple food bagi 
warga Korea 
Selatan terbilang 
cukup tinggi, 
yaitu 4.7 juta 
ton per tahun.14 
K e t e r b a t a s a n 
lahan mendorong 
K o r e a 
Selatan untuk 
m e n i n g ka t ka n 
kerja sama 
dagang dengan 
Indonesia. Hal 
ini juga dapat 
dicermati dari 

program-program bantuan yang berorientasi 
pada pemeliharaan lingkungan. Indonesia 
memiliki keberagaman yang tinggi untuk 
SDA, sehingga Indonesia memiliki 
komoditas agrikultur berlimpah. Hal ini 
mendasari Korea Selatan untuk mengimpor 
komoditas agrikultur dari Indonesia, seperti 
buah-buahan (pisang, jambu, dan nanas), 
minyak kelapa sawit (crude palm oil), karet, 
dan kopi. Bahkan selama periode 2011-2016, 
impor komoditas agrikultur Korea Selatan 
dari Indonesia mencapai USD 3.2 miliar.15

Selain di sektor agrikultur, kepentingan 
ekonomi Korea Selatan juga dapat dilihat 
dari kerja sama ekonomi Korea Selatan 
dan Indonesia di sektor energi. Geografi 
Indonesia unggul dalam menyuplai energi 
fosil. Keunggulan tersebut menjadikan 
Indonesia sebagai salah satu mitra dagang 
utama bagi Korea Selatan. Dengan tingkat 
industrialisasi yang tinggi, Korea Selatan 
masih membutuhkan pasokan energi untuk 
memenuhi kebutuhan energi domestik. 
Bahkan Korea Selatan termasuk ke dalam 
10 negara dengan tingkat konsumsi energi 
terbesar di dunia dan masih bergantung 
pada impor Liquefied Natural Gas (LNG). 
Kondisi tersebut mendasari Korea Selatan 
untuk lebih mengeksplorasi sumber energi 
di negara lain, seperti Indonesia. Energy 
International Administration (EIA) mencatat, 
bahwa selama rentang waktu 2008 hingga 
2014, rata-rata konsumsi energi Korea 
Selatan mencapai 157.4 mtoe16.17 Maka dari 

Sumber: Southeast Asia Energy Outlook 2015

Grafik 1. Ketersediaan Energi di Asia Tenggara 2015
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itu, Korea Selatan cenderung mengimpor 
bahan bakar fosil dari Indonesia. Berikut 
dijelaskan lebih rinci pada grafik di bawah 
ini mengenai ketersediaan bahan bakar fosil 
di Indonesia dan beberapa negara di Asia 
Tenggara.

Grafik di atas menunjukkan, bahwa 
Indonesia memiliki cadangan energi 
fosil terbesar dibandingkan dengan 
negara-negara kawasan Asia Tenggara 
lainnya, seperti Vietnam, Thailand, dan 
Malaysia. Indonesia sangat unggul dalam 
ketersediaan batu bara. Hal tersebut dapat 
dilihat pada grafik 1, bahwa cadangan batu 
bara Indonesia mencapai 47 miliar boe.18 
Berdasarkan laporan Southeast Asia Energy 
Outlook tahun 2015, Indonesia merupakan 
eksportir batu bara terbesar di Asia Tenggara 
dan salah satu produsen batu bara terbesar 
di dunia. Produksi batu bara diperkirakan 
meningkat dari 296 mtce pada tahun 2011 
menjadi 550 mtce19 di tahun 2035.20 

Pada masa pemerintahan Presiden 
Lee Myung-bak dan Park Geun-hye, Korea 
Selatan berupaya untuk mengekspansi 
Multinational Corporation (MNC) ke 
Indonesia. Beberapa MNC besar yang 
telah dikenal cukup lama di Indonesia 
seperti Daewoo Engineering & Construction 
Company, Samsung Electronics, Posco, 
dan KIA Motor. Pengembangan MNC di 
Indonesia dinilai krusial untuk mengkatrol 
pertumbuhan ekonomi Korea Selatan dan 
meneruskan kerja sama ekonomi yang 
berkelanjutan antara Korea Selatan dan 
Indonesia. Kerja sama tersebut semakin 
diperkuat dengan adanya lawatan Presiden 
Joko Widodo ke Korea Selatan pada 2016 lalu 
yang menghasilkan beberapa kesepakatan 
bisnis. Pada kunjungan tersebut, Korea 
Selatan dan Indonesia menandatangani 
MoU antara perusahaan Korea Selatan dan 
Indonesia, seperti MoU di bidang investasi 
antara Korea Gas Corporation (KOGAS) 
dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan 
Energi (PDPDE) Sumatera Selatan, yaitu 
pembangunan jalur gas dari Tanjung Api-Api 
ke Pulau Bangka senilai USD 600 juta.21  

Berikutnya antara KORBI dan PT 

Coffindo, berupa pengembangan pembangkit 
listrik tenaga surya dengan investasi senilai 
USD 100 juta. Kemudian antara Komipo, 
Posco Engineering, dan PT Sulindo Putra 
Timur, berupa proyek hydro power di 
Sulawesi Tenggara dengan nilai investasi 
USD 230 juta. Sedangkan antara Komipo, 
Samtan, PT Indika Multi Energi Internasional 
dan Marubeni, yaitu berupa perluasan ketiga 
pembangkit listrik di Cirebon dengan nilai 
investasi USD 1.27 miliar. Adapun beberapa 
perusahaan yang mengumumkan komitmen 
investasinya adalah: KOGAS untuk investasi 
di bidang infrastruktur gas senilai USD 10 
miliar, Lotte Chemical untuk investasi di 
bidang petrokimia senilai USD 4 miliar, CJ 
Group berinvestasi di sektor industri pakan 
ternak dan perfilman senilai USD 2.1 miliar, 
Daewoong Pharmaceutical berinvestasi di 
sektor bahan baku bio farmasi senilai USD 
100 juta, Parkland untuk investasi industri 
sepatu senilai USD 83.5 juta, dan Posco 
untuk peningkatan industri baja tahap II 
hingga 10 juta ton.22 

Melalui pengembangan perusahaan-
perusahaan multinasional (MNC) Korea 
Selatan di Indonesia, Korea Selatan 
menunjukkan kepentingan komersial untuk 
berinvestasi di Indonesia. Perusahaan-
perusahaan multinasional Korea Selatan 
membutuhkan akses untuk penetrasi pasar di 
Indonesia. Seperti yang diketahui, kelompok 
konglomerat Korea Selatan atau yang biasa 
dikenal dengan sebutan Chaebol, turut 
memiliki andil dalam menggerakkan roda 
perekonomian domestik. Chaebol ikut serta 
dalam mengembangkan anak perusahaan 
dari Korea Selatan ke Indonesia.23 ASEAN 
Investment Report melaporkan, bahwa 
Korea Selatan merupakan investor terbesar 
kelima untuk kawasan Asia Tenggara selama 
masa pemerintahan Lee Myung-bak dan 
Park Geun-hye. Selama periode tersebut, 
aliran dana Foreign Direct Investment (FDI) 
Korea Selatan ke Asia Tenggara senilai 
USD 120 miliar dan jumlah tersebut telah 
meningkat sebesar 5 x lipat dari tahun 2000 
silam.24

