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CATATAN REDAKSI

Assalamualaikum Warahnatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera,

Om Swastiastu.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
kehendak-Nya, Majalah Triwulan Lemhannas RI “Swantara” edisi tujuh belas 
bulan Juni 2016 dapat kembali hadir di tengah pembaca.

Pada edisi kali ini, redaksi mengangkat laporan utama dengan topik “Dalam 
Pusaran Perang Proksi”. Topik ini tentu sangat menarik bagi pembaca lantaran 
menyangkut keamanan, ketahanan, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Perang 
proksi sendiri mempunyai dimensi yang berbeda dengan perang konvensional. 
Inilah yang patut kita pahami sebagai warga negara Indonesia.

Dalam perspektif keamanan, perang proksi boleh dibilang berbeda dengan 
perang-perang konvensional. Perang ini menggunakan pihak ketiga—bisa 
aktor negara maupun aktor non-negara—dalam menjalankan aksinya. Perang 
ini tak berbentuk dan boleh dibilang tak kentara. Perang proksi era sekarang 
tidak lagi menggunakan hard power atau yang sering disebut sebagai kekuatan 
militer. Perang proksi bisa masuk ke Indonesia melalui beragam cara.  Ia bisa 
masuk dengan mensponsori kelompok-kelompok separatis guna mengacaukan 
keamanan negara. Bisa juga melalui jaringan kelompok terorisme, pengedar 
narkoba, NGO, aktor individu maupun kelompok yang berpengaruh di negara 
tujuan. Era kemajuan teknologi informasi juga semakin memperbesar ancaman 
perang proksi. Bentuknya bisa cyber crime bahkan bisa pula berupa cyber war. 
Tujuan utamanya adalah penguasaan sumber daya alam di negara tersebut.

Negara punya andil besar dalam menghadapi ancaman perang proksi ini. Mulai 
dari regulasi di tiap-tiap kementerian, penguatan lembaga-lembaga keamanan 
dan pertahanan negara, dan juga penguatan warga negara Indonesia melalui 
Wawasan Nusantara dan Falsafah Pancasila. Dengan memperkuat diri dan dalam 
negeri, kekuatan asing yang menguasai Indonesia melalui perang proksi ini pun 
bisa ditangkal.

Edisi ini pun terbilang istimewa lantaran diperkuat dengan wawancara eksklusif 
dengan Menteri Kabinet Kerja dan kepala-kepala keamanan dan pertahanan 
Indonesia. Tak ketinggalan dengan masukan dari narasumber berkelas, alumni 
pendidikan Lemhannas, serta peserta pendidikan Lemhannas juga ikut mengisi 
edisi ini dengan tujuan mencerahkan kekhawatiran banyak orang soal ancaman 
perang proksi.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera,

Om Shanti Shanti Shanti Om.

Pemimpin Redaksi
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SUARA PEMBACA

Bagi yang ingin memberikan tanggapan tentang 
Majalah Swantara ini, dapat mengirimkan Suara Pembaca

kepada Redaksi melalui email 
humas@lemhannas.go.id.

Perlunya Sertifikasi Internasional
Dalam majalah Swantara edisi Maret lalu, ada pembahasan yang menarik dari Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. 

Dalam sebuah paragraf dinyatakan bahwa Indonesia tidak lagi bisa mengandalkan gelar sarjana semata. Namun harus 
segera mengaplikasikan sertifikat keterampilan yang mengacu pada standardisasi internasional. 

Menurut saya pandangan tersebut sangatlah tepat. Saya pun melihat sendiri bagaimana masih banyaknya 
pengangguran yang sebenarnya menyandang gelar sarjana. Semoga hal ini memang benar-benar menjadi 
perhatiankhusus untuk pemerintah dan segala instansi pendidikan. Sebab jika dibiarkan begini terus, bukan tidak 
mungkin kualitas tenaga kerja kita akan terus kalah oleh Singapura, Malaysia, bahkan Thailand dan Vietnam. 

Saran saya untuk pemerintah, upaya membatasi pekerja asing bukan jawaban yang tepat. Justru dengan keberadaan 
mereka bisa memicu sumber daya manusia kita lebih baik lagi. Saya kira kompetensi ini perlu dijaga mengingat 
sebenarnya kualitas tenaga kerja kita pun tak kalah. Tapi perlu diimbangi dengan apresiasi gaji yang sesuai. Jangan 
hanya karena tenaga kerja lokal lantas kalah “harga” dengan tenaga asing. 

Radit Wijanarko
Mahasiswa S2 Hubungan Internasional Universitas Indonesia 

Hati-hati dalam Penulisan Sejarah
Saat membaca Swantara, ada satu hal yang menarik perhatian saya, yakni adanya rubrik “Sejarah”. Sepengetahuan 

saya, sedikit sekali majalah internal pemerintahan yang menyediakan rubrik sejarah. Padahal rubrik ini memiliki nilai 
berita yang tak kalah dengan berita lainnya. Maka dari itu saya salut kepada majalah ini karena menyediakan kolom 
sejarah dan mengaitkannya dengan tema yang sedang diangkat. 

Sejarah memang kerap terlupakan banyak orang. Sedikit yang sadar bahwa segala sesuatu berkaitan dengan kejadian 
atau peristiwa yang sudah terjadi puluhan tahun silam. Hanya saja saya mengimbau pada redaksi Swantara agar lebih 
berhati-hati dalam memuat pernyataan apapun yang berkaitan dengan sejarah. Sebab, sudah bukan rahasia lagi bahwa 
pesatnya perkembangan informasi berjalan seiring dengan marajalelanya sumber yang tak bisa dipertanggungjawabkan 
kebenarannya. Salam. 

A. Wahyu Herman
Jurnalis

Perbanyak Infografik
Salah satu sumber kekuatan majalah adalah 

infografik. Bagian ini dinilai penting lantaran ada data-
data tertentu yang tak cukup baik bila ditranskripkan ke 
dalam bentuk kalimat atau naskah. Saran saya, Majalah 
Swantara makin banyak lagi menampilkan infografik 
untuk membantu pembaca mendapatkan informasi 
yang lebih detail. Adanya infografik pun menurut saya 
bisa menambah elegan nilai majalahnya. Semangat terus 
Swantara!

Prabowo Adi
Jurnalis
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Perang ini tak kentara dan tak langsung. Satu atau dua kekuatan eksternal baik 
dari negara maupun non-negara terlibat dalam konflik di suatu negara. Tujuannya, 
penguasaan sumber daya di negara itu. Inilah perang proksi.

BERAWAL dari keengganan 
Presiden Ukraina, Viktor 
Yanukovych, pada 2013 
silam menandatangani 
pakta perjanjian masuknya 

Ukraina ke Uni Eropa beserta NATO-
nya, krisis internal antara pro-Uni Eropa 
dan pro Rusia merebak di Ukraina. 
Imbasnya, kerusuhan terjadi di Kiev, Ibu 
Kota Ukraina. Setidaknya, ribuan orang 
luka-luka dan ratusan orang meninggal 
dalam krisis yang mendera dalam negeri 
Ukraina pada 2013 silam. Presiden V. 
Yanukovych menyelamatkan diri ke 
Rusia, sementara Petro Poroshenko 
yang lebih pro-Uni Eropa menggantikan 
Yanukovych yang notabene merupakan 
boneka Rusia menjadi presiden baru 
Ukraina. Krisis pun tak berhenti sampai 
di situ. Guna menyelamatkan aset-

asetnya di Ukraina, Rusia “menganeksasi” 
Crimea dari Ukraina dan mendukung 
penuh pemberontakan di beberapa 
wilayah di Ukraina Timur, seperti di 
Donesk. Uni Eropa dan Amerika Serikat 
memutuskan untuk mengembargo 
Rusia secara ekonomi. Namun, Rusia tak 
bergeming, meski Rubel kian terpuruk 
akibat blokade ekonomi dari Barat itu.

Krisis Ukraina menjadi contoh 
paling wahid bagaimana perang 
proksi bekerja di suatu negara dan 
dilancarkan oleh negara-negara 
adikuasa dalam memperjuangkan 
kepentingan mereka. Dalam kasus 
Ukraina, boleh dibilang ini adalah 
ajang perang proksi antara Uni 
Eropa—yang di-back up oleh Amerika 
Serikat—dan Rusia. Lalu apa itu 
sebenarnya perang proksi?

Perang Tak Kentara
Krisis Ukraina merupakan salah 

satu contoh perang proksi yang terjadi 
dalam satu dasawarsa terakhir. Dalam 
catatan sejarah, setidaknya perang 
proksi terjadi bahkan jauh sebelum 
Perang Dunia I dan puncaknya terjadi 
ketika Perang Dingin antara Amerika 
Serikat dan Uni Soviet berlangsung 
pasca-Perang Dunia II.

Perang Revolusi Amerika Serikat 
yang terjadi pada 1775-1784 pun 
bisa dikategorikan sebagai perang 
proksi.  Perang ini melibatkan 
Kerajaan Inggris dan Rakyat Amerika 
yang menginginkan merdeka dari 
Inggris dan didukung oleh Prancis 
dan Belanda. Setelah Perang Dunia II, 
perang proksi yang terjadi semakin 
meluas. Utamanya, disebabkan oleh 

NAPAK TILAS
PERANG PROKSI
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SEJARAH

perluasaan pengaruh ideologi antara 
komunisme yang disponsori oleh Uni 
Soviet dan liberalisme yang disponsori 
oleh Amerika Serikat. Perang-perang 
yang dapat dikategorikan sebagai 
perang proksi pada masa ini, di 
antaranya Perang Sipil Tiongkok (1929-
1949), Perang Vietnam I (1945-1946), 
Perang Revolusi Indonesia (1945-
1949), Perang Arab (1948-sekarang), 
Perang Korea (1950-1953), Revolusi 
Kuba (1953-1959), dan lain sebagainya. 
Menurut kalkulasi K. J. Holsti, hampir 
30% peperangan antara 1945 hingga 
1995 diintervensi oleh kekuatan-
kekuatan yang berasal dari luar negara 
yang bertikai. Angka ini pun tidak 
termasuk pertikaian negara-negara 
terjajah yang ingin memerdekakan 
diri dari tuan penjajahnya. (Lihat 
Infografik, “Perang Proksi di Dunia”.

Andrew Mumford dalam 

bukunya yang berjudul Proxy Warfare 
mendefinisikan perang proksi sebagai 
“indirect engagement” dalam konflik 
di negara ketiga. Ia menambahkan, 
dalam perang proksi terdapat aktor 
“benefactor” yang bisa saja berupa 
negara atau non-negara yang 
mensponsori salah satu pihak yang 
bertikai itu. Pendeknya, Mumford 
menilai strategi perang proksi ini 

merupakan strategi yang terbaik 
untuk mencapai tujuan sekaligus 
meminimalisasi kerugian material 
dan korban jiwa akibat perang terbuka 
secara langsung. 

Sementara itu, Karel Deutsch 
mengemukakan perang proksi adalah 
konflik internasional antara dua 
kekuatan asing yang ingin menguasai 
sumber daya yang ada di negara ketiga, 
bisa dengan menggunakan tokoh 
berpengaruh di negara itu, ataupun 
resources yang dimiliki oleh kekuatan 
asing itu. 

Pengertian yang paling menarik 
diungkapkan oleh Yaacov Bar-
Siman-Tov pada era 1980-an. 
Yaacov mengungkapkan sembilan 
pertanyaan kunci yang bisa digunakan 
untuk membedakan perang proksi 
dengan perang konvensional. Jika 
diringkas, sembilan pertanyaan yang 

itu meliputi kondisi-kondisi tertentu 
yang memungkinkan suatu konflik 
bisa disebut sebagai perang proksi. 
Misalnya saja, soal “intervensi tidak 
langsung”, perbedaan hubungan 
antara benefactor-proksi dan hubungan 
aliansi (sekutu), soal-soal aktor-aktor 
yang terlibat, dan juga tujuan utama 
kenapa benefactor mensponsori pihak 
proksinya dalam berkonflik. Bagi 
Yaancov, suatu aktor yang mensponsori 
pihak proksi tidak serta-merta 
mengakui sebagai sponsor proksinya 
yang sedang berkonflik. Mereka 
cenderung berdalih dengan istilah 
bantuan luar negeri atau sebagainya 
yang serupa. Umumnya, tujuan utama 
negara atau aktor benefactor itu adalah 
untuk menguasai sumber daya yang 
ada di negara proksi mereka.

Indonesia dalam Pusaran Perang Proksi
Indonesia sebagai negara tidak 

luput pula dalam pusaran perang 
proksi. Bahkan, jika dilihat secara 
seksama, Perang Kemerdekaan  
Indonesia yang terjadi pada 1945-
1949 merupakan bagian dari perang 
proksi. Dalam catatan sejarah, 
ketika perang revolusi meletus, 
pihak sekutu mensponsori Belanda 
dalam pengembalian kekuasaannya 
di bumi Nusantara ini. Sekutu 
yang pada waktu itu diwakili oleh 
Inggris membantu militer Belanda 
melakukan agresi militer di Indonesia. 
Pada perkembangannya, kekuatan-
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SEJARAH

kekuatan besar lain pun ikut pula 
“bermain” dalam beberapa perjanjian-
perjanjian perdamaian antara 
Indonesia dan Belanda. Sebut saja 
Amerika Serikat dan Australia. (Lihat 
Boks, “Amerika Serikat vs Uni Soviet 
di Indonesia”)

 
Perang Proksi Sebelum Kemerdekaan

Sebelum kemerdekaan Indonesia, 
keberadaan kekuatan asing sudah 
lebih dulu muncul, yakni di era 
perdagangan rempah-rempah. 
Kerajaan-kerajaan atau kesultanan-
kesultanan di Nusantara pernah 
terlibat perang tak langsung ini.

Ambil contoh saja, pertikaian 
antara Kesultanan Ternate dan 
Tidore pada awal abad ke-16. Konflik 
internal antara kedua kesultanan 
yang bersaudaraan itu disponsori 
oleh Kerajaan Portugis yang membela 
Ternate dan Spanyol yang membela 
Tidore.