Berbagai bentuk kemitraan antara Korea 
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pembangunan, Korea Selatan berusaha 
menunjukkan keberhasilannya, dari resipien 
menjadi donor bantuan untuk Indonesia. 
Selain itu, Korea Selatan juga memiliki 
intensi untuk berperan sebagai leader 
pemberi bantuan pembangunan untuk 
Indonesia, meskipun jumlahnya belum 
sebesar bantuan pembangunan yang 
dialokasikan oleh Jepang dan Tiongkok. 
Pimpinan KOICA juga menegaskan, bahwa 
keinginan Korea Selatan untuk berperan 
sebagai leader dikarenakan keberhasilan 
Korea Selatan dalam mengatasi masalah 
perekonomian domestik dan menjadi salah 
satu negara dengan industrialisasi paling 
pesat di dunia. Selain itu, implementasi 
bantuan pembangunan Korea Selatan 
merujuk pada pengalaman masa lalu dalam 
memajukan perekonomian nasional.28 Jin-
young mewakili Korean Economic Institute 
juga menyatakan, bahwa keinginan Korea 
Selatan untuk berperan sebagai leader 
atau key role pembangunan juga mencakup 
kawasan Asia Tenggara.29

Mengacu pada pendekatan geopolitik, 
penulis melihat bahwa Korea Selatan 
di bawah kepemimpinan Presiden Lee 
Myung-bak memanfaatkan geographical 
proximity dan diplomasi middle power 
untuk memperkuat hubungan diplomatik 
dengan Indonesia. Korea Selatan berusaha 
untuk memahami konstelasi ekonomi-politik 
Indonesia yang direpresentasikan dari 
berbagai program bantuan pembangunan. 
Selain itu, Korea Selatan berusaha 
untuk belajar bagaimana menjadi donor 
bantuan yang dibutuhkan untuk Indonesia. 
Meskipun terdapat beberapa donor lama 
Asia Timur seperti Jepang dan Tiongkok, 
Korea Selatan berusaha menyesuaikan 
diri dan sekaligus belajar dari Jepang dan 
Tiongkok mengenai mekanisme penyaluran 
bantuan. Korea Selatan menyadari, bahwa 
pengalamannya masih belum mumpuni 
sebagai donor baru. Kemudian, Korea 
Selatan membentuk Korean Development 
Model sebagai pembeda dan menunjukkan 
pada Indonesia bahwa Korea Selatan 
memiliki model, metode, dan nilai-nilai 
sendiri dalam memberdayakan sektor-sektor 

strategis untuk memajukan perekonomian 
nasional. Model pembangunan tersebut 
nantinya dapat diadopsi oleh negara 
resipien termasuk Indonesia. Berbeda 
dengan kepemimpinan Presiden Park Geun-
hye yang lebih mengedepankan mutual 
trust dalam membina kemitraan dengan 
Indonesia. Kepemimpinan Park Geun-hye 
memunculkan polemik tersendiri di dalam 
konstelasi ekonomi-politik domestik Korea 
Selatan. Pada masa jabatan Park Geun-hye, 
tensi antara Korea Selatan dan Korea Utara 
semakin tinggi. Di masa kepimpinan Presiden 
Park Geun-hye, Korea Selatan mencari 
celah untuk membentuk kembali citra positif 
di mata internasional melalui bantuan 
pembangunan ke negara-negara Asia Timur 
dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. 
Kepercayaan yang telah dibangun nantinya 
akan melanggengkan berbagai bentuk kerja 
sama ekonomi dengan Indonesia.30

PENUTUP 

Kesimpulan  

Bantuan pembangunan sebagai 
instrumen diplomasi sangat erat kaitannya 
dengan tarik menarik kepentingan 
ekonomi dan politik. Sedikit sekali bantuan 
pembangunan yang sepenuhnya bersifat 
altruis. Begitu juga dengan Korea Selatan 
sebagai donor baru atau emerging donor 
bagi Indonesia. Di masa pemerintahan 
Presiden Lee Myung-bak dan Park Geun-hye, 
Korea Selatan memahami bahwa bantuan 
pembangunan sebagai alat diplomasi 
berperan dalam merekatkan kemitraan 
dengan Indonesia. Melalui pendekatan 
geoekonomi dapat dicermati kepentingan 
ekonomi Korea Selatan di balik penyaluran 
bantuan pembangunan ke Indonesia, yaitu 
akses untuk pasar industri, sumber energi, 
komoditas agrikultur, ekspansi MNC di 
Indonesia, dan pemerolehan tenaga kerja. 
Sementara dari pendekatan geopolitik, 
Korea Selatan memiliki kecenderungan 
untuk berperan sebagai leader dalam 
pembangunan Indonesia di bawah 
kepemimpinan Presiden Lee Myung-bak 
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Selatan dan Indonesia berkontribusi positif 
pada pengembangan berbagai sektor di 
Indonesia. Indonesia masih memprioritaskan 
pengembangan infrastruktur, sektor agrikultur, 
dan konektivitas perdagangan antarpulau 
dalam berbagai kebijakan domestiknya. 
Hamper 40% masyarakat Indonesia masih 
bergantung pada sektor agrikultur. Lazimnya, 
lebih dari 50% ekspor Indonesia berasal 
dari sektor agrikultur. Di sisi lain, Indonesia 
masih belum optimal dalam memajukan 
sektor industri karena kurangnya tenaga 
ahli di dalamnya. Terbukti, sektor industri 
hanya mampu menyerap 13% tenaga kerja 
di Indonesia. Korea Selatan sebagai negara 
dengan kapasitas sektor industri yang 
tinggi dapat membantu Indonesia untuk 
mempersempit disparitas pembangunan di 
desa dan di kota. Keterlibatan Korea Selatan 
dalam berbagai proyek pengembangan 
infrastruktur akan membantu konektivitas 
antardaerah di Indonesia yang nantinya 
akan menstimulus kegiatan perdagangan 
dalam negeri.25

Melalui pendekatan geoekonomi 
juga dapat ditelaah, bahwa perekonomian 
domestik suatu negara mempengaruhi 
kebijakannya terhadap negara lain. Seperti 
yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa 
bantuan pembangunan Korea Selatan di 
sektor transportasi, industri, energi, dan 
lingkungan tidak terlepas dari kepentingan 
ekonomi di sektor-sektor tersebut. Terlebih 
lagi, proliferasi MNC Korea Selatan ke 
Indonesia juga semakin memperlihatkan 
intensi Korea Selatan untuk memperoleh 
akses ke tenaga kerja yang relatif lebih 
murah. Demografi Indonesia yang sarat 
akan tenaga kerja menjadi magnet tersendiri 
bagi Korea Selatan. Indonesia bahkan 
dianggap sebagai salah satu labor pool di 
Asia Tenggara. Upah tenaga kerja yang 
relatif lebih murah akan berimplikasi pada 
pengurangan biaya operasional perusahaan. 
Secara umum, upah tenaga kerja di negara-
negara Asia Tenggara tidak jauh berbeda. 
Di Indonesia misalnya, upah tenaga kerja 
berkisar dari USD 174 hingga USD 226 
per bulan. Sementara upah tenaga kerja 
Vietnam masih lebih tinggi dari Indonesia, 

yaitu USD 180 – USD 360 per bulan. 
Terakhir, di kawasan Asia Tenggara, negara 
dengan gaji pekerja paling rendah adalah 
Myanmar, sekitar USD 113 per bulan.26

Mengacu pada penjelasan-penjelasan 
sebelumnya, penulis berargumen bahwa 
bantuan pembangunan Korea Selatan ke 
Indonesia selama masa jabatan Presiden 
Lee Myung-bak dan Park Geun-hye, 
sama-sama memiliki kepentingan ekonomi 
dalam menjalin kemitraan yang progresif 
di berbagai bidang, seperti industri, energi, 
dan lingkungan. Pemberian bantuan 
pembangunan merupakan salah satu 
bentuk diplomasi Korea Selatan untuk 
memperoleh komoditas agrikultur, akses 
ke sumber energi, penetrasi pasar baru di 
sektor industri, pengembangan MNC Korea 
Selatan di Indonesia, dan sekaligus tenaga 
kerja yang memiliki kemampuan memadai 
namun dengan standard gaji yang lebih 
rendah. Kemudian, di bawah kepemimpinan 
Presiden Park Geun-hye, Korea Selatan 
lebih banyak melakukan kegiatan 
monitoring & evaluation untuk berbagai 
proyek pembangunan di Indonesia. Hal ini 
dikarenakan pelaksanaan setiap program 
bantuan pembangunan hanya berjalan 
3-4 tahun. Maka dari itu, program-program 
bantuan pembangunan di masa Presiden 
Park Geun-hye merupakan program-
program yang melengkapi berbagai program 
sebelumnya di masa Presiden Lee Myung-
bak.27

Jika ditelaah dari pendekatan geopolitik, 
terdapat perbedaan kepentingan politik 
antara Presiden Lee Myung-bak dan Park 
Geun-hye. Hal ini dikarenakan perbedaan 
konstelasi politik di Korea Selatan dan juga 
Indonesia. Menurut Young-mok, di masa 
kepemimpinan Presiden Lee Myung-bak, 
Korea Selatan berusaha membuktikan 
keberadaannya sebagai donor baru 
(emerging donor) di Indonesia. Upaya 
Korea Selatan tersebut erat kaitannya 
dengan eksistensi Jepang dan Tiongkok 
yang sudah lebih dulu hadir dalam 
menyalurkan bantuan pembangunan untuk 
Indonesia. Melalui penyaluran bantuan 
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pembangunan, Korea Selatan berusaha 
menunjukkan keberhasilannya, dari resipien 
menjadi donor bantuan untuk Indonesia. 
Selain itu, Korea Selatan juga memiliki 
intensi untuk berperan sebagai leader 
pemberi bantuan pembangunan untuk 
Indonesia, meskipun jumlahnya belum 
sebesar bantuan pembangunan yang 
dialokasikan oleh Jepang dan Tiongkok. 
Pimpinan KOICA juga menegaskan, bahwa 
keinginan Korea Selatan untuk berperan 
sebagai leader dikarenakan keberhasilan 
Korea Selatan dalam mengatasi masalah 
perekonomian domestik dan menjadi salah 
satu negara dengan industrialisasi paling 
pesat di dunia. Selain itu, implementasi 
bantuan pembangunan Korea Selatan 
merujuk pada pengalaman masa lalu dalam 
memajukan perekonomian nasional.28 Jin-
young mewakili Korean Economic Institute 
juga menyatakan, bahwa keinginan Korea 
Selatan untuk berperan sebagai leader 
atau key role pembangunan juga mencakup 
kawasan Asia Tenggara.29

Mengacu pada pendekatan geopolitik, 
penulis melihat bahwa Korea Selatan 
di bawah kepemimpinan Presiden Lee 
Myung-bak memanfaatkan geographical 
proximity dan diplomasi middle power 
untuk memperkuat hubungan diplomatik 
dengan Indonesia. Korea Selatan berusaha 
untuk memahami konstelasi ekonomi-politik 
Indonesia yang direpresentasikan dari 
berbagai program bantuan pembangunan. 
Selain itu, Korea Selatan berusaha 
untuk belajar bagaimana menjadi donor 
bantuan yang dibutuhkan untuk Indonesia. 
Meskipun terdapat beberapa donor lama 
Asia Timur seperti Jepang dan Tiongkok, 
Korea Selatan berusaha menyesuaikan 
diri dan sekaligus belajar dari Jepang dan 
Tiongkok mengenai mekanisme penyaluran 
bantuan. Korea Selatan menyadari, bahwa 
pengalamannya masih belum mumpuni 
sebagai donor baru. Kemudian, Korea 
Selatan membentuk Korean Development 
Model sebagai pembeda dan menunjukkan 
pada Indonesia bahwa Korea Selatan 
memiliki model, metode, dan nilai-nilai 
sendiri dalam memberdayakan sektor-sektor 

strategis untuk memajukan perekonomian 
nasional. Model pembangunan tersebut 
nantinya dapat diadopsi oleh negara 
resipien termasuk Indonesia. Berbeda 
dengan kepemimpinan Presiden Park Geun-
hye yang lebih mengedepankan mutual 
trust dalam membina kemitraan dengan 
Indonesia. Kepemimpinan Park Geun-hye 
memunculkan polemik tersendiri di dalam 
konstelasi ekonomi-politik domestik Korea 
Selatan. Pada masa jabatan Park Geun-hye, 
tensi antara Korea Selatan dan Korea Utara 
semakin tinggi. Di masa kepimpinan Presiden 
Park Geun-hye, Korea Selatan mencari 
celah untuk membentuk kembali citra positif 
di mata internasional melalui bantuan 
pembangunan ke negara-negara Asia Timur 
dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. 
Kepercayaan yang telah dibangun nantinya 
akan melanggengkan berbagai bentuk kerja 
sama ekonomi dengan Indonesia.30

PENUTUP 

Kesimpulan  

Bantuan pembangunan sebagai 
instrumen diplomasi sangat erat kaitannya 
dengan tarik menarik kepentingan 
ekonomi dan politik. Sedikit sekali bantuan 
pembangunan yang sepenuhnya bersifat 
altruis. Begitu juga dengan Korea Selatan 
sebagai donor baru atau emerging donor 
bagi Indonesia. Di masa pemerintahan 
Presiden Lee Myung-bak dan Park Geun-hye, 
Korea Selatan memahami bahwa bantuan 
pembangunan sebagai alat diplomasi 
berperan dalam merekatkan kemitraan 
dengan Indonesia. Melalui pendekatan 
geoekonomi dapat dicermati kepentingan 
ekonomi Korea Selatan di balik penyaluran 
bantuan pembangunan ke Indonesia, yaitu 
akses untuk pasar industri, sumber energi, 
komoditas agrikultur, ekspansi MNC di 
Indonesia, dan pemerolehan tenaga kerja. 
Sementara dari pendekatan geopolitik, 
Korea Selatan memiliki kecenderungan 
untuk berperan sebagai leader dalam 
pembangunan Indonesia di bawah 
kepemimpinan Presiden Lee Myung-bak 
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dan berupaya menumbuhkan mutual trust 
dengan Indonesia pada periode jabatan 
Presiden Park Geun-hye. 

Saran 

Bantuan pembangunan sudah 
selayaknya menjadi jembatan penghubung 
antara Korea Selatan dan Indonesia 
untuk menjalin kerja sama yang saling 
menguntungkan kedua belah pihak. Melalui 
bantuan pembangunan, Korea Selatan 
dapat mentransfer ilmu pengetahuan 
mengenai pengelolaan dana bantuan 
sehingga dapat dimanfaatkan dengan 
optimal untuk memajukan sektor-sektor 
strategis. Maka dari itu, keberhasilan 
bantuan pembangunan sebaiknya tidak 
hanya diukur melalui peningkatan jumlah 
bantuan setiap tahunnya, namun melalui 
keberlanjutan program-program bantuan 
di tahun mendatang dan manfaat program 
tersebut bagi kemajuan ekonomi Indonesia. 
Bantuan juga sebaiknya tidak hanya 
dimaknai sebagai peningkatan citra di mata 
internasional, namun lebih jauh lagi sebagai 
kontribusi nyata Korea Selatan dalam upaya 
membangun perekonomian Indonesia.
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Abstrak

Maraknya aksi terorisme semakin membuat masyarakat familiar dengan istilah ini. Definisi 
dan standar penentuan kelompok teroris masing-masing negara pun berbeda-beda. Tulisan 
ini membahas bagaimana istilah terorisme lahir dan perkembangan dinamika konsepnya 
dengan menggunakan studi literatur dan sejarah. Tujuannya adalah untuk memberikan 

gambaran umum tentang konsep terorisme dan terminologi terkait lainnya yang meskipun 
terlihat sama namun mempunyai arti yang berbeda dan penanganan yang berbeda. 