Pada 1512, Portugis terlebih dahulu 
menemukan kepulauan rempah-
rempah yang termasyur itu. Fransesco 
Serrao, salah satu perwakilan Kerajaan 
Portugis, yang sebelumnya karam 
di Pulau Seram disambut dengan 
tangan terbuka oleh Sultan Ternate, 
Sultan Bayanullah. Keberadaan 
Portugis dimanfaatkan oleh Sultan 

Ternate dalam persaingan dengan 
Kesultanan Tidore. Sultan Ternate pun 
mengizinkan Portugis mendirikan 
benteng pertahanan di Ternate

Sepuluh tahun kemudian, 1522, 
armada Spanyol dengan tergopoh-
gopoh berhasil bersandar di pulau 
Tidore. Sultan Mansyur, Sultan Tidore, 
ikut pula menyambut kedatangan 
armada Spanyol ini. Tentu saja dengan 
keberadaan Spanyol di pihak Tidore 
akan mampu mengimbangi Ternate 
dan Portugis.

Kedua kesultanan dan dua 
kerajaan sponsor ini bersitegang 
selama berada di kepulauan rempah-
rempah. Portugis dan Spanyol sama-
sama saling mengklaim memiliki 
kepulauan rempah-rempah. Akhirnya 
1529, perjanjian Saragosa mengakhiri 
konflik Ternate-Tidore yang notabene 
merupakan perpanjangan konflik 
Portugis-Spanyol. Berdasarkan perjanjian 
itu pula, Spanyol harus meninggalkan 
Maluku dan menetap di Filipina.

Perang proksi di Nusantara 
sebelum kemerdekaan Indonesia juga 
terjadi ketika pasukan Kesultanan Aceh 
menyerang Malaka, pada abad ke-16. 
Pada 1547, pasukan Aceh menyerang 
Malaka. Sayangnya serangan itu gagal. 
Portugis memanfaatkan Kesultanan 
Johor dalam melawan Aceh. Portugis 

menggunakan konflik antara Aceh 
dan Johor dalam mempertahankan 
kekuasaannya di Malaka. Strategi itu 
berhasil, dengan mendukung secara 
militer Kesultanan Johor, Aceh gagal 
merebut Malaka. Pada waktu itu pula, 
Aceh didukung oleh pasukan Ottoman 
Turki. Secara tidak langsung, perang 
Aceh-Johor merupakan kepanjangan 
konflik Ottoman-Portugis yang juga 
sedang terjadi di Laut Merah. 

Setelah itu, konflik-konflik internal 
di kesultanan di berbagai belahan bumi 
Nusantara sebenarnya imbas dari ikut 
campurnya kekuatan asing. Pada masa 
kekuasaan Kesultanan Banten, konflik 
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SEJARAH

antara Sultan Ageng dan Sultan 
Haji—putra Sultan Ageng— juga 
disponsori oleh pihak asing, dalam 
hal ini adalah VOC (Belanda) dan EIC 
(Inggris). Pun pula, pergantian rezim 
yang melanda Kesultanan Mataran 
Islam di Jawa Tengah. VOC dengan 
jeli memanfaatkan konflik internal 
putra mahkota dalam merebut tahta 
di Kerajaan Mataram Islam. Tujuan 
kerajaan-kerajaan asing di Nusantara 
adalah penguasaan sumber produksi 
rempah-rempah dan jalur perniagaan 
di Asia Tenggara. Penguasaan tersebut 
akan menguatkan perekonomian 
kerajaan-kerajaan asing.

Perang Proksi Setelah Kemerdekaan
Setelah kemerdekaan Indonesia 

diakui oleh Belanda, ajang perang 
proksi di Indonesia tidak juga 
berhenti begitu saja. Masih ingat 
dengan peristiwa Madiun 1948, 
pemberontakan PRRI/Permesta di 
Sumatera dan Sulawesi, “Ganyang 
Malaysia” pada periode 1960-an, 
peristiwa pengembalian kedaulatan 
Papua ke Indonesia pada 1950-an, 
dan peristiwa 1965? Kesemuanya 
merupakan bagian dari perang proksi 
yang melibatkan kekuatan-kekuatan 
eksternal, seperti Uni Soviet, Inggris, 
dan Amerika Serikat.

Peristiwa Madiun 1948 adalah 
perang proksi pertama yang 
dilancarkan Amerika Serikat dan 
Uni Soviet pertama kali pasca-Perang 
Dunia II. Konflik ini terjadi karena 
ketidakpuasan kelompok Amir 
Syarifuddin pada perjanjian Renville. 
Sebelumnya, kabinet Syarifuddin 
dijatuhkan dan digantikan oleh 
kabinet Hatta. Amir Syarifuddin 
pun membentuk Front Demokrasi 
Rakjat (FDR) yang terdiri dari Partai 
Sosialis, PKI, PBI, Pesindo, dan 
SOBSI. FDR  beritikad untuk (1) 
menghentikan perjanjian Renville, 
(2) tidak melanjutkan pembicaraan 
dengan Belanda, (3) nasionalisasi 
aset perusahaan asing, dan (4) oposisi 
kabinet baru, Kabinet Hatta.
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PERANG Dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet pun akhirnya 
merembes ke Indonesia. Pasang surut perang proksi ini diawali 
dengan peristiwa Madiun Affairs pada 1948 hingga kejatuhan 
Soekarno pada 1966. Kecerdikan Soekarno dalam percaturan 
politik internasional patut diacungi jempol. Mulanya ia berpihak 
pada Amerika tatkala Madiun Affairs meletus. Namun, tatkala 
demokrasi liberal yang digagas oleh partai dukungan Amerika—
Masyumi dan PSI—silih berganti berguguran, ditambah pula 
pemberontakan-pemberontakan yang disponsori oleh Amerika 
terungkap, Soekarno memilih jalan tengah dengan upaya 
Gerakan Non-Blok dan menginisiasi Konfrensi Asia-Afrika. 
Seiring konstelasi politik yang tak menentu, Ia pun memilih 
condong ke Blok Timur dan bermesraan dengan Uni Soviet 
dan Tiongkok yang menurutnya lebih berhaluan anti-imperialis. 
Amerika tentu tak tinggal diam. Serangkaian operasi senyap 

dilancarkan hingga puncaknya pada 1965-1966, kelompok merah 
dienyahkan dari Indonesia lewat skenario konflik internal dan 
sosial. Soekarno terdesak dan dipaksa mundur dari jabatan 
presiden.  Bagaimanakah pasang surut perang proksi Amerika 
dan Uni Soviet di Indonesia berjalan? Berikut ini adalah uraian 
singkatnya.

PERISTIWA Madiun (Madiun Affairs) adalah konflik 
internal dalam pemerintahan Indonesia yang diawali dengan 
diproklamasikannya negara Soviet Republik Indonesia  pada 
18 September 1948 oleh Muso di Madiun. Musso sendiri adalah 
tokoh Partai Komunis Indonesia. Proklamasi itu didukung oleh 
Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin.

Konflik ini merupakan ajang perang proksi antara Amerika 
Serikat yang mensponsori pihak pemerintah Indonesia dan 
Uni Soviet yang memihak kelompok Muso. Hampir 4 bulan 
konflik ini berlangsung, baru pada Desember 1948, pemerintah 
Indonesia bisa meredam konflik di Madiun dan pihak keamanan 
berhasil mengeksekusi pimpinannya seperti Muso dan Amir 
Sjarifuddin. Dalam “Peristiwa Madiun”, Amerika Serikat berhasil 
membendung kelompok merah yang disponsori oleh Soviet. Sejak 
Madiun Affairs, baik Amerika Serikat dan Uni Soviet memasukkan 
Indonesia sebagai ladang perang proksi mereka.

 

MUNDURNYA perekonomian Indonesia melatarbelakangi 
ketidakpuasan barisan perwira yang bermarkas di Sumatera. 

SEJARAH

Dalam perkembangannya, FDR 
mempunyai kelompok militan 
yang terdiri dari kelompok petani. 
Sekembalinya Musso ke Indonesia 
membuat kelompok FDR dan 
PKI semakin radikal. FDR/PKI 
merencanakan revolusi yang bagi 
pemerintahan saat itu dianggap 
sebagai bentuk pengkhianatan.

FDR/PKI via Musso mendapatkan 
bantuan dari Uni Soviet, sementara 
kabinet Hatta di-support oleh Amerika 
Serikat. Inilah perang proksi 
pertama kali antara Blok Barat dan 
Blok Timur semenjak Indonesia 
merdeka, 17 Agustus 1945. Setelah 
peristiwa ini, perang proksi antara 
Soviet dan Amerika Serikat kian 
memanas di Indonesia. Konflik antara 
pemerintahan Indonesia dengan 
kelompok PRRI/Permesta merupakan 

salah satu imbas dari menguatkanya 
perang dingin Amerika dan Soviet.

Per 1957, Amerika Serikat mulai 
mengencangkan perhatiannya 
ke Indonesia selepas PKI semakin 
menguat di level perpolitikan 
nasional. Amerika Serikat via CIA 
(Badan Intelejen Amerika) menyuplai 
material dan logistik kepada kelompok 
PRRI dan Permesta. CIA mengirimkan 
bantuan berupa pesawat B-26 Bombers 
dan P-51 Mustang Fighters. Operasi CIA 
ini mulai terbongkar ketika salah satu 
pesawat Amerika Serikat ditembak 
jatuh, dan pilotnya, Allen Pope 
ditangkap oleh pemerintah Indonesia. 
Namun, CIA enggan berkomentar dan 
terlibat dalam operasi itu. 

Presiden Soekarno sudah 
memprediksi ancaman perang proksi 
yang akan melanda Indonesia dan 

1948 Peristiwa Madiun

1958 Pemberontakan PRRI/Permesta

Amerika Serikat vs Uni Soviet 
di Indonesia
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kawasan Asia-Afrika. Bung Karno dan 
negara-negara ketiga membentuk 
gerakan Non-Blok serta Konfrensi Asia-
Afrika guna membendung dua poros 
kekuatan dunia yang pada waktu itu 
dikuasai oleh Amerika Serikat dan Uni 
Soviet.

Yono Reksodiprojo, pakar 
militer dari Universitas Pertahanan, 
menyatakan bahwa Gerakan Non-
Blok yang diprakarsai oleh Presiden 
Soekarno merupakan strategi 
Indonesia dan negara-negara bekas 
terjajah agar bisa berdikari sendiri dan 
terbebas dari cengkraman kekuatan 
asing.

“Gerakan Non-Blok ini upaya 
menarik diri dari kepentingan 
Barat dan Timur. Soekarno sudah 
menerjemahkan bahwa perang masa 
depan itu it’s all about resources,” kata 

Yono di Jakarta.
Pada era 1965-1966, penghancuran 

kelompok komunisme di Indonesia 
pun tidak lepas dari pengaruh asing. 
Amerika Serikat pada waktu itu tidak 
menghendaki kawasan Asia Tenggara, 
termasuk Indonesia, dikuasai oleh 
kelompok komunis. 

Beragam peristiwa konflik 
di Indonesia kerap melibatkan 
kelompok/negara luar. Ini merupakan 
bagian dari strategi perang proksi 
yang dilancarkan oleh negara-negara 
tersebut di kawasan Indonesia. 
Tujuannya, jelas, penguasaan 
sumber daya yang melimpah. Baik 
sebelum kemerdekaan maupun 
setelah kemerdekaan Indonesia, 
pihak asing selalu mengincar 
potensi kekayaan sumber daya di 
Indonesia.

Pemerintah pusat kala itu dianggap menganaktirikan pulau-
pulau terluar dalam urusan ekonomi. Imbasnya, para perwira 
pun menyelundupkan hasil bumi ke luar negeri secara diam-diam 
dan berniat membentuk pemerintahan lokal di masing-masing 
pulau terluar. Pemerintah pusat gerah. Mereka mulai menangkapi 
pejabat maupun perwira tinggi yang mendukung gerakan PRRI. 
Konflik pun meletus di Sumatra dan Sulawesi.

PRRI/Permesta mendapat dukungan Amerika Serikat via CIA 
dengan bantuan persenjataan. Di satu sisi, Amerika juga menolak 
proposal pemerintah pusat yang juga mengajukan bantuan. 
Soviet melihat hal ini sebagai kesempatan untuk ikut berperan 
dalam perang proksi di Indonesia setelah kegagalan Madiun 
1948. Walhasil, gelontoran alutsista dari Soviet masuk dalam 
lini pertahanan Indonesia. Pemberontakan PRRI/Permesta dapat 
dipadamkan. PRRI/Permesta menyerahkan diri pada 1961.

HASIL Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 1949 
menghasilkan kesepakatan pengakuan kemerdekaan Indonesia 
oleh Belanda dan penundaan pembicaraan soal Papua Barat. 
Namun, bagi kaum nasionalis Indonesia, persoalan Papua Barat 
harus diselesaikan sesegera mungkin karena merupakan bagian 
dari NKRI. Semenjak medio 1954, Soekarno terus berkampanye 
soal kepemilikan Papua Barat. Puncaknya, ketika kuasa 
penuh dalam kendali Soekarno via Demokrasi Terpimpin, ia 
memerintahkan operasi pembebasan Papua Barat melalui Tri 
Komando Rakyat (Trikora) pada 1961.

Operasi ini pun didukung oleh Soviet. Indonesia kala itu 
diperkuat oleh alutsista dari Uni Soviet mengingat kedekatan 

Soekarno dan Soviet semakin erat semenjak kegagalan kelompok 
Liberal dalam pemerintahan. Belanda kala itu dibantu oleh 
Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, meski mereka tak 
membantu Belanda secara militer. Mereka mengusahakan 
perundingan. Walhasil, guna meredam konflik, AS mengusahakan 
perundingan damai. New York Agreement pun ditandatangani 
oleh Indonesia dan Belanda, PBB via UNTEA menjaga sementara 
Papua Barat hingga jejak pendapat dilaksanakan pada 1969.