Illustrasi : kompasiana.com
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dari Nizari Ismaili menggunakan taktik 
pembunuhan politik untuk menundukkan 
musuh dan dominasi otoritas Seljuk.6 
Laurence Lockhart menyatakan motif 
Sabbah adalah untuk kepentingan dan 
keuntungan pribadinya, serta untuk 
membalas dendam musuh-musuhnya.7 
Belum diketahui secara pasti motif Hasan 
ibnu Sabbah mendirikan kelompok ini karena 
semua literatur dan dokumen Hashshashin 
di tempat persembunyiannya di Alamut 
dibakar oleh pasukan Mongolia yang 
berhasil mengalahkan mereka. Literatur 
tentang Hashshashin yang beredar berasal 
dari perspektif eksternal musuh-musuhnya. 

Karena kepentingan politik, Sabbah 
dan menyingkirkan tokoh-tokoh yang anti 
Nizari. Target pembunuhan Hashshashin  
bervariasi dari politisi, jenderal, hingga 
pemimpin daerah, tetapi jarang menyerang 
masyarakat biasa. Mereka melakukan 
infiltrasi dan penyamaran dalam melakukan 
aksi pembunuhan dengan cara menusuk 
atau serangan mendadak. Taktik ini 
menciptakan efek ketakutan otoritas Seljuk.

Praktik penggunaan teror untuk 
kepentingan politik mengalami perubahan 
makna ketika terjadi Revolusi Prancis 
pada tahun 1793-1794. Sebelumnya, 
penyebar ketakutan adalah kelompok 
penentang penguasa, sementara pada 
Revolusi Perancis pemerintah revolusioner 
yang berhasil menggulingkan monarki 
menggunakan teror untuk menegakkan 
rezim sehingga disebut régime de la terreur, 
rezim teror atau terorisme negara (state 
terrorism). Menyebarnya perang sipil Vendée 
dan serangan musuh di perbatasan Prancis 
membuat Maximilen Robespirre dari Partai 
Jacobin yang berkuasa menindak keras 
para anti pemerintah dengan melakukan 
eksekusi mati (guillotine) terhadap 16.597 
pejabat di seluruh Prancis.(8)(9) Terminologi 
“teror” pertama kali muncul dan dikenalkan 
oleh Robespierre pada masa ini. 

Robespierre mempercayai nilai-
nilai revolusi harus digabungkan dengan 
teror agar demokrasi berhasil.10 Kata-kata 
Robespierre yang cukup populer terkait hal 

ini adalah ‘virtue, without which terror is evil; 
terror, without which virtue is helpless’ dan 
ia juga menyatakan ‘terror is nothing but 
justice, prompt, severe and inflexible; it is 
therefore an emanation of virtue’.11

Kondisi sosial-politik Eropa dan 
dorongan Revolusi Prancis mempengaruhi 
wilayah-wilayah Eropa lainnya. Sentimen 
anti monarki mulai muncul dengan adanya 
kesadaran kebangsaan berdasarkan 
identitas bukan berdasarkan garis 
keturunan monarki. Adalah Carlo Piscane 
yang mempopulerkan “propaganda by the 
deed”, gagasan yang memberikan pengaruh 
penting bagi pemberontak dan serupa 
teroris sejak saat itu (1857).12  

Piscane menganjurkan penggunaan 
kekerasan -walaupun tidak semua- 
sebagai sebuah strategi politik. Kekerasan 
menurutnya tidak hanya penting untuk 
menarik perhatian khalayak, atau untuk 
menghasilkan publisitas sebuah sebab, tetapi 
juga untuk menginformasikan, mengedukasi, 
dan akhirnya menghimpun massa untuk 
revolusi.13 “Pelajaran” yang terkandung 
dalam penggunaan kekerasan secara efektif 
tidak akan bisa digantikan dengan poster, 
pamflet, atau majelis.14 Pemikiran Piscane 
ini mempengaruhi sejumlah pemikir abad 
19 seperti Karl Heinzen dan Johann Most 
dari Jerman, serta Mikhail Bakunin dari 
Rusia yang juga menyatakan pentingnya 
penggunaan kekerasan dan teror untuk 
tujuan revolusioner. 

Narodnaya Volya (the people’s 
will), organisasi kecil pemberontak yang 
menerapkan gagasan Piscane untuk 
melawan kekaisaran Tsar Rusia. Kelompok 
ini menerapkan taktik “propaganda by deed” 
dengan memilih secara selektif anggota 
keluarga kaisar atau pejabat kekaisaran 
sebagai sasaran. Mereka menghindari 
pertumpahan darah yang massif. Pada tahun 
1881, kelompok ini berhasil membunuh 
Kaisar Tsar Alexander II. Akibatnya, 
kelompok ini diburu habis oleh kekaisaran 
berkuasa. Narodnaya Volya menjadi inspirasi 
bagi kelompok- revolusionis untuk melawan 
rezim tirani (tyrannicide) di berbagai belahan 
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PENDAHULUAN

Pemerintah tengah menyusun 
Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti 
Terorisme menggantikan UU Nomor 15 
Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti  Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-
Undang. Penyusunan ini belum menemukan 
titik final karena banyak pembahasan 
dan perdebatan dalam penanggulangan 
terorisme di Indonesia, salah satunya adalah 
mengenai definisi terorisme yang belum 
dibahas di UU lama.1 Pendefinisian konsep 
merupakan hal dasar yang diperlukan 
untuk mengetahui karakteristik, indikator, 
dan tindakan efektif yang diperlukan dalam 
penanggulanan terorisme.

Sejak isu terorisme mengemuka dan 
menjadi isu global pada tahun 2001 pasca 
9/11, media massa memberitakan setiap 
berita yang berkaitan dengan terorisme 
secara massif hingga kini. Media circus atau 
media frenzy terhadap isu terorisme membuat 
masyarakat luas familiar dengan istilah 
ini. Politisi, tokoh masyarakat, akademisi, 
hingga artis berbicara tentang terorisme. 
Selain terorisme, muncul pula istilah-istilah 
seperti radikalisme, fundamentalisme, dan 
ekstremisme. Tak ayal, istilah terorisme 
menjadi kabur maknanya. Perlu pemahaman 
komprehensif tentang konsep terorisme 
agar tidak salah dalam menentukan 
kebijakan. Oleh karena itu, tulisan ini akan 
membahas terorisme dan terminologi terkait. 
Karena kekurangpahaman terhadap suatu 
terminologi akan menyebabkan potensi 
salah tafsir dan tendensi dalam pembuatan 
kebijakan.

Terorisme mempunyai sejarah panjang 
dan berkaitan dengan masalah politik 
baik dalam konteks domestik maupun 
internasional. Untuk mendalami konsep 
terorisme dan terminologi terkait lainnya, 
akan dibahas terlebih dahulu sejarah 
terorisme klasik, hingga perkembangannya 
menjadi terorisme modern dan terorisme era 
baru yang tengah mengglobal. 

PEMBAHASAN 
Perkembangan Terorisme: Asal Muasal, 
Terorisme Modern, dan Terorisme Global

Kelompok yang menggunakan 
kekerasan dan teror secara terorganisasi 
pertama kali adalah Sicarii (dagger man), 
sebuah kelompok sekte Yahudi sempalan 
Zealot Yahudi. Mereka berusaha mengusir 
Kekaisaran Roman dari wilayah Judea 
(kini adalah area Tepi Barat, Palestina) dan 
orang-orang yang mendukung Roman dari 
wilayah tersebut pada tahun 50-an Masehi.2 
Mereka melakukan teror kepada sesama 
Yahudi yang mendukung Kekaisaran Roman 
dengan melebur di keramaian pada siang 
hari atau hari-hari libur dengan membawa 
belati kecil (dagger) yang disembunyikan di 
balik baju, kemudian menusuk musuhnya.3 
Ketika berhasil, mereka bergabung dengan 
kerumunan massa yang berteriak dan 
berperilaku seakan takut sekaligus khawatir 
agar tidak diketahui oleh massa.4 Berbeda 
dengan aksi bandit atau perampokan, 
Horsley5 menyatakan operasi yang 
dilakukan oleh Sicarii ini merupakan jenis 
terorisme. Taktik pembunuhan yang selektif 
dan simbolis, yaitu sesama Yahudi, ditujukan 
agar serangan mereka menarik perhatian 
banyak orang, terutama penguasa. Mereka 
menebarkan ketakutan (teror) di khalayak 
untuk melawan kekuatan yang lebih besar. 