“GANYANG Malaysia” menjadi seruan Soekarno dalam 
melancarkan perang proksi di wilayah Kalimantan Utara. Kala 
itu, Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia yang 
memasukkan Kalimantan Utara (Sarawak dan Sabah) sebagai 
bagian dari Malaysia. Soekarno menganggap pembentukan 
Federasi Malaysia oleh Inggris merupakan bentuk imperaliasme 
model baru. Soekarno pun menyerukan konfrontasi dengan 
Malaysia dan memutuskan keluar dari PBB. Konfrontasi militer 
terjadi. Indonesia mengirimkan tentara tak resmi ke perbatasan 
Kalimantan Utara untuk melatih front pasukan kemerdekaan 
Sarawak dan Sabah serta pasukan resmi dalam berperang 
dengan Inggris beserta sekutunya. Semenanjung Malaya 
dan Kalimantan Utara jadi medan perang. Dalam perang ini, 
Indonesia didukung penuh oleh Soviet dan Tiongkok. Per 1966, 
perang pun usai setelah rezim Soekarno dapat ditumbangkan. 
Hasilnya, pihak Inggris memenangkan konflik ini ketika 
kestabilan politik Indonesia sedang kocar-kacir pasca-kelompok 
merah diberangus. Soeharto yang menggantikan Soekarno 
menerima pembentukan Malaysia. 

1962 Operasi Pembebasan Papua

1963-1966 Konfrontasi Indonesia-Malaysia
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Perang Revolusi Amerika (1775-1784)
Pihak 1  : Kerajaan Inggris
Pendukung : Suku Indian Amerika
Pihak 2  : Amerika Serikat
Pendukung : Prancis, Belanda
Pemenang : Amerika Serikat

Krisis Yaman (2011-sekarang)
Pihak 1  : Yaman (Pemerintahan Hadi)
Pendukung : Arab Saudi, Amerika Serikat,   
    Inggris
Pihak 2  : Komite Revolusi Yaman
Pendukung : Iran, Rusia
Status  : Sedang Berlangsung
Perang Sipil Suriah (2011-sekarang)
Pihak 1  : Kaum Oposisi Suriah
Pendukung : Amerika Serikat, Arab Saudi,   
    Turki, Israel, Uni Eropa, Inggris
Pihak 2  : Suriah
Pendukung : Rusia
Status  : Sedang Berlangsung
Krisis Ukraina (2013-sekarang)
Pihak 1  : Ukraina
Pendukung : NATO, Amerika Serikat
Pihak 2  : Republik Rakyat Donetsk, 
    Luhanks, Odessa, Kharkiv
Pendukung : Rusia
Status  : Sedang Berlangsung

Perang Mesir-Ottoman (1839-1841)
Pihak 1  : Mesir
Pendukung : Kerajaan Prancis, Spanyol
Pihak 2  : Kesultanan Ottoman
Pendukung : Kerajaan Inggris, Kerajaan                                              
    Austria, Prussia, Rusia
Hasil  : Perdamaian
Perang Sipil Uruguay (1839-1851)
Pihak 1  : Colorados, Partai Unitarian
Pendukung : Prancis, Inggris
Pihak 2  : Blancos
Pendukung : Konfederasi Argentina
Pemenang : Pihak 1

Revolusi Meksiko (1910-1920)
Pihak 1  : Garda Revolusi Meksiko
Pendukung : Prussia
Pihak 2  : Garda Anti-Revolusi Meksiko
Pendukung : Amerika Serikat dan Inggris
Pemenang : Pihak 1
Revolusi Jerman (1918-1919)
Pihak 1  : Republik Weimar
Pihak 2  : Republik Sosialis Jerman
Pendukung : Uni Soviet
Pemenang : Pihak 1
Perang Kemerdekaan Turki (1919-1922)
Pihak 1  : Yunani, Armenia, Peme
     rintahan Istanbul
Pendukung : Prancis, Inggris, Amerika Serikat
Pihak 2  : Pemerintahan Ankara
Pendukung : Uni Soviet
Pemenang : Pihak 2

Perang Sipil Tiongkok (1929-1949)
Pihak 1  : KMT
Pendukung : Amerika Serikat, Jerman
Pihak 2  : Partai Komunis Tiongkok,   
      Garda Revolusi Tiongkok
Pendukung : Uni Soviet
Pemenang : Pihak 2
Perang Sipil Spanyol (1936-1939)
Pihak 1  : Nasionalis Spanyol
Pendukung : Nazi Jerman, Italia, Portugal
Pihak 2  : Republikan Spanyol
Pendukung : Brigade Internasional, Meksiko, Uni  
    Soviet
Pemenang :  Pihak 1
Perang Sipil Yunani (1944-1949)
Pihak 1  : Tentara Demokratis  Yunani,   
    Front Liberalisasi Yunani
Pendukung : Uni Soviet, Albania, Yugos lavia
Pihak 2  : Pemerintahan Yunani
Pendukung : Inggris, Amerika Serikat
Pemenang : Pihak 2

Krisis Iran (1946)
Pihak 1  : Republik Rakyat Azerbaijan,   
    Republik Mahabad
Pendukung : Uni Soviet
Pihak 2  : Kekaisaran Iran
Pendukung : Amerika Serikat
Pemenang : Pihak 2 

Perang Vietnam (1945-1946)
Pihak 1  : Viet Minh
Pendukung : Uni Soviet
Pihak 2  : Inggris, Prancis, Jepang
Pendukung : Amerika Serikat
Hasil  : Perdamaian

Perang IndoTiongkok I (1946-1954)
Pihak 1  : Khmer Issarak, Pather Lao, Viet Minh
Pendukung : Uni Soviet
Pihak 2  : Vietnam
Pendukung : Prancis, Amerika Serikat
Pemenang :  Pihak 1

Perang Revolusi Indonesia (1945-1949)
Pihak 1  : Indonesia
Pendukung : Uni Soviet
Pihak 2  : Belanda
Pendukung : Amerika Serikat, Inggris, Australia
Pemenang : Pihak 1

Perang Korea I (1950-1953)
Pihak 1  : Korea Utara. Front Rakyat Korea  
    Selatan
Pendukung : Uni Soviet, RRC
Pihak 2  : Korea Selatan
Pendukung : Amerika Serikat, PBB, Australia, Inggris
Hasil  : Perjanjian Damai

Perang Arab-Israel (1948-Sekarang)
Pihak 1  : Palestina (PLO, Hamas, Fatah)
Pendukung : Mesir, Irak, Suriah, Uni Soviet
Pihak 2  : Israel
Pendukung  : Amerika Serikat, Inggris, Prancis,  
    Australia, Jerman
Status  : Masih berlangung

Krisis Malaya (1948-1960)
Pihak 1  : Partai Komunis Malaya
Pendukung : Indonesia, RRC, Uni Soviet
Pihak 2  : Inggris Raya
Pendukung : Amerika Serikat
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Perang Flaklands (1982)
Pihak 1  : Argentina
Pendukung : Uni Soviet, Kuba
Pihak 2  : Inggris
Pendukung : Amerika Serikat, Prancis, Cili
Pemenang : Pihak 2

Perang Sipil Afghanistan (1989-1992)
Pihak 1  : Republik Demokratik Afganistan
Pendukung : Uni Soviet
Pihak 2  : Mujahidin Afganistan
Pendukung : Amerika Serikat, Pakistan, 
Tiongkok,      Arab Saudi
Pemenang : Pihak 2

Konflik Palestina-Israel (1948-Sekarang)
Pihak 1  : Israel
Pendukung : Amerika Serikat, Inggris, Prancis,  
    Jerman
Pihak 2  : Palestina
Pendukung : Iran, Liga Arab, Turki, Rusia
Status  : Masih Berlangsung

Konflik Sipil Filipina Selatan (1969-Sekarang)
Pihak 1  : Filipina
Pendukung : Amerika Serikat, Australia
Pihak 2  : Mujahidin Moro
Status  : Masih Berlangsung

Perang Sipil Georgia (1991-1993)
Pihak 1  : Georgia
Pendukung : NATO
Pihak 2  : Ossetia Selatan
Pendukung : Rusia
Pemenang : Pihak 2

Perang Yugloslavia (1991-2001)
Pihak 1  : Slovenia, Bosnia, Kroasia
Pendukung : NATO, Arab Saudi
Pihak 2  : Federasi Sosialis Yugoslavia   
    (sebelum 1992), Serbia
Pendukung : Rusia
Pemenang : Pihak 1

Perang Sipil Yaman (1994)
Pihak 1  : Yaman
Pendukung : Amerika Serikat, Mesir, Yordania,  
    Israel, Turki
Pihak 2  : Yaman Selatan
Pendukung : Oman, Irak
Pemenang : Pihak 1
Perang Irak (2003-2011)
Pihak 1  : Amerika Serikat, Inggris, 
    Polandia, Pemerintahan Baru Irak
Pendukung : NATO
Pihak 2  : Irak
Pendukung : Suriah, Iran
Pemenang : Pihak 1
Perang Sipil Libya (2011)
Pihak 1  : Pemerintahan Transisi Libya
Pendukung : NATO, Mesir, Qatar, Yordania,   
    UEA
Pihak 2  : Loyalis Gaddafi Libya
Pendukung : Suriah
Pemenang : Pihak 1

Krisis Irak (2011-2014)
Pihak 1  : Irak, Suku Kurdi Irak
Pendukung : Amerika Serikat
Pihak 2  : Faksi Syiah Irak
Pendukung : Iran
Hasil  : Perjanjian Damai

Perang Tiongkok-Vietnam (1979)
Pihak 1  : Vietnam
Pendukung : Uni Soviet
Pihak 2  : RRC
Hasil  : Perjanjian Damai

Perang Teluk (1980-1988)
Pihak 1  : Iran
Pendukung : Suriah
Pihak 2  : Irak
Pendukung : Amerika Serikat, Prancis, Saudi  
    Arabia, Mesir
Hasil  : Perjanjian Damai
Perang Afghanistan-Uni Soviet (1979-1989)
Pihak 1  : Republik Demokratik Afganistan,  
    Uni Soviet
Pihak 2  : Mujahidin Afganstan
Pendukung : Amerika Serikat, Pakistan, 
    Inggris, Iran
Pemenang : Pihak 2

Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963-1966)
Pihak 1  : Partai Komunis Borneo Utara
Pendukung : Indonesia, Uni Soviet, RRC
Pihak 2  : Pasukan Anti-Komunis (Serawak)
Pendukung : Inggris, Amerika Serikat
Pemenang : Pihak 2

Perang Korea II (1966-1969)
Pihak 1  : Korea Utara
Pendukung : Uni Soviet
Pihak 2  : Korea Selatan
Pendukung : Amerika Serikat
Pemenang : Pihak 2

Perang Sipil Yaman Utara (1962-1970)
Pihak 1  : Republik Yaman
Pendukung : Uni Soviet, Mesir
Pihak 2  : Kerajaan Yaman
Pendukung : Arab Saudi, Yordania, Amerika 
Serikat, Inggris
Pemenang : Pihak 1

Invasi Teluk Babi (1961)
Pihak 1  : Kuba
Pendukung : Uni Soviet
Pihak 2  : Front Demokrasi Kuba
Pendukung : Amerika Serikat, NATO
Pemenang : Pihak 1 
Perang Aljazair (1954-1962)
Pihak 1  : Front Kemerdekaan Aljazair
Pendukung : Uni Soviet
Pihak 2  : Prancis
Pendukung : Amerika Serikat
Pemenang : Pihak 1

Perang IndoTiongkok II (1953-1975)
Pihak 1  : Vietnam Utara
Pendukung : Uni Soviet, Jerman Timur, RRC
Pihak 2  : Vietnam Selatan
Pendukung : Amerika Serikat, Inggris, Prancis
Pemenang : Pihak 1

Revolusi Kuba (1953-1959)
Pihak 1  :  Front Revolusi Kuba
Pendukung : Uni Soviet
Pihak 2  : Kuba
Pendukung : Amerika Serikat
Pemenang : Pihak 1
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Perang tanpa bentuk atau Proxy War 
mengancam Indonesia. Kekayaan 
alam dan potensi sumber daya 
yang lain jadi taruhannya. Tidak ada 
kawan atau lawan dalam perang ini. 
Semua permainan dikendalikan dari 
belakang. Indonesia harus waspada 
dan segera merumuskan strategi jitu 
demi melawan perang tanpa bentuk 
ini. Jangan biarkan asing berkuasa 
di Tanah Air dan menggerogoti 
ketahanan negara Indonesia.

Dalam Pusaran Perang Proksi

DALAM berbagai kesempatan, Panglima 
TNI Jenderal Gatot Nurmantyo selalu 
mengingatkan tentang ancaman 
perang proksi yang mendera Indonesia. 
Menurutnya, perang yang akan terjadi di 

masa depan adalah perang non-militer dan perang tak 
tampak. Karena itulah semua pihak diharapkan untuk 
bersatu dan berusaha bersama untuk mencegah serta 
memenangkan perang jenis baru ini. 

Sejak menjabat Pangkostrad sampai sekarang, ia 
rajin berkeliling ke universitas, organisasi kepemudaan, 
kader partai politik, santri, dan keluarga besar TNI 
sendiri untuk berbagi kekhawatiran dan kecemasan 
tentang ancaman yang sedang dihadapi Indonesia. 
Ancaman yang dimaksud tentu saja ancaman perang 
proksi yang menurutnya akan bisa merusak ketahanan 
NKRI. Apalagi sesuai julukannya, perang tak kentara, 
tidak ada yang dapat dilihat mana kawan dan mana 
lawan. Semuanya abu-abu. 
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Sederhananya, perang proksi 
memang merupakan perang yang 
terjadi ketika lawan menggunakan 
kekuatan pihak ketiga untuk 
mengalahkan musuhnya. Perang ini 
melibatkan aktor non-negara, aktor 
negara, tentara bayaran, intelijen, dan 
lain-lain yang akan digunakan negara 
atau penguasa untuk menyerang 
negara lain. Peperangan budaya, 
infiltrasi asing melalui ekonomi, serta 
bentuk intervensi tersembunyi lainnya 
merupakan bagian dari perang. Bisa 
dibilang, peperangan yang terjadi 
bukanlah peperangan fisik, melainkan 
peperangan menghadapi intervensi 
budaya dan sosial di masyarakat. 

Ia lalu mencontohkan bagaimana 
perang proksi yang dilancarkan 
kepentingan asing di kawasan Timur 
Tengah yang ingin menguasai sumber 
minyak. Berawal dari tujuan itu, konflik 
horisontal diciptakan. Hasilnya, 
seperti sekarang ini, konflik sektarian 

di Timur Tengah tak pernah benar-
benar selesai. “Peperanganbudaya, 
inf l i tras ias ingmelaluiekonomi, 
itu adalah salah satunya,” 
ujarPanglimaTNI.

Sementara aktor dalam perang 
proksi di masa sekarang berbeda 
dengan ketika dunia dilanda perang 
dingin. Pada masa sekarang, aktor 
utama tak lagi dipegang oleh negara. 
Aktor non-negara juga berpeluang 
menjadi kaki tangan pihak-pihak yang 
melancarkan strategi perang proksi. 
Misalnya, NGO (LSM), Ormas, kelompok 
masyarakat atau perorangan tadi. Kini, 
tegas Panglima, perang tanpa bentuk 
tersebut sudah merebak di Indonesia. 

Tengok saja kasus lepasnya 
Timor-Timur dari NKRI. Timor-Timur 
diperebutkan oleh negara-negara lain 
karena di sana ada kekayaan sumber daya 
alam berupa greater sunrise yang letaknya 
antara Indonesia dan Timor-Timur. 
Namun demikian, lepasnya Timor-
Timur dari Indonesia tak lepas dari isu 
sosial agama yang terus disebarluaskan 
di sana sehingga membentuk opini atau 
persepsi masyarakat.

Selain Timor-Timur, ada juga 
gerakan separatis di beberapa daerah di 
Indonesia yang muncul. Gerakan Aceh 
Merdeka, Operasi Papua Merdeka, dan 
Republik Maluku Selatan merupakan 
sebagian dari banyak yang muncul. 
Beberapa berhasil ditumpas demi 
menjaga NKRI, beberapa masih terus 
membandel. Yang jelas sebagian 
besar dari pasukan separatis itu 
dikabarkan mendapat sokongan 
atau bantuan dari asing.

Itu baru soal separatisme yang 
dilandasi oleh nasionalisme 
atau patriotisme. Konflik 
berkepanjangan yang sudah 
hampir jadi nanah di negara ini 
adalah konflik agama. Seperti 
membaca sejarah Perang 
Salib, Indonesia selalu suka 
bentrok karena urusan agama. 
Menyebut nama Poso seperti 
menyebut sakit di negara ini. 
Entah karena alasan apa, tapi 

isu agama lantas menjadi tiang pancang 
paling dalam untuk berbuat rusuh. 
Sungguh disayangkan mengingat 
Poso sebenarnya kota yang indah dan 
bersahaja. Hal serupa pun terjadi di 
Sambas dan Ambon yang menambah 
daftar ruang muram di negara ini.

Hal ini pun menjadi perhatian 
Menteri Pertahanan Jenderal 
TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu. 
Menurutnya indikasi terjadinya 
perang proksi di Indonesia di 
antaranya memang adanya gerakan 
separatis, demonstrasi massa, sistem 
regulasi yang merugikan, peredaran 
narkoba, pemberitaan media yang 
provokatif, penyebaran pornografi 
dan seks bebas, tawuran antar-pelajar, 
hingga bentrok antar-kelompok.

Kepala Badan Intelijen Negara 
Letnan Jenderal (Purn) Sutiyoso pun 
menyatakan bahwa bentuk motifnya 
beragam. Mulai dari menjadikan 
Indonesia sebagai pasar bagi 
produk asing, sampai menghambat 
pembangunan dan pengembangan 
sumber daya manusia Indonesia—
sehingga di era pasar bebas ini SDM 
Indonesia kalah bersaing dengan 
SDM dari luar. Selain itu, pihak 
asing akan melakukan investasi 
besar-besaran di bisnis strategis, 
menciptakan kelompok teroris, 
membeli atau menguasai media massa 
guna membentuk opini publik, dan 
memecah belah generasi muda.

Pemicu Munculnya Perang Proksi
Sebenarnya perang tanpa bentuk 

ini muncul disebabkan beberapa faktor. 
Panglima TNI sendiri melihat faktor-
faktor tersebut merujuk kepada satu 
sumber. Kemiskinan dan kelaparan 
yang terjadi di dunia merupakan titik 
awal terjadinya Proxy War. Seperti 
dikatakan Thomas Malthus tahun 
1798 dalam Prinsip Populasi. Teori 
ini menyatakan bahwa pertumbuhan 
penduduk akan meningkat seperti 
deret ukur, sedangkan ketersediaan 
bahan pangan akan meningkat seperti 
deret hitung.
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Kemudian teori ini didukung 
oleh Laurence Smith yang meneliti 
bahwa pertumbuhan manusia 
di dunia sejak 1800 sampai 2011 
sangat mencengangkan. Pada 1800 
dibutuhkan waktu 130 tahun untuk 
bertambah mencapai 2 miliar dari 
sebelumnya penduduk dunia yang 
hanya 1 miliar. Satu miliar ketiga 
tercapai hanya dalam 30 tahun setelah 
yang kedua tercapai. Sementara 15 
tahun sejak 1960, waktu tercapainya 
jumlah 3 miliar penduduk dunia, 
penduduk dunia sudah mencapai 
4 miliar. Setelah itu, 12 tahun saja 
dibutuhkan untuk menambah 1 
miliar lagi dan akhirnya tahun 2011 
penduduk dunia mencapai 7 miliar.

Pertumbuhan penduduk dunia 
yang begitu cepat, menurut Smith 
kalau tidak dicegah setiap 6 tahun 
penduduk dunia akan bertambah 1 
miliar, membuat neraca makanan 
jadi tidak berimbang. Menurut data 
UNICEF tahun 2011, satu orang anak 
meninggal dunia setiap 2,1 detik atau 
41.095 orang anak meninggal setiap 
harinya. Berarti jika dihitung setiap 
tahunnya, ada 15 juta anak meninggal 
dunia. Data ini merupakan data anak 
meninggal dunia karena kemiskinan, 
kelaparan, dan kesehatan yang buruk.

Kondisi di atas berbanding lurus 
dengan hasil penelitian British 
Petroleum (BP) tahun 2013 yang 
menyebutkan bahwa cadangan energi 
fosil dunia hanya sanggup bertahan 
untuk 49 tahun ke depan. Artinya, 
jika tidak mendapatkan solusi 
untuk energi baru dan terbarukan, 
dunia tak akan bisa lagi menikmati 
mobil, motor, genset, dan segala alat 
yang membutuhkan energi fosil 
49 tahun lagi. Para peneliti sampai 
sekarang masih terus berusaha untuk 
menemukan cadangan energi baru 
menggunakan energi hayati.

Permasalahan ini kemudian memicu 
terjadinya perang tanpa bentuk. Setelah 
Perang Dunia II berakhir dan semakin 
ketatnya peraturan yang diterapkan 
untuk memburu kawasan lain, pada 

penguasa dunia harus berpikir keras 
untuk melakukan penetrasi-penetrasi 
ke dalam wilayah negara lain. Amerika 
mencobanya di Afganistan dan Irak 
dengan dalil teroris dan nuklir. Sementara 
Russia mencobanya di Ukraina dengan 
alasan teroris dan pemberontak. 
Keduanya berakhir dalam kecaman 
warga dunia yang lebih menghargai hak 
asasi manusia dan perdamaian.

Lantas, apakah mereka menyerah 
dan membiarkan negaranya tak bisa 
makan? Tidak. Mereka menciptakan 
bentuk-bentuk baru untuk berperang 
dengan negara lain. Salah satunya 
dengan perang proksi ini. 

Sesuatu yang tadinya salah 
atau tabu, jika berulang-ulang 
disebarluaskan, pada suatu titik 
akan menjadi sesuatu yang biasa 
bagi orang yang mendengar atau 
menerima kabar tersebut. Analogi ini 
disampaikan Panglima TNI beberapa 
waktu lalu ketika mengisi kuliah 
umum di salah satu universitas. 
Tayangan media tentang kriminalitas, 
pemerkosaan, pencurian, narkoba, 
pencabulan, sampai sinetron asing 
bisa membentuk budaya dan rekayasa 
sosial baru di Indonesia. Penduduk 
Indonesia yang tadinya menjunjung 
nilai Pancasila dan agama kemudian 
mulai beralih. Masyarakat yang 
tadinya memiliki garis hidup dengan 
kebaikan, beralih menuju moral 
sesuai yang mereka pelajari dan 
pahami dalam media. 

“Perkembangan teknologi 
informasi, terutama media elektronik, 
merupakan cara yang paling efektif 
untuk melakukan penetrasi budaya dan 
rekayasa sosial,” ujar Jenderal Gatot. 

Ya, pada umumnya, perang 
proksi ini menginflitrasi negara-
negara tersebut dengan ideologi atau 
pandangan-pandangan baru dan 
cenderung ekstrem. Ekstrem dalam hal 
ini bisa dikatakan tak hanya ekstrem 
yang berarti radikal, tetapi bisa juga 
ekstrem karena bertolak belakang 
dengan nilai-nilai luhur bangsa. 
Pandangan-pandangan ini seperti 

radikalisme, terorisme, dan kebebasan 
yang bablas merupakan salah satu soft-
power yang digunakan oleh aktor dalam 
sebuah perang proksi.

Jika dilihat, aksi-aksi teror yang 
terjadi belakangan ini bukan serta 
merta merupakan geliat kelompok 
orang-perorang. Mereka bergerak 
dalam suatu jaringan internasional, 
yang takkan hidup tanpa adanya 
sebuah donor pendanaan. Sama halnya 
dengan jaringan teror internasional 
yang juga terdapat di Indonesia yang 
diduga mempunyai donor pendanaan 
dari negara luar. Tujuannya tentu saja 
untuk membuat ketidakamanan di 
suatu negara 

Perekrutan anggota jaringan teror 
internasional ini pun tak lagi seperti 
dulu. Dulu, perekrutan anggota 
organisasi teror ini dilakukan secara 

LAPORAN UTAMA

W
W

W
.Y

O
U

TU
B

E.
C

O
M



SWANTARA NO. 17 TAHUN V/JUNI 2016 17

LAPORAN UTAMA

sembunyi-sembunyi. Mereka bergerilya 
secara clandestine untuk menghindari 
sergapan pihak berwajib. Sekarang, di 
era perkembangan teknologi informasi, 
perekrutan anggota kelompok teror ini 
semakin terbuka. Bahkan, jika salah 

satu situs mereka dimatikan, mereka 
akan menggandakan situs itu menjadi 
lebih banyak. 

Selain perekrutan, informasi 
tentang ideologi teror ini semakin 
lama semakin banyak di dunia maya. 

Mereka kelompok teror menyebarkan 
ideologi mereka melalui teks-teks 
yang tersebar di web-web maupun di 
blog-blog. Contoh yang paling santer 
adalah kelompok Bahrum Naim, yang 
mengaku sebagai bagian dari ISIS. 
Kelompok itu mengeluarkan video 
ajakan untuk berjihad. Ajakan inilah, 
ajakan yang melalui media digital dan 
terbuka merupakan evolusi teknologi 
yang membantu persebaran ideologi 
ekstrem di Indonesia.

Panglima TNI lantas mengatakan 
kebudayaan yang bebas ini 
menggunakan beragam media guna 
mengampanyekan kebudayaan 
mereka yang mereka anggap paling 
benar. Kemudian paham tersebut bisa 
disebarkan secara cepat dan masif 
melalui televisi, internet, maupun 
media lain. Televisi menyiarkan 
tayangan sinetron dan opera sabun 
yang tak sesuai dengan nilai-nilai kita. 
Pun juga media internet. Kelompok 
yang menghendaki perang proksi 
mengimpor pandangan-pandangan 
itu dan dengannya mereka 
merekayasa kehidupan dan mencoba 
memengaruhi beberapa masyarakat. 

Menteri Komunikasi dan Informasi 
Rudiantara menyebutnya dengan istilah 
dua fungsi pisau. Satu sisi, teknologi 
sangat berguna bagi kelangsungan 
hidup, tapi di sisi lain dapat 
dimanfaatkan segelintir orang yang tidak 
bertanggung jawab. Sebut saja seperti 
pornografi, menjamurnya perjudian, 
hingga menyeruaknya situs-situs radikal 
yang merusak moral generasi penerus 
bangsa. “Ibarat dua fungsi pisau, bisa 
dipakai untuk memasak, bisa juga untuk 
melukai,” ujarnya.

Ambil contoh saja kasus 
pemerkosaan di Padang Ulak Tanding, 
Rejanglebong, Bengkulu, pada April 

silam. Empat belas orang (6 di 
antaranya masih tecatat di bawah 

umur) ramai-ramai memperkosa 
siswa SMP (Y, 14 tahun) 
hingga meninggal dunia 
setelah mereka menonton 
video porno di telepon 
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genggam dan pesta tuak. Kejadian 
tersebut terjadi di kecamatan yang 
berjarak 137 km dari Kota Bengkulu. 
Kejadian tersebut merupakan satu dari 
serentetan kejadian yang kemudian 
belakangan terungkap di berbagai 
wilayah Indonesia, seperti di Surabaya, 
Aceh, Cirebon, Bekasi, Bogor, Bandung, 
Manado, dan Gorontalo. 

Perkosaan keji yang terjadi di 
Padang Ulak Tanding ini tidak bisa 
dilepaskan dari dua mata pisau dari 
keterbukaan internet di Indonesia. 
Para pelaku perkosaan tersebut 
gemar mengakses situs porno dari 
telepon genggam dan menyimpan 
materi-materi pornografi tersebut. 
Lewat internet, pornografi menyebar 
dan menyebabkan beberapa tindak 
kekerasan seksual di Indonesia, bahkan 
dilakukan oleh anak di bawah umur. 
Di Indonesia, setidaknya, 25 ribu anak 
mengakses situs pornografi dan 55% 
kasus kekerasan seksual di Indonesia 
dilatar belakangi oleh kecanduan 
pornografi. Inilah yang harus menjadi 
perhatian serius bagi pemangku 
kebijakan terkait akses internet di 
Indonesia sebelum generasi muda di 
Indonesia rusak karena persebaran 
pornografi di Internet. Maka tidak 
heran jika kasus kejadian semacam ini 
sebuah fenomena “Gunung Es”.