Setelah itu, pada abad 11 hingga 13 
terdapat Hashshashin atau dikenal juga 
dengan The Order of Assassin, kelompok 
sekte minoritas Nizari Ismaili, pecahan 
Syiah Ismaili Persia. Kelompok yang 
membidani lahirnya terminologi Bahasa 
Inggris ‘assassin’ (pembunuh) ini dikepalai 
oleh Hasan ibnu Sabbah dan dikenal 
sebagai kelompok yang paling menakutkan 
kala itu. Menurut Marshal Hodgson, suksesi 
pergantian khilafah di Seljuk pada tahun 
1094 membuat Hasan ibnu Sabbah ingin 
melepaskan diri dari Kekhalifahan Seljuk 
dengan merebut beberapa wilayah dan 
benteng yang ada di Syiria dan Persia 
(sekarang Irak dan Iran). Lanjut Hodgson, 
untuk mempertahankan dan menjaga 
kontrol kekuasannya, Hasan ibnu Sabbah 
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dari Nizari Ismaili menggunakan taktik 
pembunuhan politik untuk menundukkan 
musuh dan dominasi otoritas Seljuk.6 
Laurence Lockhart menyatakan motif 
Sabbah adalah untuk kepentingan dan 
keuntungan pribadinya, serta untuk 
membalas dendam musuh-musuhnya.7 
Belum diketahui secara pasti motif Hasan 
ibnu Sabbah mendirikan kelompok ini karena 
semua literatur dan dokumen Hashshashin 
di tempat persembunyiannya di Alamut 
dibakar oleh pasukan Mongolia yang 
berhasil mengalahkan mereka. Literatur 
tentang Hashshashin yang beredar berasal 
dari perspektif eksternal musuh-musuhnya. 

Karena kepentingan politik, Sabbah 
dan menyingkirkan tokoh-tokoh yang anti 
Nizari. Target pembunuhan Hashshashin  
bervariasi dari politisi, jenderal, hingga 
pemimpin daerah, tetapi jarang menyerang 
masyarakat biasa. Mereka melakukan 
infiltrasi dan penyamaran dalam melakukan 
aksi pembunuhan dengan cara menusuk 
atau serangan mendadak. Taktik ini 
menciptakan efek ketakutan otoritas Seljuk.

Praktik penggunaan teror untuk 
kepentingan politik mengalami perubahan 
makna ketika terjadi Revolusi Prancis 
pada tahun 1793-1794. Sebelumnya, 
penyebar ketakutan adalah kelompok 
penentang penguasa, sementara pada 
Revolusi Perancis pemerintah revolusioner 
yang berhasil menggulingkan monarki 
menggunakan teror untuk menegakkan 
rezim sehingga disebut régime de la terreur, 
rezim teror atau terorisme negara (state 
terrorism). Menyebarnya perang sipil Vendée 
dan serangan musuh di perbatasan Prancis 
membuat Maximilen Robespirre dari Partai 
Jacobin yang berkuasa menindak keras 
para anti pemerintah dengan melakukan 
eksekusi mati (guillotine) terhadap 16.597 
pejabat di seluruh Prancis.(8)(9) Terminologi 
“teror” pertama kali muncul dan dikenalkan 
oleh Robespierre pada masa ini. 

Robespierre mempercayai nilai-
nilai revolusi harus digabungkan dengan 
teror agar demokrasi berhasil.10 Kata-kata 
Robespierre yang cukup populer terkait hal 

ini adalah ‘virtue, without which terror is evil; 
terror, without which virtue is helpless’ dan 
ia juga menyatakan ‘terror is nothing but 
justice, prompt, severe and inflexible; it is 
therefore an emanation of virtue’.11

Kondisi sosial-politik Eropa dan 
dorongan Revolusi Prancis mempengaruhi 
wilayah-wilayah Eropa lainnya. Sentimen 
anti monarki mulai muncul dengan adanya 
kesadaran kebangsaan berdasarkan 
identitas bukan berdasarkan garis 
keturunan monarki. Adalah Carlo Piscane 
yang mempopulerkan “propaganda by the 
deed”, gagasan yang memberikan pengaruh 
penting bagi pemberontak dan serupa 
teroris sejak saat itu (1857).12  

Piscane menganjurkan penggunaan 
kekerasan -walaupun tidak semua- 
sebagai sebuah strategi politik. Kekerasan 
menurutnya tidak hanya penting untuk 
menarik perhatian khalayak, atau untuk 
menghasilkan publisitas sebuah sebab, tetapi 
juga untuk menginformasikan, mengedukasi, 
dan akhirnya menghimpun massa untuk 
revolusi.13 “Pelajaran” yang terkandung 
dalam penggunaan kekerasan secara efektif 
tidak akan bisa digantikan dengan poster, 
pamflet, atau majelis.14 Pemikiran Piscane 
ini mempengaruhi sejumlah pemikir abad 
19 seperti Karl Heinzen dan Johann Most 
dari Jerman, serta Mikhail Bakunin dari 
Rusia yang juga menyatakan pentingnya 
penggunaan kekerasan dan teror untuk 
tujuan revolusioner. 

Narodnaya Volya (the people’s 
will), organisasi kecil pemberontak yang 
menerapkan gagasan Piscane untuk 
melawan kekaisaran Tsar Rusia. Kelompok 
ini menerapkan taktik “propaganda by deed” 
dengan memilih secara selektif anggota 
keluarga kaisar atau pejabat kekaisaran 
sebagai sasaran. Mereka menghindari 
pertumpahan darah yang massif. Pada tahun 
1881, kelompok ini berhasil membunuh 
Kaisar Tsar Alexander II. Akibatnya, 
kelompok ini diburu habis oleh kekaisaran 
berkuasa. Narodnaya Volya menjadi inspirasi 
bagi kelompok- revolusionis untuk melawan 
rezim tirani (tyrannicide) di berbagai belahan 
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terorisme berideologi relijius yang berafiliasi 
dengan Al Qaeda ataupun organisasi baru 
seperti Islamic State in Iraq and Syria (ISIS).

Konotasi Makna Terorisme 

Istilah terorisme mengalami perubahan 
makna sesuai dengan konteks politiknya. 
Istilah ini memiliki perkembangan makna 
kontekstual-kultural yang bersifat subjektif 
(konotatif) yang berhubungan dengan 
penggunaan kekerasan dalam politik. 
Kontekstual-kultural dan bersifat subjektif 
berarti bahwa tidak ada kesepakatan pasti 
tentang pendefinisian terorisme. Merujuk 
pada pembahasan sejarah terorisme 
sebelumnya, makna terorisme berbeda dari 
masa ke masa, baik pelaku, target, maupun 
aksinya. Oleh karenanya, konsep terorisme 
merupakan sebuah contested concept, 
konsep yang masih terus berkembang dan 
tidak ada persetujuan definitif tentangnya.18

Makna awal terorisme adalah merujuk 
pada organisasi yang menggunakan metode 
pembunuhan mengerikan (assassination) 
dan menyebar ketakutan untuk melawan 
kekaisaran yang berkuasa, dengan motif 
perbedaan agama. Makna ini kemudian 
berubah ketika pemerintah berkuasa 
Perancis, menggunakan teror dengan 
membunuh pemberontak untuk menegakkan 
Revolusi Perancis. Kemunculan gerakan 
revolusioner penentang penguasa tirani 
mengubah makna terorisme menjadi 
tindakan yang menciptakan anarkisme. 
Kelompok anti kolonial, nasionalis, dan 
separatis juga menggunakan metode 
terorisme untuk mencapai tujuan politiknya. 
Hingga muncul terorisme baru, yang lebih 
ideologis relijius dengan metode terorisme 
yang bersifat global.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa 
konteks terorisme beragam. Terorisme dapat 
dilihat sebagai penggunaan kekerasan 
dan penciptaan ketakutan dalam rangka 
perebutan kekuasaan dan atau mencapai 
perubahan politik (political change). 
Terorisme juga dapat dikatakan sebagai 
derivasi perang gerilya dengan merujuk 
pada gerilya kota Marighella. Dalam 
konteks ini, terorisme digunakan sebagai 
metode komunikasi kepada khalayak dan 
rezim berkuasa. Sedangkan dalam konteks 
terorisme global, terorisme dapat dilihat 
sebagai bentuk konflik asimetris melawan 
negara dengan simbol relijius.