Jika dilihat, kemajuan media massa 
dan internet menimbulkan efek paling 
besar dalam perang tanpa bentuk di 
dunia maya. Kebebasan yang ditawarkan 
dalam dunia maya dan tayangan di 
media massa membuat Indonesia 
yang memiliki bonus demografi lantas 
terpengaruh dengan tayangan atau 
informasi dari dunia maya dan media 
massa. Keterpengaruhan ini lantas 
dianggap sebagai penyimpangan 
budaya dan perilaku masyarakat.

Penyimpangan budaya dan 
perilaku masyarakat ini jika tercapai 
dalam suatu negara, berarti sebuah 
keberhasilan untuk lawan. Mereka 
berhasil mengintervensi dan menjadi 
bagian budaya yang tidak dapat 
dipisahkan dengan masyarakat negara 

itu. Keberhasilan ini penting dalam 
perang tanpa bentuk. Sebab, mereka 
yang sudah berhasil menyusup akan 
dengan mudah menawarkan segala 
macam benda atau jasa di negara atau 
wilayah itu. Mereka juga akan dengan 
mudah mengambil sumber daya dan 
kekayaan alam dari wilayah itu untuk 
dimiliki dan diolah sang pemenang.

Ancaman dan Penyelesaiannya
Konflik yang terjadi di dunia 

sekarang ini, sebagian besar berlatar 

belakang saling rebut cadangan 
energi. Sekitar 70% di antaranya 
memperebutkan cadangan energi 
fosil. Negara-negara yang menjadi 
tempat konflik perebutan energi ini 
merupakan sasaran empuk untuk 
dimasuki Proxy War. 

Kebanyakan dari mereka 
merupakan wilayah atau negara yang 
berada di kawasan Timur Tengah. 
Memang sudah sejak lama kawasan 

Timur Tengah populer memiliki 
cadangan minyak yang melimpah. 
Libya misalnya, menghasilkan 
1.250.000 barel/hari, Mesir 600.000 
barel/hari, Suriah 153.000 barel/
hari, Sudah 200.000 barel/hari, Irak 
3.200.000 barel/hari, Iran 3.200.000 
barel/hari, Kongo 2.000.000 barel/hari, 
Yaman 133.000 barel/hari, Nigeria 
2.400.000 barel/hari, dan Ukraina 
10.000.000 barel/hari.

Mereka yang memiliki cadangan 
energi fosil melimpah bukan lagi 

wacana terkena perang tanpa bentuk. 
Lihat saja, Timur Tengah hari ini tidak 
akan lepas dari berita kerusuhan, 
perang, dan bombardir dari negara 
asing. Campur tangan duo adikuasa 
Amerika Serikat dan Russia di balik 
pertempuran atau kerusuhan di Timur 
Tengah juga bukan lagi isapan jempol 
semata. Ke depannya, negara-negara 
adikuasa itu ditambah dengan calon 
penguasa dunia baru macam Tiongkok 
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dan Jepang akan berbondong-bondong 
melirik Indonesia dan negara lain 
yang relatif lebih memiliki kekayaan 
hayati untuk dikuasainya.

Pasalnya, ditengah terjadinya 
pergeseran iklim dunia akibat 
global warming, yang dirasakan telah 
menurunkan kemampuan dalam 
menyediakan bahan pangan bagi 
masyarakat dunia, maka Indonesia 
dan beberapa negara lain yang kaya 
akan aneka hayati dan memiliki 
keunggulan secara topografis sehingga 

relatif masih lebih unggul dalam 
sumber daya pangan, akan menjadi 
sasaran yang paling rasional. Hingga 
saat ini Indonesia dan beberapa negara 
lain yang sejenis memiliki potensi 
pangan hampir sepanjang tahun. 
Artinya, di Indonesia orang dapat 
menanam dan panen sepanjang tahun 
secara terus-menerus hampir tanpa 
ketakutan akan bencana alam atau 
cadangan alam yang sedikit. Potensi 

inilah yang dilirik dan kemudian 
berusaha untuk dikuasai oleh 
negara-negara yang tidak memiliki 
kemampuan menanam yang baik.

Presiden Joko Widodo dalam pidato 
pelantikannya seakan mengingatkan 
kita akan potensi alam yang dimiliki 
Indonesia tersebut. “Kaya akan 
sumber daya alam justru bias menjadi 
petaka buat kita,” katanya. Mungkin 
benar pendapat Presiden Indonesia 
ini. Sudah seharusnya kita mulai 
memikirkan dan mengolah potensi 
alam yang dimiliki Indonesia untuk 
kemakmuran rakyat. Bukan sekadar 
menunggu bantuan dana dari asing.

Kemudian ancaman lainnya tentu 

saja maraknya peredaran Narkoba. Ini 
jelas proksi. Kepala Badan Narkotika 
Nasional, Komisaris Jenderal Polisi 
Budi Waseso, mengatakan makin 
banyak pengguna narkoba disebabkan 
pemahaman remaja tentang perubahan 
modernisasi. Kemajuan dengan 
mengadopsi budaya asing dan kehidupan 
malam yang tidak tersaring dengan baik, 
membuat generasi baru rentan dengan 
penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, ada lagi ancaman dari 
ranah siber. Perkembangan teknologi 
informasi memungkinkan bentuk 
perang proksi ini semakin tak 
kentara. Ruang siber menciptakan 
perputaran informasi yang semakin 
cepat dan mudah diakses. Globalisasi 
tak lagi mengharuskan perjumpaan-
perjumpaan secara fisik. Kemudahan 
akses informasi ini bisa sekali 
digunakan untuk menyampaikan 
suatu informasi yang tak valid. 

Pengaruh dunia cyber terhadap 
kecenderungan dan dinamika 
serta wujud perang proksi semakin 
jelas. Tengok saja Facebook dan 
Twitter. Kedua media sosial tersebut 
memainkan peran penting dalam Arab 
Spring pada 2010-2011. Kerusuhan yang 
terjadi di Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, 
Suriah, Aljazair, dan Bahrain diawali 
melalui cuap-cuap di kedua mediia 
sosial tersebut. Pada 2011, Mesir pun 
sempat mempertimbangkan menutup 
media sosial Twitter.

Bagaimana di Indonesia? Pada 
Pemilu Indonesia 2014, konten cyber 
Indonesia khususnya sosial media 
memuat nada permusuhan antar-
pendukung calon presiden. Konten 
ini sangat masif dan kasar sehingga 
menimbulkan permusuhan. Hal ini 
juga bisa saja menjadi operasi informasi 
dari negara lain guna memecah belah 
persatuan bangsa Indonesia.

Untuk mengantisipasi perang 
proksi melalui media sosial pemerintah 
harus menegakkan kedaulatan cyber 
di Indonesia. Pemerintah perlu 
melakukan kontrol terhadap media 
sosial seperti Facebook, Twitter, dan 
lain-lain. Pengendalian media sosial 
harus ditetapkan di dalam undang-
undang sehingga lebih mudah 
pelaksanaannya karena hal tersebut 
akan bersinggungan dengan aspek 
yang lain, misalnya bisnis. Tongkok 
sudah melakukan kontrol terhadap 
media sosial. Bahkan, pemerintahan 
Tiongkok membuatkan media sosial 
asli buatan Tiongkok, seperti Weebo, 
dan memblokir media sosial asing. 
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Indonesia dapat menerapkan hal 
yang sama, misalkan semua aplikasi 
dari negara asing yang diakses dari 
Indonesia saat masuk ke jaringan 
cyber Indonesia tidak boleh terenkripsi 
sehingga mudah dalam monitoring 
maupun mengendalikannya. 
Pemerintah Indonesia harus 
membangun mesin pencari cyber 
seperti Google dan aplikasi sosial 
media sendiri.

Berkaitan dengan perang proksi 
di dunia siber, Marsekal Muda TNI 
Agus Barnas, mengemukakan bentuk 
ancaman yang mengkhawatirkan 
adalah ancaman media sosial yang 
acap kali memuat dan menyebarkan 
berita hoax sehingga membuat 
masyarakat khawatir. “Sekarang itu 
kan kami lumayan kesulitanya, karen
abanyaksekalimediasosialdariluaryan
gmenyebarkanberita-beritahoax. Kami 
sulit untuk mencari tahu siapa yang 
menyebarkan berita hoax pertama kali 
di media sosial,” katanya.

Soal media sosial ini, BIN 
mendukung langkah Kementerian 
Komunikasi dan Informatika yang akan 
mengatur keberadaan perusahaan over 
the top (OTT) asing, seperti Facebook, 
Twitter, dan lain-lain, melalui 
keberadaan regulasi peraturan menteri 
yang akan dibentuk dalam waktu dekat 
ini. “Minimal semua pemain OTTasing 
ini harus menaruh servernya di sini, 
kami mendukung itu,” ujarnya.

Indonesia mempunyai beragam 
pekerjaan rumah  dalam persoalan 
dunia cyber. Beragam masalah itu 
mencakup infrastruktur, sumber 
daya manusia (SDM), regulasi, dan 
koordinasi. 

Soal infrastruktur, Indonesia masih 
sangat bergantung pada teknologi 
informasi asing. Ketergantungan ini rentan 
sekali adanya backdoor sehingga jaringan 
internet yang ada di Indonesia mudah 
dimonitor, disadap, dan diretas. Kedua, 
jumlah internet service provider (ISP) yang 
sangat banyak. Jumlah ini menyebabkan 
kesulitan dalam pengawasan dan 
pengendalian aliran data serta besarnya 

kebutuhan anggaran untuk pengawasan 
operasi ISP. Selain kedua persoalan 
infrastruktur tersebut, beberapa instansi 
keuangan dan bisnis masih menempatkan 
servernya di luar negeri.

Soal SDM, di Indonesia terjadi 
ketimpangan “melek internet” 
antara kota-kota besar dan daerah 

pinggiran. Ketimpangan ini 
disebabkan oleh tidak meratanya 
pendidikan formal maupun sarana 
dan prasarana teknologi informasi di 
seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, 
penduduk Indonesia yang mempunyai 
kemampuan IT di atas rata-rata 
justru malah belum terserap dan 
diberdayakan, baik oleh pemerintah  
maupun oleh pihak non-pemerintah.

Undang-Undang ITE Indonesia 

pun belum mengakomodasi seluruh 
permasalahan terkait dunia cyber. 
Perkembangan dunia internet sangat 
cepat, pun juga dengan regulasi 
yang mengatur, harus dituntut bisa 
menyesuaikan dengan perubahan 
dunia cyber yang cepat pula.

Dalam koordinasi antar-lembaga 

internal pemerintah maupun 
lembaga pemerintah dan non-
pemerintah terkait dunia cyber 
belum dimaksimalkan. Masih banyak 
koordinasi yang tumpang tindih. 
Koordinasi ini pun perlu ditingkatkan 
sehigga ke depan penanganan dan 
pencegahan ancaman cyber dapat 
dilakukan dengan tepat dan cepat.

Antisipasi perang proksi di dunia 
cyber ini bisa dilakukan dengan 
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membangun peran cyber intelligence 
di dunia praktisi dan usaha yang 
bergerak di dunia cyber. Berdasarkan 
Undang-undang No. 17 Tahun 2011 
tentang Intelijen Negara pada pasal 4 
telah mengatur tentang peran Intelijen 
Negara, yakni melakukan upaya, 
pekerjaan, kegiatan, dan tindakan 

untuk deteksi dini dan peringatan 
dini dalam rangka pencegahan, 
penangkalan, dan penanggulangan 
terhadap setiap hakikat ancaman yang 
mungkin timbul dan mengancam 
kepentingan dan keamanan 
nasional. Cyber intelligence saat ini 
sedang dikembangkan untuk dapat 
memenuhi tugas yang diamanatkan 
Undang-Undang dengan peralatan 

menggunakan teknologi yang terkini 
baik untuk pertahanan maupun 
serangan.

Ada beberapa cara yang bisa 
digunakan untuk membangun 
kesadaran “intelejen” untuk 
menangkal perang proksi di dunia 
cyber. Pertama, kunci utama adalah 
kewaspadaan dan pendidikan untuk 
meningkatkan SDM Indonesia. Kedua, 
setiap warga negara Indonesia harus 

sadar dan dapat melindungi  data 
dan meningkatkan keamanannya 

dengan melakukan pengaturan 
dan monitoring end user, 
mengganti mengganti password 
secara berkala, selalu backup 
data, melakukan pemisahan 
jaringan, menjaga risiko 
kebocoran data dari mantan 

karyawan perusahaan. Ketiga, 
tiap lembaga pemerintah maupun 

non-pemerintah melaksanakan 
seminar-seminar tentang perang 
proksi yang memanfaatkan cyber. 
Keempat, adanya regulasi yang 

tegas atau SOP yang baku di tiap-tiap 
lembaga.

Selain antisipasi, perlu juga 
ditingkatkan level kewaspadaan 
terkait pemanfaatan cyber space sebagai 
sarana perang proksi. Pertama, perlu 
kewaspadaan yang tinggi jika bermain 
di dunia cyber karena kita tidak tahu 
persis berhadapan dengan siapa, 
identitas seseorang dapat di duplikasi 
atau disamarkan. Selama server 
sosial media yang digunakan rakyat 
Indonesia masih milik asing, potensi 
adanya operasi informasi oleh musuh 
semakin besar sehingga kita perlu 
berhati-hati dalam pemanfaatannya. 
Ketiga, dari aspek teknologi 
kelemahan, server-server yang ada di 
negara kita masih dapat dimanfaatkan 
oleh negara lain untuk menyerang 
negara lain. Hal ini membuat seolah-
olah Indonesia-lah yang melakukan 
penyerangan padahal bukan.. Karena 
itu, perlu dibuat regulasi yang 
mengatur jaringan dan server yang ada 
di Indonesia. Keempat,  setiap penyedia 
layanan internet atau aplikasi media 
sosial maupun instan messaging harus 
menyimpan servernya di Indonesia 
dan adanya single gateway terhadap 
pertukaran informasi ini.

Di Indonesia, TNI sudah memiliki 
Kebijakan dan Strategi Pertahanan 
Cyber Nasional. Kebijakan dan 
Strategi Pertahanan Cyber Nasional 
ini dibuat oleh TNI untuk menghadapi 
permasalahan perang tanpa bentuk 
yang salah satunya melalui dunia maya. 
“Dalam penyiapan dan pembentukan 
pertahanan, program yang sudah 
berjalan sesuai dengan roadmap yang 
telah disusun tim Kelompok Kerja. 
Rancangan ini ditujukan untuk 
skala nasional. Adapun embrio yang 
telah terbentuk dari masing-masing 
satuan hendaknya mengacu kepada 
aspek interoperability dan yang perlu 
mendapat perhatian adalah Cyber 
Defense,” menurut Panglima TNI.

Berdasarkan pertimbangan 
tersebut dan mengacu kepada 
Keputusan Menteri Pertahanan 
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RI Nomor KEP/25/M/2014 tentang 
Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 
2014, Satuan Cyber TNI di bawah 
Badan Intelijen Strategis (BAIS) telah 
melakukan kerja sama dengan 
Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), 
Deputi bidang siber di berbagai 
kementerian atau lembaga, serta 
Kementerian Komunikasi dan 
Informatika untuk mempermudah 
melakukan pencegahan, penangkalan, 
sekaligus penanganan ancaman 
serangan siberterhadap satuan-satuan 
TNI.

Gubernur Lemhannas Letjen 
TNI (Purn) Agus Widjojo juga 
mengingatkan pentingnya untuk 
berintropeksi soal kelemahan 
yang dimiliki bangsa Indonesia 
dalam persoalan perang proksi ini. 
“Bagaimana kita melihat diri kita, 
membuat diri kita kuat sehingga 
Negara lain yang berniat jahat sekali 
pun tidak akan mampu melaksanakan 
niatnya karena kita kuat,” ujarnya. Ia 
juga menambahkan perang proksi ini 
esensinya adalah soal kebijakan. Jika 
kebijakan negara bagus, ketahanan 
nasional juga akan tercipta.

Sebagai antisipasi soal perang 
proksi di bidang cyber, Lemhannas 
merekomendasikan 9 langkah 
antisipasi guna memantapkan 
ketahanan di bidang cyber. Pertama, 
menyusun roadmap penggunaan dan 
pemanfaatan dunia maya di seluruh 
wilayah kedaulatan Indonesia.

Kedua, meningkatkan 

Kewaspadaan Nasional terhadap 
kejahatan dunia maya. Ketiga 
melakukan revisi Undang-Undang ITE 
dan revitalisasi peraturan perundang-
undangan yang menyangkut aturan 
formal.

Keempat, perlunya peningkatan 
kemampuan lembaga dan aparat 
penegak hukum melalui pendidikan 
spesialisasi cyber. Kelima, melakukan 
revitalisasi dan pembangunan 
infrastruktur teknologi informasi dan 
komunikasi.

Keenam, mengoptimalkan kerja 
sama dan kolaborasi dengan lembaga 
atau organisasi non-pemerintahan. 
Ketujuh, melakukan restrukturiasi 
fungsi dan peran Indonesia 
Security Response Team on Internet 
Infrastructure/ Coordination Center 

Kedelapan, perlu membentuk 
Badan Cyber Nasional (BCN). 
Kesembilan, perlu meningkatkan 
kerja sama internasional di bidang 
teknologi cyber untuk meningkatkan 
upaya penegakan hukum di bidang 
cyber.

Tentu, langkah-langkah antisipatif 
dari pemerintah takkan berjalan jika 
kita sebagai warga negara tak ikut 
berkontribusi dalam ancaman perang 
proksi ini. Seperti yang diungkapkan 
Gubernur Lemhannas, introspeksi 
tak hanya dilakukan oleh negara 
saja. Selain pemerintah, tentu saja 
diharapkan juga kontribusi masyarakat 
dalam menangkal ancaman perang 
proksi ini. Pendidikan dari sektor 

terkecil pun, terutama dari keluarga, 
sangat dibutuhkan. Pendidikan budi 
pekerti, wawasan Nusantara, dan 
filsafah Pancasila perlu ditanamkan 
kepada lingkungan terkecil, seperti 
keluarga, sehingga dapat membangun 
ketahanan keluarga yang mampu 
menciptakan lingkungan masyarakat 
yang berkarakter, berjati diri, dan 
berwawasan kebangsaan sebagai 
modal utama untuk mewujudkan 
ketahanan nasional yang tangguh.

Ancaman perang proxy ini tentu 
saja bukan semata-mata menjadi 
tugas dan tanggung jawab aparatur 
TNI akan tetapi menjadi tanggung 
jawab seluruh komponen masyarakat, 
sesuai peran dan kapasitasnya masing-
masing. Oleh karena itu sangat 
penting, membangun kesadaran untuk 
waspada terhadap ancaman tersebut, 
mulai dari entitas terkecil yaitu 
keluarga, lingkungan pendidikan, 
lingkungan masyarakat dan bangsa.

Sebagai anak bangsa, kita juga 
dituntut untuk berintrospeksi dan 
berpikir kritis. Dengan demikian, tiap 
warga negara diharapkan mampu 
untuk menjaga identitas, jati diri, dan 
menjunjung tinggi budaya bangsa serta 
mewujudkan ketahanan nasional. Kita 
juga perlu menanamkan kembali 
nilai-nilai Pancasila ke dalam sanubari 
tiap warga negara Indonesia. Melalui 
nilai-nilai Pancasila pula, ketahanan 
mental, ideologi, dan kewaspadaan 
nasional dapat ditingkatkan. Hal ini 
juga didukung pemerintah melalui 
Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 2016. 
Keppres tersebut menetapkan bahwa 
tanggal 1 Juni merupakan hari lahir 
Pancasila. Dengan memperingati 
hari lahirnya Pancasila tiap 1 Juni, 
diharapkan kita terus ingat dan 
memahami falsafah Pancasila 
sebagai ideologi dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Jika hal itu 
ditanamkan, niscaya bangsa Indonesia 
semakin kuat, dan negara lain pun 
akan ketakutan untuk melancarkan 
niat jahatnya di Indonesia.
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Cyber War: 
Mutasi Perang Proksi Terbaru

Pada abad ke-21, perang proksi tak lagi terbatas 
pada penggunaan hard power atau sering disebut 
sebagai kekuatan militer. Negara-negara superpower 
kini mengandalkan kemajuan teknologi dan informasi. 
Internet telah berkembang begitu pesat dan komputer 
telah menjadi sebuah infrastruktur baru yang dapat 
menghancurkan suatu negara dan yang tidak bisa 
dilakukan oleh pasukan militer konvensional. Inilah 
abad baru, mutasi perang proksi telah berlangsung. Abad 
ke-21 ini, kita menyaksikkan perang proksi yang tidak 
digalangkan melalui “proxy force”, tetapi menggunakan 
“Proxy Server”.

 Center for Strategic and International Studies 
(CSIS) yang bermarkas di Washington 
pernah mengistimasi kerugian akibat 
serangan cyber pada 2006-2011. 
Setidaknya 78 serangan siber 
berhasil menimbulkan kerugian 
yang masif dan total kerugian, 
menurut CSIS, mencapai 
jutaan dolar AS. 

Serangan-serangan siber 
pada 2006-2011 meliputi 
serangan peretas Rusia 
terhadap jaringan internet 
Negeri Paman Sam, Departemen 
Pertahanan dan Perdagangan 
Pemerintahan Estonia pada 2007. Pada 
2010, serangan peretas juga menimpa 
Kementerian Perdagangan India. Beberapa dokumen 
rahasaia India yang meliputi sistem misil India dibobol 
oleh peretas dari Tiongkok. Serangan ini terulang pada 
2011, kali ini Pemerintahan Kanada yang menjadi target 
serangan peretas yang disponsori oleh Beijing (Proxy 
Warfare, Munford, 2013).

Tak hanya sampai di situ, pada 2012, peretas yang 
disponsori Tiongkok juga membuat akun Facebook palsu 
Laksamana James Stavridis, Komandan Pasukan Aliansi 
NATO. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi pribadi 
dari teman-teman terdekat sang komandan dan juga dari 
keluarga. 

Yang paling berdampak dalam percaturan politik 
internasional adalah serangan siber dari Washington 
yang menyasar otoritas Iran pada 2012 silam. Pihak 
Amerika Serikat menanamkan virus Stuxnet di pusat 
fasilitas nuklir Iran, di Nantanz. Tujuannya, Amerika 

ingin mengumpulkan informasi soal program nuklir 
yang sedang dikembangkan oleh Iran. Hasilnya, 1.000 
data dari 5.000 data pengayaan uranium berhasil 
dikumpulkan Amerika melalui penanaman virus 
Stuxnet ini. Ini adalah serangan pertama terbesar 
Amerika menggunakan teknologi komputer. Pertama 
kali diinisiasi oleh pemerintahan Bush dan dilanjutkan 
oleh pemerintahan Obama. Di Amerika, NSA-lah yang 
bertanggung jawab mengoperasikan program serangan 
ini. Serangan Amerika ini juga bagian dari perjanjian 
dengan Israel agar Israel tidak melakukan intervensi 
militer ke Iran terkait isu nuklir dan lebih mengutamakan 
strategi tidak langsung untuk mengumpulkan informasi 
di Iran.

Serangan siber Amerika ke Iran adalah contoh 
bagaimana perang proksi tak lagi menggunakan pasukan 

organik melainkan menggunakan teknologi 
komputer. Serangan ini juga menunjukkan 

bahwa dengan menggunakan teknologi 
komputer dampak kerugian dapat 

diminimalisasikan ketimbang 
menggunakan pasukan organik 
maupun serangan langsung.

Bagaimana dengan di 
Indonesia? Indonesia pernah pula 
menjadi sasaran spionase yang 
dilakukan oleh pihak luar melalui 

teknologi siber ini. Pada 2013, pihak 
Australia melakukan penyadapan 

di telepon genggam pejabat teras 
Indonesia, termasuk Presiden Indonesia 

waktu itu, Susilo Bambang Yudhoyono 
dan Ani Yudhoyono. Aksi penyadapan ini pun 

memperkeruh hubungan diplomatik antara Indonesia 
dan Australia. Indonesia pun sempat membekukan 
hubungan diplomatik dengan Canberra beberapa saat 
sebagai aksi protes terhadap spionase yang dilakukan 
oleh Australia.

Soal keamanan data di dunia siber, per 2015 saja, 
Indonesia Cyber Security Report melansir, sebanyak 12.793 
website telah diserang oleh sekelompok peretas. Website 
pemerintah dengan domain go.id masih menjadi 
target utama serangan peretas, yakni sebesar 4.599 
serangan. Sementara itu, manipulasi dan kebocoran 
data yang terjadi di Indonesia mencapai 7.580 
aktivitas dengan jumlah total mencapai 28.430.843 
serangan. Berdasarkan data ini, pemerintah Indonesia 
harus melakukan langkah-langkah strategis untuk 
mengamankan ketahanan nasional terutama di lingkup 
dunia siber.
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BAYANGKAN jika 
cadangan minyak di 
dunia ini habis? Apa yang 
terjadi dengan penduduk 
dunia. Pun juga dengan 

keamanan dunia. Ditambah pula 
pertumbuhan penduduk yang 
semakin tak terkendali.

Per 2014 lalu, British Petroleum 
(BP) mengeluarkan data statistik 
yang mencengangkan. Menurut BP, 
energi fosil yang ada di dunia hanya 
bisa menghidupi manusia hingga 45 
tahun lagi. Diperkirakan, pada 2056, 
energi fosil sudah tak takkan ada lagi 
di dunia. BP juga memperkirakan, 
pada 2035, penggunaan energi fosil 
manusia untuk kebutuhan sehari-hari 
akan mencapai 41% dari konsumsi 
tahun 2014. Jika ini tak ditekan, boleh 
jadi habisnya sumber energi fosil akan 
lebih cepat dari yang diperkirakan, 
yakni pada 2043. 

Bagaimana dengan pertumbuhan 
penduduk? Ya, inilah soalnya. 
Menurut hitung-hitungan teori 
Mathius, tiap 6 tahun, penduduk dunia 
akan bertambah 1 miliar. Itu artinya, 
semakin banyak kebutuhan energi 
dan pangan yang akan dibutuhkan 
penduduk dunia. Sementara itu, Bumi 
lambat laun takkan bisa mencukupi 
kebutuhan manusia. Imbasnya 
perlombaan untuk memperebutkan 
sumber-sumber energi akan terjadi 
beberapa tahun mendatang.

Menurut Panglima TNI Indonesia, 
Jenderal Gatot Nurmantyo, ke depan 
konflik antar-negara akan terjadi 
karena berebut sumber pangan yang 

sekaligus akan menjadi sumber 
energi. Jenderal bintang empat itu 
juga menambahkan, konflik-konflik 
yang sebelumnya berada di wilayah 
Timut Tengah lantaran kekayaan 
sumber minyak bumi lambat laun 
akan bergeser ke negara-negara 
ekuator seperti Indonesia.

“Ancaman nyata ke depan yang 
akan dihadapi bangsa Indonesia 
adalah Perang Ekonomi atau perang 
yang dilatarbelakangi konflik pangan, 
air, dan energi,” ujar Panglima TNI 
Gatot Nurmantyo.

Potensi ancaman yang 
dilatarbelakangi oleh sumber energi 
sebenarnya sudah pernah diprediksi 
oleh Presiden Indonesia pertama, 
Ir. Soekarno. Menurut bung Karno, 
“Kekayaan alam Indonesia suatu saat 
nanti akan membuat iri negara-negara 
di dunia.” Pun juga Presiden Indonesia 
saat ini. Saat pelantikan presiden lalu, 
Presiden Jokowi pun mengingatkan 
potensi sumber daya alam Indonesia 
yang bisa membawa petaka.

“Kaya akan sumber daya alam 
justru dapat menjadi petaka buat 
kita,” ujar Presiden Jokowi.