Analisis Konseptual Terorisme

Apakah setiap tindakan pembajakan 
pesawat atau kapal adalah terorisme? 
Ataukah setiap konflik yang melibatkan 
kelompok negara dan non negara (asimetri) 
seperti kelompok Gerakan Aceh Merdeka di 
Aceh dahulu adalah terorisme? Jika terorisme 
tergantung konteks dan tidak memiliki 
definisi pasti, bagaimana membedakannya 
dengan tindakan penggunakan kekerasan 
lainnya? 

Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), istilah terorisme berarti 
“penggunaan kekerasan untuk menimbulkan 
ketakutan dalam usaha mencapai tujuan 
(terutama tujuan politik); praktik tindakan 
teror”.19 Ensiklopedia Britannica secara 
lengkap mendeskripsikan bahwa terorisme 
adalah tindakan penggunaan kekerasan 
secara sistematis untuk menciptakan 
kondisi kengerian (ketakutan) di ruang 
publik dan mencapai tujuan politik tertentu.20 
Lebih lanjut, dikatakan bahwa terorisme 
dilakukan oleh organisasi politik baik sayap 
kanan maupun sayap kiri, oleh kelompok 
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Eropa pada akhir abad 19 dan awal abad 
20.15 

Pada abad ini juga terdapat kelompok 
nasionalis dan separatis yang berupaya 
menciptakan anarkisme untuk melawan 
pemerintah seperti The Irish Revolutionary 
Brotherhood, The Inner Macedonian 
Revolutionary Organisation (IMRO) yang 
ingin memerdekan Macedonia, atau militant 
Armenia yang ingin memisahkan diri dari 
kekaisaran Ottoman. Hingga menjelang 
Perang Dunia I, konotasi terorisme kembali 
disematkan pada tindakan negara yang 
totaliter menggunakan kekerasan dan teror 
terhadap rakyatnya seperti Hitler dengan 
Nazi di Jerman dan Mussolini di Italia 
(fasisme). 

Makna terorisme kembali bergeser 
pasca Perang Dunia II. Gerakan anti 
kolonial dan perjuangan kemerdekaan 
yang menggunakan kekerasan dan 
ancaman ketakutan kepada kolonial dilihat 
sebagai bentuk terorisme. Di beberapa 
negara, gerakan perjuangan ini mendapat 
simpati (dukungan) masyarakat (sub-state 
terrorism) yang membuat negara kesulitan 
untuk menumpasnya. Contoh organisasi 
yang ingin memisahkan diri dari pemerintah 
berkuasa, menggunakan terorisme sebagai 
strategi, dan mendapat simpati publik antara 
lain kelompok komunis di Rusia dan China 
yang menumbangkan kekaisaran, 

The Irish Republican Army (IRA) di 
Irlandia, Euskadi Ta Azkatasuna (ETA) di 
Spanyol, dan Populer Front for the Liberation 
of Palestine di Palestina yang melawan Israel. 
Tiga kelompok terakhir yang disebutkan 
merupakan kelompok separatis kiri yang 
hingga kini masih melakukan perlawanan 
terhadap pemerintahnya. Tiga kelompok ini 
juga memiliki pengaruh dalam peningkatan 
terorisme pada masa Perang Dingin, selain 
karena pengaruh perkembangan teknologi, 
sehingga muncul terorisme modern yang 
menjadi inspirasi strategi terorisme kini. 

Peristiwa yang menandai tindak 
terorisme modern dan mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap makna terorisme di 

khalayak adalah pembajakan pesawat 
maskapai El Al milik Isreal oleh anggota 
Front Pembebasan Palestina (Populer Front 
for the Liberation of Palestine) dan peristiwa 
penyanderaan 11 orang atlit Isreal yang 
berakhir mematikan pada 5 September 1972 
di Olimpiade Munich yang dikenal dengan 
peristiwa Black September. Kedua peristiwa 
ini memunculkan perhatian perjuangan 
Palestina ke public dunia sekaligus memicu 
terjadinya aksi-aksi terorisme di belahan 
dunia lain dengan menggunakan metode 
pembajakan pesawat dan penculikan seperti 
yang terjadi pada peristiwa pembajakan 
Wolya tahun 1972 atas pesawat Garuda 
Indonesia. 

Aksi penggunaan kekerasan yang 
masih mengilhami aksi terorisme kini 
adalah gerilya perkotaan Carlos Marighella. 
Manifesto Marighella yang tertuang dalam 
Manual of the Urban Guerilla (1969) 
adalah melakukan provokasi menggunakan 
kekerasan di tempat-tempat strategis 
perkotaan untuk mendapatkan publisitas 
yang luas dalam rangka menekan rezim 
yang ditargetkan. Pemikirannya ini menjadi 
rujukan tindakan terorisme kini, yang disebut 
dengan urban terorisme dan menjadi salah 
satu strategi andalan terorisme global.16

Terorisme global atau oleh Charles 
Kegley Jr disebut sebagai terorisme era 
baru, adalah era terorisme yang mulai 
berkembang pada tahun 1990an dan 
memiliki dimensi yang berbeda dengan 
tindak terorisme sebelumnya. Global 
terorisme atau terorisme era baru lebih 
bersifat ideologis dan transnasional 
dengan ambisi revolusioner yang besar 
untuk mengubah status quo perpolitikan 
internasional.17 Peristiwa pengeboman 
World Trade Center 11 September 2001 
oleh kelompok Al Qaeda menjadi peristiwa 
penting yang menandai kemunculan 
terorisme global. Berbeda dengan metode 
terorisme tradisional yang masih tersekat 
wilayah dan meminimalisir korban, 
terorisme global bersifat lintas wilayah dan 
menargetkan korban dalam jumlah besar. 
Sejak saat itu, muncul berbagai organisasi 
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terorisme berideologi relijius yang berafiliasi 
dengan Al Qaeda ataupun organisasi baru 
seperti Islamic State in Iraq and Syria (ISIS).

Konotasi Makna Terorisme 

Istilah terorisme mengalami perubahan 
makna sesuai dengan konteks politiknya. 
Istilah ini memiliki perkembangan makna 
kontekstual-kultural yang bersifat subjektif 
(konotatif) yang berhubungan dengan 
penggunaan kekerasan dalam politik. 
Kontekstual-kultural dan bersifat subjektif 
berarti bahwa tidak ada kesepakatan pasti 
tentang pendefinisian terorisme. Merujuk 
pada pembahasan sejarah terorisme 
sebelumnya, makna terorisme berbeda dari 
masa ke masa, baik pelaku, target, maupun 
aksinya. Oleh karenanya, konsep terorisme 
merupakan sebuah contested concept, 
konsep yang masih terus berkembang dan 
tidak ada persetujuan definitif tentangnya.18

Makna awal terorisme adalah merujuk 
pada organisasi yang menggunakan metode 
pembunuhan mengerikan (assassination) 
dan menyebar ketakutan untuk melawan 
kekaisaran yang berkuasa, dengan motif 
perbedaan agama. Makna ini kemudian 
berubah ketika pemerintah berkuasa 
Perancis, menggunakan teror dengan 
membunuh pemberontak untuk menegakkan 
Revolusi Perancis. Kemunculan gerakan 
revolusioner penentang penguasa tirani 
mengubah makna terorisme menjadi 
tindakan yang menciptakan anarkisme. 
Kelompok anti kolonial, nasionalis, dan 
separatis juga menggunakan metode 
terorisme untuk mencapai tujuan politiknya. 
Hingga muncul terorisme baru, yang lebih 
ideologis relijius dengan metode terorisme 
yang bersifat global.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa 
konteks terorisme beragam. Terorisme dapat 
dilihat sebagai penggunaan kekerasan 
dan penciptaan ketakutan dalam rangka 
perebutan kekuasaan dan atau mencapai 
perubahan politik (political change). 
Terorisme juga dapat dikatakan sebagai 
derivasi perang gerilya dengan merujuk 
pada gerilya kota Marighella. Dalam 
konteks ini, terorisme digunakan sebagai 
metode komunikasi kepada khalayak dan 
rezim berkuasa. Sedangkan dalam konteks 
terorisme global, terorisme dapat dilihat 
sebagai bentuk konflik asimetris melawan 
negara dengan simbol relijius.

Analisis Konseptual Terorisme

Apakah setiap tindakan pembajakan 
pesawat atau kapal adalah terorisme? 
Ataukah setiap konflik yang melibatkan 
kelompok negara dan non negara (asimetri) 
seperti kelompok Gerakan Aceh Merdeka di 
Aceh dahulu adalah terorisme? Jika terorisme 
tergantung konteks dan tidak memiliki 
definisi pasti, bagaimana membedakannya 
dengan tindakan penggunakan kekerasan 
lainnya? 

Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), istilah terorisme berarti 
“penggunaan kekerasan untuk menimbulkan 
ketakutan dalam usaha mencapai tujuan 
(terutama tujuan politik); praktik tindakan 
teror”.19 Ensiklopedia Britannica secara 
lengkap mendeskripsikan bahwa terorisme 
adalah tindakan penggunaan kekerasan 
secara sistematis untuk menciptakan 
kondisi kengerian (ketakutan) di ruang 
publik dan mencapai tujuan politik tertentu.20 
Lebih lanjut, dikatakan bahwa terorisme 
dilakukan oleh organisasi politik baik sayap 
kanan maupun sayap kiri, oleh kelompok 
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ekstremisme, atau fundamentalisme juga 
merupakan konsep yang masih contested 
dan kontekstual. Radikalisme berasal 
dari kata radikal yang diperkenalkan oleh 
politisi Inggris Charles James  Fox. Fox 
mendeklarasikan “reformasi radikal” terkait 
perubahan drastis di parlemen Inggris 
kala itu.26 Radikal berarti perubahan yang 
cepat dan drastis dan bermakna positif. 
Makna radikal ini menjadi peyoratif ketika 
dipakai di Amerika Serikat yang merujuk 
pada partai politik haluan kiri (komunis). 
Istilah ekstremisme juga bermakna peyoratif 
yang biasa digunakan dalam bidang politik 
yang maknanya disamakan dengan radikal 
atau melebihi radikal. Sementara itu, istilah 
fundamentalisme merupakan istilah yang 
familiar untuk gerakan keagamaan yang 
konservatif (mempertahankan kebiasaan/
tradisi) yang hampir dapat ditemui di semua 
agama samawi. Pertama kali digunakan 
secara eksklusif untuk merujuk Protestan 
Amerika yang bersikeras atas ketidakkeliruan 
Alkitab, lalu istilah ini meluas maknanya 
dimulai pada akhir abad ke-20 hingga 
berbagai macam gerakan keagamaan.27 

Pertukaran terminologi terorisme, 
radikalisme, ekstremisme, dan 
fundamentalisme saat ini selalu erat 
kaitannya dengan agama Islam, baik dalam 
ranah domestik maupun global. Pelaku 
terorisme sekarang ini yang mengklaim 
perbuatannya atas nama agama Islam 
membuat kemunculan labelisasi Islam 
radikal, Islam fundamental, atau Islam 
ekstermis. Karena adanya penyederhanaan 
makna di masyarakat, terutama media 
massa, sebuah tindakan politik yang 
mengatasnamakan agama secara 
formal dilabeli atau dianggap sebagai 
fundamentalis, radikalis, atau ekstermis.28 

Seperti “radikalisme Islam”, kata 
“fundamentalisme Islam” juga mengalami 
penyempitan dan peyorasi makna menjadi 
hal-hal yang identik dengan kekerasan dan 
sumber utama penyebab terorisme. Masalah 
radikalisme dan fundamentalisme dalam 
Islam tidak bisa disederhanakan begitu saja 
karena beragamnya pemahaman dalam 

ajaran agama Islam itu sendiri. Yoyo Hambali 
dalam disertasinya menyebutkan apa yang 
disebut radikalisme karena ajaran Islam 
tidak mampu menjelaskan fundamentalis 
moderat yang menghindari kekerasan 
atau kelompok fundamentalis yang tidak 
berorientasi politis (seperti mendirikan 
negara Islam) dan memilih untuk menjaga 
relasi antara negara dan masyarakat.29 

Menarik untuk dicermati hasil analisis 
Alex Schmid yang mengulas radikalisme, 
ekstremisme, dan terorisme secara 
konseptual untuk mencari penanganan yang 
tepat dan tidak gampang memberikan label 
terhadap suatu kelompok serta tindakan 
politik dan agama.  Menurut Schmid, konsep 
radikalisme, dengan melihat perkembangan 
sejarah selama 200 tahun, merupakan 
gerakan advokasi untuk perubahan politik 
secara drastis yang sifatnya non kekerasan 
dan demokratis, sekaligus memakai cara 
kekerasan dan non demokrasi (dengan 
revolusi dan kursif).30 Mengutip Fathali 
M. Moghaddam yang telah melakukan 
penelitian selama beberapa dekade, Schmid 
menyatakan bahwa tidak semua tindakan 
radikal harus mengarah ke tindak kekerasan 
(kekerasan ekstrem).31 

Perbedaan akurat antara ekstremisme 
dan radikalisme dapat dilihat dengan meninjau 
sejarah gagasan kedua istilah tersebut. Dari 
perspektif tersebut, ekstremis cenderung 
ke arah supremasi berpikiran sempit, 
sementara radikalis cenderung egalitarian 
dan berpikiran terbuka 32, seperti pandangan 
bahwa kelompok radikal memandang 
semua manusia sama sementara ekstremis 
lebih cenderung berpangangan otoritarian.33 
Pada karakteristik tertentu, radikalisme dan 
ekstremisme memiliki persamaan seperti 
perasaan terdiskriminasi dan kemarahan 
terhadap negara Barat. Lebih lanjut, Schmid 
juga berargumen bahwa terdapat derajat 
ekstremisme yaitu ekstremisme dengan 
kekerasan dan ekstremisme dengan non 
kekerasan. Kedua hal tersebut laiknya dua 
sisi mata uang. Karena berbagai faktor yang 
tidak bisa digenerasilisasi, ekstremis non 
kekerasan dapat dengan mudah berubah 
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nasionalis maupun kelompok relijius, oleh 
kelompok revolusionis, dan bahkan oleh 
insitusi negara seperti tentara, intelijen, dan 
polisi.21

Menurut Paul Wilkinson, secara 
konseptual maupun secara empiris yang 
membedakan terorisme dengan tindakan 
penggunaan kekerasan dan konflik lainnya 
adalah : 

1. Terorisme direncanakan dan 
dirancang untuk menciptakan iklim 
ketakutan

2. Target yang sebenarnya bukanlah 
target operasinya, melainkan 
mempunyai tujuan yang lebih 
luas. Misalnya ketika serangan 
9/11, targetnya bukanlah 
menghancurkan gedung WTC 
dan membunuh ribuan orang 
melainkan menantang status quo 
internasional Amerika Serikat 
sebagai negara adidaya.