Ya, ancaman tersebut memang 
akan selalu datang dari negara-
negara di dunia. Namun, kini potensi 
ancaman tak lagi seperti dulu, yakni 
ancaman secara langsung dan terang-
terangan. Ancaman tak langsung 
dan tak kentara itulah yang menurut 
Jenderal Gatot sebagai ancaman 
perang proksi akan menghadang 
Indonesia ke depannya. Bahkan 
sekarang, ia menambahkan, ancaman 

perang tak kentara itu semakin nyata.
“Perang proksi berperang di 

segala lini kehidupan berbangsa dan 
bernegara serta tidak terlihat karena 
menggunakan segala macam cara,” 
ujar Jenderal Gatot.

Bentuk perang proksi pun 
sekarang tak lagi menggunakan 
intervensi secara militer. Perang proksi 
yang akan dihadapi ke depan adalah 
perang proksi generasi teranyar, yakni 
perang proksi non-militer dengan 
menggunakan rekayasa budaya. 
Tujuannya tetap sama, menguasai 
sumber daya yang ada di negara 
sasaran, seperti Indonesia.

 
Perkembangan TI
Era globalisasi dengan 

pertumbuhan teknologi Informasi 
saat ini ikut pula memudahkan 
aksi perang proksi ke 
negara sasaran. Menurut 
Panglima TNI, media 
elektronik merupakan 
cara paling efektif 
untuk melakukan 
penetrasi budaya 
dan rekayasa sosial.

“ T a y a n g a n 
(televisi) yang selalu 
diwarnai intrik 
kebencian dan persaingan t a k 
sehat, fitnah atau pemberitaan yang 
tidak benar, perceraian, perebutan 
harta, jiwa kerdil, pembicaraan 
negatif, bahkan pembunuhan 
anggota keluarga yang sama sekali 
tidak menggambarkan perilaku 
dan budaya Indonesia justru kini 

SISIPAN LAPORAN UTAMA

Rebutan Energi 
Pangkal Perang Proksi
Perang Proksi semakin nyata mengancam Indonesia. Penyebabnya, sumber energi 
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ditanggapi dengan reaksi yang biasa-
biasa saja,” tambah Panglima TNI.

Menurutnya, itulah yang disebut 
rekayasa sosial. “Tayangan kekerasan 
di media dirancang secara sistematis 
untuk mengubah sikap masyarakat 
Indonesia yang tadinya ramah, 
santun, dan toleran mulai mengalami 
pergeseran menjadi sadis dan tidak 
berperikemanusiaan. Imbasnya, 
bermunculan kasus-kasus di beberapa 
belahan wilayah nasional,” jelasnya.

Selain itu, internet ikut pula 
membuat rekayasa sosial semakin 
cepat menyebar. Dunia internet 
membuat manusia Indonesia yang 
tadinya bersifat komunal kini menjadi 
lebih individualis.

Inilah yang diinginkan pihak 
sponsor yang membiayai bonekanya. 
Dengan membuat rekayasa sosial 
ini, penduduk negara akan berubah 
sesuai yang diinginkan negara sponsor. 
Walhasil, penguasaan sumber daya 
alam di negara tujuan perang proksi 
akan semakin mudah karena penduduk 
negara tersebut sudah diubah sesuai 
yang diinginkan negara sponsor.

Menangkal Perang Proksi
“Semua elemen bangsa harus 

bersatu,” demikian ucap Panglima 
TNI, Gatot Nurmantyo saat disinggung 
soal cara menangkal ancaman 
perang proksi ini. Utamanya, seluruh 
elit bangsa harus bersatu bersama 
pemerintahan bukan malah saling 
serang atau bahkan menjelekkan 
pemerintahan.

Modal geografi adalah salah 
satu nilai tambah yang dimiliki 
oleh Indonesia. Menurut Panglima 
TNI, pemaanfaatan modal geografi 
secara maksimal untuk kepentingan 
rakyat dan kesejahteraan rakyat akan 
mempermudah menangkal ancamam 
perang proksi. 

Selain itu, modal demografi juga 
merupakan kunci keberhasilan 
bangsa Indonesia dalam menghadapi 
perang proksi.

“Kita juga harus memanfaatkan 
modal demografi yaitu kearifan lokal. 
Sebagai anak-anak bangsa dalam 
menghadapi ancaman bangsa yang 
semakin nyata, kita harus memiliki 
kebanggaan nasional, identitas 
nasional, dan kepentingan sosial,” 
pungkasnya.

Jendral Gatot Nurmantyo
Panglima TNI Indonesia
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Perusak Sendi Bangsa
Kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi incaran banyak pihak. Mereka 
berebut untuk menguasai Indonesia. Sebab sangat berbahaya kalau perang terbuka 
dengan Indonesia, kini musuh-musuh Indonesia menggunakan strategi Proxy War 
atau perang tanpa bentuk. Narkoba jadi salah satu senjata untuk menggerogoti 
Indonesia dari dalam.

Indonesia sedang jadi incaran 
pihak asing. Musuh-musuh 
hendak menguasai Indonesia 
untuk mendapatkan kuasa atas 
sumber daya alam dan cadangan 

energi yang ada di Indonesia. Caranya 
adalah dengan perang terselubung 
atau Proxy War. Dengan begini, negara 
yang tak waspada akan dengan mudah 
ditaklukkan.

Proxy War atau perang tanpa 
bentuk merupakan cara perang baru. 
Pihak-pihak yang hendak menguasai 
wilayah lain menggunakan pihak 
ketiga sebagai senjata utama. Dengan 
begitu, perang yang terjadi bukanlah 
perang langsung seperti yang dulu 
dilakukan.

Salah satu senjata paling kuat 
yang digunakan pihak-pihak asing di 
Indonesia adalah narkoba. Narkoba 
sudah menjadi momok menakutkan 
yang harus segera diberantas. 
Kondisi ini dapat merusak generasi 
mudah Indonesia, sehingga masa 
depan bangsa juga dapat terancam 
karenanya.

Sampai saat ini Indonesia menjadi 
tempat transit dan peredaran barang 
haram tersebut. Menurut Kepala BNN 
Komjen Pol Budi Waseso, para pengedar 
narkoba itu memiliki jaringan dari 
Tiongkok atau Afrika. Kemudian masuk 
Indonesia melalui Singapura yang 
diteruskan lewat Aceh, Medan, dan 
Kalimantan. Beberapa ada yang berhenti 
di Indonesia untuk mengedarkannya, ada 
beberapa juga yang lanjut ke Australia 
dan Selandia Baru.

Peredaran di Indonesia dengan 
jumlah penduduk yang besar dan 

tingkat prevalensi yang tinggi 
memang merupakan pasar yang 
menarik dan menguntungkan bagi 
baron kartel narkoba dari seluruh 
dunia. Tak heran kalau sebagian besar 
yang beredar di Indonesia adalah 
jaringan internasional.

Budi Waseso dalam kesempatan 
wawancara dengan Swantara menjelaskan 
di Indonesia ada 66 jaringan yang 
beredar. Sementara 48 di antaranya 
merupakan jaringan internasional. Dari 
jaringan internasional sebanyak itu, 22 
di antaranya merupakan jaringan yang 
bekerja dari lapas ke lapas. Sisanya, 16 
lainnya merupakan jaringan di luar lapas.

Selanjutnya, sesuai data Badan 
Narkotika Nasional (BNN) pemakai 
narkoba di Indonesia tiap tahunnya 
mengalami peningkatan. Pada 2005 
tercatat 1,5% penduduk Indonesia 
merupakan pemakai narkoba. 
Sementara di tahun 2013 tercatat 

meningkat menjadi 2,6% dan pada 
2015 angkanya mencapai 2,8%. Ini 
berarti sekitar 5,1 juta penduduk 
Indonesia merupakan pemakai 
narkoba. “Sekarang datanya, tiap 
hari, 40-50 orang meninggal karena 
narkoba,” ujar Kepala BNN.

Lebih lanjut lagi Komjen Budi 
Waseso juga mengungkapkan pada 
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2015, Bareskrim dan BNN telah 
berhasil mengamankan 6 juta ton 
narkoba jenis sabu-sabu. Dari jumlah 
tersebut, ia menambahkan, sekitar 30 
juta pengguna berhasil diselamatkan 
dari narkoba. Namun, berdasarkan 
analisis intelejen, 6 juta ton tersebut 
hanya 20% dari sabu-sabu yang beredar 
di Indonesia. “Jadi, yang beredar itu 
(sebenarnya) 30 ton. Kalau 30 ton itu, 
150 juta yang mengkonsumsi. Berarti 
memang itu sesuatu yang luar biasa 
kalau kita bicara proksi, ini ada yang 
mengharapkan kehancuran negara 
kita dan pasti,” ujar Kepala BNN.

Fakta-fakta ini merupakan gambaran 
keprihatinan yang terjadi di Indonesia. 
Serangan asing melalui narkoba 
terbukti sangat berbahaya dan bisa 
menghancurkan generasi muda dalam 
jangka panjang. Komjen Budi Waseso 

pun mencontohkan keberhasilan Inggris 
dalam menguasai Hong Kong pada  1834. 
“Dulu 1834, Hong Kong ditaklukan oleh 
Inggris dengan perang Candu, sekarang 
terjadi di negara kita, disuplai (narkoba) 
besar-besaran,” Komjen Budi Waseso 
menjelaskan tentang berbahayanya 
narkoba yang bisa melemahkan bangsa. 
Serangan secara masif dalam waktu 
berulang-ulang kepada kalangan muda 
dan anak sekolah, pada akhirnya dapat 
menghilangkan satu generasi jika 
tidak dihentikan. Aparat 
pemerintah harus 
bergerak dengan 
cepat untuk 
memberantas 
k o n s p i r a s i 
internasional 
ini. 

Kasusnya 

sendiri sudah banyak di Indonesia. 
Tahun 2013 lalu polisi menangkap 
tangan pengedaran narkoba dalam 
kemasan permen karet yang dilakukan 
oleh produsen permen “Red Ice”. 
Penangkapan dilakukan di daerah 
Sunter dan Tamansari, Jakarta. Dari 
16 orang tersangka, 4 di antaranya 
merupakan warga asing. Peredaran di 
tempat-tempat hiburan malam seperti 
tempat hiburan malam, Stadium, juga 
tak lepas dari pengamatan polisi. Hasil 

penggerebekan polisi, sedikitnya 
ada 45.000 butir pil ekstasi, 

600 gram sabu, dan 55 
butir pil Happy Five 

yang tersimpan di 
loker karyawan.

Selain kasus 
peredaran barang 
haram di kalangan 
m a s y a r a k a t 
umum, polisi juga 

memeriksa kalangan 
Kepolisian sendiri. 

Sebanyak 146 personel 
yang tinggal di Perumahan 

Kostrad, Tanah Kusir, Jakarta 
Selatan, menjalani tes urine yang 
digelar Tim Yonintel Kostrad dan 
Pom Kostrad serta Asintel Kakostrad. 
Hasilnya beberapa dari personel 
Kepolisian ini terbukti menggunakan 
narkoba.

Melawan Narkoba di Indonesia
Aksi peperangan tak langsung ini 

jauh lebih berbahaya dibandingkan 
perang langsung. Karena itu perang 
melawan narkoba harus dilakukan 
dengan serius dan cepat. Generasi muda 
tak bisa lagi menunggu terlalu lama, 
sebab sudah banyak korban berjatuhan 
karena barang haram tersebut.

Mayjen TNI Heboh Susanto, 
Komandan  Pusat Teritori TNI AD, 
meyakini bahwa penyalahgunaan 
narkoba di Indonesia bukan semata-
mata karena faktor ekonomi. 
Penyebaran secara sistemik narkoba 
ini dipercaya digunakan untuk 
merusak calon pemimpin bangsa 
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Indonesia di masa depan. Satu-satunya 
cara untuk berhasil menang melawan 
narkoba adalah dengan bersatu dalam 
memeranginya.

Eksekusi mati untuk pengedar 
narkoba merupakan tindakan yang 
semestinya dilakukan. Dari data yang 
ada, dari 2 ribu pengedar narkoba 
akan muncul 4,2 juta pengguna baru 
narkoba. Itu artinya dari satu pengedar 
narkoba akan menghancurkan paling 
tidak 2 ribu orang. 

Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso 
menambahkan bahwa pembelaan 
terhadap Freddy Budiman sang baron 
kartel narkoba dari Indonesia adalah 
tindakan yang tidak masuk akal. 
Dengan data di atas, seharusnya para 
pembelanya, termasuk dari lembaga 
hak asasi manusia, memihak kepada 
korban yang jatuh akibat ulah Freddy 
Budiman. Memang, ini tidak bisa 
begitu saja diputarbalikan logikanya. 

Sebab, Freddy sendiri memiliki 
kekuatan finansial yang luar biasa 
besar untuk menjaganya tetap “sehat” 
di dalam bui.

Langkah tegas harus dilakukan 
pemerintah seperti dalam mengadili 
sindikat Bali Nine. Tak perlu ada 
keraguan atau ketakutan untuk 
memberikan hukuman mati kepada 

para pengedar narkoba yang terang-
terangan menghancurkan bangsa. 
Sindikatnya sendiri bukan sekadar 
sindikat nasional. Mereka yang 
mengedarkan seperti Freddy 
Budiman merupakan sindikat kartel 
internasional. Meskipun sudah masuk 
bui, mereka akan dengan mudah 
untuk menjalankan usaha dagang 
barang haramnya. Melihat kenyataan 

pahit ini, tindakan menghukum mati 
sepertinya menjadi tindakan logis.

Sindikat di Indonesia sendiri 
memang tidak akan lepas dari sindikat 
internasional. Selain itu, di Indonesia 
justru sindikat internasional macam 
Bali Nine itu yang lebih berbahaya. 
“Jaringan internasional itu tidak 
sekali putus seperti jaringan dalam 
negeri yang lebih suka melakukan 
transaksi beli putus,” kata Buwas, 
panggilan akrab Budi Waseso. Ini 
memperlihatkan kepada kita bahwa 
sebenarnya pengedar narkoba jaringan 
Indonesia masih belum profesional.