3. Melekat penggunaan taktik operasi 
dengan target yang random atau 
simbolis, termasuk masyarakat 
sipil.

4. Cara-cara yang digunakan 
dianggap di luar batas normal 
masyarakat setempat atau cara-
cara yang tidak demokratis.

5. Terorisme lekat digunakan 
terutama untuk mempengaruhi 
perilaku pemerintah, masyarakat, 
atau kelompok sosial tertentu 
(tujuan politis). 22 

Merujuk pada ruang lingkup tersebut, 
terorisme bukan merujuk pada sebuah 
pergerakan, melainkan sebuah metode23, 
yang kental dengan muatan politik24. 
Karenanya terorisme adalah konsep 
kontekstual, pelaku terorisme tidak terbatas 
pada kelompok tertentu, tetapi negara juga 
dapat menjadi pelaku teror jika terorisme 
digunakan sebagai cara. 

Kelompok seperti Al Qaeda atau 
Jamaah Islamiyah diidentifikasi sebagai 

kelompok terorisme karena menggunakan 
cara-cara yang menimbulkan teror dengan 
target masyarakat sipil atau simbol-simbol 
negara. Ketika mereka diperangi, seperti 
Amerika Serikat yang melakukan operasi 
militer di Afghanistan atau pemberantasan 
kelompok Santoso di Poso, merupakan 
bentuk konflik asimetris dengan kelompok 
teroris. Insurgensi seperti GAM, bukanlah 
terorisme karena GAM tidak menggunakan 
terorisme sebagai metode untuk mencapai 
kepentingan politik, melainkan dengan 
metode insurgensi murni (kontak senjata 
aparat negara, bergerilya di pegunungan, 
hingga advokasi di tingkat internasional).

     Terorisme secara konseptual sesuai 
dengan ruang lingkup di atas memiliki 
beberapa hal kunci yang membedakannya 
dengan aksi penggunaan kekerasan 
lainnya. Yaitu adanya tujuan politik dan 
tuntutan perubahan (perubahan politik, 
sosial, dsb), menyerang unsur simbolis dan/
atau masyarakat sipil, dan menginginkan 
publisitas yang besar untuk membuat 
ketakutan kepada publik sekaligus 
penguasa. 

Pertukaran Terminologi dan 
Relevansinya terhadap Penanganan 
Terorisme

Salah satu permasalahan menurut 
pengamat yang perlu dibahas dalam RUU 
Tindak Pidana Terorisme adalah definisi 
tentang terorisme menurut Indonesia.25 
Meskipun terorisme adalah konsep yang 
contested namun dalam penegakan hukum 
dan penanggulangannya tetap diperlukan 
definisi konsep sesuai dengan konteks 
Indonesia. Selama ini terdapat beberapa 
istilah lain yang melekat dengan istilah 
terorisme seperti radikalisme, ekstremisme, 
atau fundamentalisme. Kelompok radikal, 
kelompok teroris, kelompok ektremis, dan 
kelompok fundamental kerap kali muncul 
sebagai diksi yang menghiasi media massa 
sehingga terjadi pertukaran terminologi dan 
mengaburkan makna. 

Seperti konsep terorisme; radikalisme, 
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ekstremisme, atau fundamentalisme juga 
merupakan konsep yang masih contested 
dan kontekstual. Radikalisme berasal 
dari kata radikal yang diperkenalkan oleh 
politisi Inggris Charles James  Fox. Fox 
mendeklarasikan “reformasi radikal” terkait 
perubahan drastis di parlemen Inggris 
kala itu.26 Radikal berarti perubahan yang 
cepat dan drastis dan bermakna positif. 
Makna radikal ini menjadi peyoratif ketika 
dipakai di Amerika Serikat yang merujuk 
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menjadi ekstremis dengan kekerasan, 
melakukan terorisme dan kejahatan perang 
atas nama jihad. 

Anilisis terminologi-kontekstual yang 
dilakukan Schmid setidaknya memberikan 
gambaran bahwa setiap gejala yang 
mengarah ke terorisme memerlukan 
penanganan yang berbeda-beda, tidak bisa 
satu resep “deradikalisasi” disamakan untuk 
semua gejala. Radikalisme berbeda dengan 
ekstremisme dan ekstermisme berbeda pula 
dengnan fundamentalisme. Semua gejala ini 
tidak bisa disamakan penanganannya. 

Pemahaman masing-masing 
konsep dengan akar kesejarahannya, 
perkembangannya baik secara lokal maupun 
global, dan mendalami fenomenanya 
dalam konteks keindonesiaan perlu untuk 
terus didalami sehingga bermanfaat 
dalam penentuan pengambilan kebijakan 
yang tepat bagi penanganan terorisme di 
Indonesia. 

PENUTUP

Kesimpulan

Perlu pemahaman yang menyeluruh 
tentang penggunaan istilah untuk memahami 
permasalahan terorisme di Indonesia. 
Adanya revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme, Menjadi Undang-Undang dengan 
menyusun Rancangan Undang-Undang 
Anti Terorisme adalah langkah yang tepat. 
Indonesia memerlukan Undang-Undang 
Anti Terorisme baru yang komprehensif 
dan solutif. Namun, perdebatan konsep 
dan definisi dirasa masih kurang, akibatnya 
persepsi tentang terorisme, radikalisme, 
ekstremisme, dan fundametalisme pun 
seakan sama, baik di level pemerintah 
maupun di level masyarakat publik. 

Definisi yang rancu dan kabur 
berakibat pada penyederhanaan masalah 
dan penyelesaian yang bersifat generalisasi, 
padahal setiap masalah memiliki akar 

penyebab dan solusi yang berbeda. Selain 
itu, dengan adanya pemahaman konsep 
dan masalah yang benar, pemerintah 
dan masyarakat pun tidak mudah untuk 
memberikan label pada sebuah kelompok 
atau tindakan politik dengan hal-hal 
yang mengarah pada terorisme. Adanya 
pelabelan, selain mengurangi kredibilitas 
pemerintah, juga dapat menimbulkan 
kerancuan publik dengan adanya saling 
label-melabeli antar kelompok.  

 

Rekomendasi

Definisi dan penyamaan konsep 
terorisme dan terminologi terkait lainnya 
(radikalisme, fundamentalisme, dan 
ekstremisme) sangat perlu dilakukan 
sebagai landasan dalam pembuatan 
kebijakan penanggulangan terorisme. 
Diperlukan kajian dan penelitian mendalam 
tentang radikalisme, fundamentalisme, dan 
ekstremisme baik secara konsep maupun 
fenomenanya di Indonesia untuk mencari 
solusi bagi setiap permasalahannya. Seperti 
kita ketahui bersama, Indonesia sebagai 
negara dengan penduduk mayoritas Islam 
pasti masyarakatnya memiliki pandangan 
dan cabang-cabang keislaman yang 
berbeda-beda. Perlu penggalian dan 
pemetaan untuk mengetahui karakteristik 
permasalahan di praktik agama Islam di 
masyarakat yang mengarah ke tindakan 
terorisme. Lembaga-lembaga kajian dan 
perencanaan pemerintah (Lemhannas, LIPI, 
dan Bappenas) dapat memelopori dengan 
melakukan kajian komprehensif tentang 
masalah ini dan bekerja sama dengan 
Badan Nasional Penanggulan Terorisme 
(BNPT). 
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