Artinya, ada campur tangan dari 
pihak asing dalam permasalahan 
narkoba di Indonesia ini. Artinya 
lagi, ini merupakan perang yang 
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tersembunyi antara Indonesia dan 
pihak asing yang hendak menguasai 
Indonesia. 

Pengamat militer dan intelijen 
Susaningtyas Kertopati mengatakan 
perang modern tanpa bentuk ini lebih 
ganas dan mematikan. “BIN juga harus 
melakukan koordinasi deteksi dini 
dengan jaringan komunitas intelijen 
daerah (Kominda)-nya. Narkotika ini 
sudah menjadi ancaman nyata bagi 
bangsa kita,” ucap Susaningtyas.

Lebih lanjut lagi, Susaningtyas 
mengungkapkan bahwa masyarakat 
wajib mendukung tindakan 
pemberantasan narkoba yang 
dilakukan BNN maupun instansi 
pemerintah lainnya, termasuk TNI 
dan Polri. “Sebutan darurat narkoba 

sudah tepat karena narkoba bukan 
saja jumlah dan ragamnya yang 
banyak, tapi juga sudah masuk segala 
elemen masyarakat dan keluarganya,” 
jelas Susaningtyas. 

Senada dengan Susanintyas, 
Buwas juga menyebutkan bahwa 
peredaran narkoba di Indonesia 
sudah menyeluruh. Di semua pulau 
di Indonesia, baik yang kecil atau 
pun yang besar, semua sudah terkena 

efek dari narkoba. Lebih lanjut lagi, 
mereka yang terkena imbasnya sudah 
menyeluruh pula dari semua kalangan.

Lantas  bagaimana mengatasinya? 
BNN sudah sejak lama merumuskan 
strategi jitu untuk melawan narkoba. 
Kemudian strategi ini dirumuskan 
ke dalam tiga pilar utama untuk 
menangani narkoba. Pencegahan, 
rehabilitasi, dan pemberantasan menjadi 
pilar utama dalam mengalahkan perang 
terhadap narkoba.

Tak perlu pandang bulu untuk 
memberantas narkoba di Indonesia. 
Mereka yang terlibat, harus segera 
dihantam supaya jera. Dari strategi 
yang dibuat BNN ini, Buwas lantas 
menambahkan satu strategi jitu. 
Sebab mencegah dan merehabilitasi 

saja menurutnya tidak dapat dengan 
segera menghancurkan penetrasi 
narkoba di Indonesia, menurut Buwas 
perlu dilakukan reformasi lapas agar 
jaringan di dalamnya putus.

“Merehabilitasi itu bukan semata 
tugas polisi. Yang penting dilakukan 
adalah memberantas jaringan di dalam 
lapas itu sendiri. Baik jaringan antar-
napi, maupun jaringannya dengan 
pada oknum lapas,” ungkap Budi 

Waseso. Ini tentu akan jadi strategi jitu. 
Sebab dengan kata lain kepolisian akan 
memisahkan antara pengedar dan 
pemakai. Mereka yang murni pemakai 
akan direhabilitasi, sementara para 
pengedarnya akan ditahan. Jika tak 
terjadi kontak antara dua golongan ini, 
akan dengan mudah putus mata rantai 
narkoba di Indonesia.

Tentu dalam menjalankan strateginya 
ini, BNN harus hati-hati dan tepat dalam 
memilih rekan juga perangkat untuk 
berperang. Jangan sampai niatnya 
memisahkan pengedar dan pemakai, 
malah berakhir memperlebar jaringan 
di lapas dan pusat rehabilitasi narkoba. 
Memilih perangkat dan aparat bisa jadi 
solusi dini untuk membuat pelebaran 
ini tidak menjadi kenyataan. 
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Teknologi itu seperti dua 
sisi mata pisau. Satu sisi 
sangat berguna bagi 
kelangsungan hidup, 
tapi di sisi lain dapat 

dimanfaatkan segelintir orang yang 
tidak bertanggung jawab. Bertebarnya 
pornografi, menjamurnya perjudian, 
hingga menyeruaknya situs-situs 
radikal saling antre menebar virus yang 
merusak moral manusia. Baik pria 
maupun wanita, tua hingga generasi 
penerus bangsa, ramai-ramai tersesat 
dalam dunia maya tanpa makna yang 
sejatinya menodai citra negara. 

Mirisnya lagi, kita sadar akan 
fenomena ini. Namun seolah tak 
berdaya lantaran terlena dengan 
kenikmatannya. Dilema pun melanda, 
kala menutup teknologi bukan jawaban 
terbijak. Sebab negara harus terus maju 
dalam teknologi; negara harus mengejar 
ketertinggalan dalam kompetisi, dan 
negara harus bertahan dalam eksistensi. 
Jika tidak, untuk apa kita repot-repot 
bermimpi memajukan negeri. 

Dalam berbagai kesempatan, 
berulang kali Presiden Joko Widodo 
mengingatkan akan hal ini. Perjuangan 
meningkatkan daya saing bangsa di 
zona global menjadi prioritas utama 
dalam rangka mempertahankan 
negara. Terlebih kala pertarungan 
ekonomi global juga sudah semakin 
nyata dan berdampak terhadap negara 
emerging market macam Indonesia. 
Lantaran keterbatasan individu pula, 
Presiden mengajak seluruh komponen 
bangsa untuk tidak mudah tergiur 
pada segala konten negatif. 

Menteri Komunikasi dan Informasi 
(Kominfo), Rudiantara, mengamini hal 
ini. Etos mengejar ketertinggalan dari 
tetangga ASEAN seperti Singapura, 
Malaysia, bahkan Thailand (Global 
Competitiveness Report, 2015), jadi misi 
utama. Secara tidak langsung, amanah 

Presiden untuk memajukan teknologi 
informasi pun dijalani. Namun di sisi 
lain, bak dua mata pisau tadi, ada 
ancaman perang proksi yang kian 
marak merambah digitalisasi. 

“Apa yang dikatakan Panglima 
TNI Jenderal Gatot Nurmantyo itu 
(soal perang proksi) benar adanya. 
Sekarang pun sudah eranya perang TIK 
(teknologi dan informasi)—yang juga 
bisa mengancam ketahanan negara,” 
ujar Menteri Rudiantara, saat ditemui 
Redaksi SWANTARA, di kantornya, 
pertengahan Juni lalu. “Dan ini berjalan 
seiring berkembang pesatnya pengguna 

internet di negeri ini,” katanya lagi. 
Ya, masyarakat Indonesia memang 

sudah sangat dekat dengan teknologi, 
tak terkecuali penggunaan smartphone 
dan internet. Meminjam data Google 
Indonesia (2016), pengguna ponsel 
di negeri ini mencapai 308 juta 
atau 121% populasi. Sementara itu, 
pengguna smartphone mencapai 64,7 
juta pengguna atau 23,4% populasi 
Indonesia.  

Rata-rata pun juga merupakan 
pengguna aktif internet. Asosiasi 
Pengguna Jasa Intenet Indonesia (APJII) 
mencatat bahwa jumlah pengguna 

Dua Mata Pisau Digitalisasi
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internet mencapai 88 juta atau 
hampir 34% total populasi. Kemudian 
berdasarkan data tersebut, mengutip 
laman Kementerian Kominfo, sekitar 
95% orang menggunakan internet 
untuk mengakses jejaring sosial dan 
sekitar 80% berusia 15–19 tahun.

Jelaslah sudah bagaimana pemuda 
Indonesia sudah dalam kungkungan 
serbagawai. Hal ini tidak terlepas dari 
kedekatan iGeneration atau generasi 
digital (generasi yang lahir antara 
1995–2010) dengan teknologi seperti 
internet dan device (iPad, tablet, 
atau smartphone) sejak lahir. Menteri 
Rudiantara pun memandang plus 
minusnya. Generasi cakap teknologi 
ini jelas memiliki global mindset dan 
akses informasi, begitu terhubung 
dengan sosial sehingga rentan 

menerima ragam budaya. 
“Justru kita harus bisa kompatibel 

dengan membuat standardisasi dan 
legislasi agar tidak cenderung ke arah 
negatif,” ujar Menteri kelahiran Bogor 
1959 silam ini.   

Hal ini pun menjadi perhatian 
serius karena legislasi di Indonesia 
kerap tertinggal dengan kecepatan 
kemajuan teknologi. Menteri jebolan 
Universitas Padjadjaran dan lulusan 
MBA di PPM School of Management 
ini kemudian mencontohkan tren 
transportasi berbasis online yang 
sempat menjadi polemik. Menurutnya, 
begitu dinamisnya perubahan 
teknologi tidak diikuti aturan-aturan 
yang tak bisa sembarangan diubah. 

“Legislasi yang mengurus 
transportasi itu padahal dibuat kurang 
dalam sepuluh tahun terakhir, namun 
sudah tidak bisa mewadahi tren saat 
ini yang sudah dinamis berubah,” 
sambung mantan profesional 
eksekutif di tiga operator raksasa 
Indonesia, Indosat, Telkomsel, dan XL 
ini. “Itu baru contoh kecil di dalam 
negeri yang terlihat. Sementara di 
luar itu banyak legislasi dan regulasi 
yang kejar-kejaran dengan kemajuan 
teknologi di daerah-daerah pelosok 
hingga perbatasan,” katanya 
mengingatkan. 

Namun, seperti yang sudah 
dikatakan tadi, cara menghadapi 
ancaman perang proksi yang 
berbasis teknologi informasi 

tidak bisa dengan menutup kemajuan 
teknologi itu sendiri. Menteri 
Rudiantara mencontohkan, tak 
mungkin bagi pemerintah, misalnya 
menutup mesin pencari Google saat 
negara ini tidak memilikinya. “Caranya 
bagaimana kita membatasinya, bukan 
menutupnya,” tegasnya. 

Mantan Wakil Direktur Perusahaan 
Listrik Negara ini mengatakan 
bahwa Indonesia merupakan bagian 
dari desa dunia yang mengikuti 
kompetisi. Artinya Indonesia tidak 
bisa serta-merta menyetop internet 
atau bahkan menutup diri dari dunia 
luar di saat negeri tengah gencarnya 
membutuhkan investasi. Terlepas dari 
adanya indikasi negara lain memiliki 
kepentingan di Indonesia, Menteri 
Rudiantara mengatakan justru artinya 
Negara harus memiliki teknologi yang 
lebih canggih lagi dari pesaingnya. 

“Jadi itu tidak bisa di-block, tetapi 
konten negatif bisa. Sampai saat 
ini ada kurang lebih 800 ribu situs 
negatif yang sudah di blok. Kominfo 

Rudiantara
Menteri Komunikasi dan 

Informatika 
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juga sudah mempromosikan konten 
positif, tapi baru 153 ribu. Ini yang 
harus dikebut. Pasalnya selain gap yang 
besar, konten negatif ini begitu di-block 
10, muncul 20, di-block 20, muncul 50, 
kita harus cepat,” paparnya. 

Mengatasi Blankspot
Salah satu pekerjaan rumah 

terberat dalam menghadapi ancaman 
perang proksi adalah mengatasi 
blankspot yang rentan pada operasi 
kejahatan. Tentu tak mudah 
menjangkau 13 ribu lebih pulau yang 
sepertiganya lautan luas. 

“Population coverage kita itu sudah 
90 persen, tapi untuk area kita paling 
cuma 30 persen yang terjangkau 
internet. Jadi ada 70 persen blankspot. 
Ini kalau pihak asing tentu menikmati, 
wah saya beroperasi di daerah yang 
tidak ter-cover. Artinya penjaga 
keamanan kita hingga pulau terluar 

jadi harus patroli ekstra karenanya,” 
imbuhnya. 

Atas dasar itulah Pemerintah 
membuka keran besar-besar pada 
pihak swasta untuk membangun di 
daerah-daerah. Pasalnya, tambahnya 
lagi, dari 514 kabupaten/kotamadya 
saat ini, baru 400 yang punya teknologi 
broadband. “Setelah kita buka tawaran, 
baru ada 57 yang mau dibangun oleh 
operator. Sementara bagian yang 
sangat pelosok seperti pulau terluar, 
macam Natuna, belum ada yang 
berani membangun karena khawatir 
tidak ada penggunanya,” tambahnya. 

Dari sinilah kemudian tercetus 
gagasan melahirkan Proyek 
Palapa Ring, proyek infrastruktur 
telekomunikasi berupa pembangunan 
serat optik di seluruh Indonesia 
sepanjang 36.000 kilometer. Proyek 
yang terdiri atas tujuh lingkar kecil 
serat optik (untuk wilayah Sumatera, 
Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, 
Papua, Sulawesi, dan Maluku) dan 
satu backhaul untuk menghubungkan 
semuanya ini dianggap sebagai 
jawaban untuk mengatasi masalah 
hampa internet. 

Adapun Proyek Palapa Ring ini 

mengintegrasikan jaringan yang 
sudah ada (existing network) dengan 
jaringan baru (new network) pada 
wilayah timur Indonesia (Palapa Ring-
Timur). Dibangun sejauh 4.450 KM 
yang terdiri dari submarine cable sejauh 
3.850 km dan land cable sepanjang 
600 KM dengan landing point sejumlah 
lima belas titik pada beberapa kota/
kabupaten, Palapa Ring-Timur 
berkapasitas 100 GB (upgradeable 160 
GB) dengan mengusung konsep ring, 
dua pair (empat core). 

Kemudian salah satu cara lainnya 
dengan menghadirkan Google Loon, 
sebuah balon udara milik perusahaan 
Google [x], anak perusahaan Alphabet 
Inc., yang membawa BTS di bawahnya. 
Balon ini nantinya akan beroperasi 
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di 80 daerah-daerah terpencil yang 
rerata tidak memiliki BTS ataupun 
tersambung kabel optik sehingga bisa 
memberikan layanan akses internet. 

Hanya saja memang, kekhawatiran 
bahwa menara seluler yang 
mengangkasa di langit ini menyerap 
data sumber daya alam Indonesia 
sempat menghantui dan menimbulkan 
polemik baru. “Secara teknologi, Loon 
oke. Namun, aspek keamanan data, 
stabilitas negara, bisnis, serta timbal 
baliknya ke Indonesia seperti apa, 
harus diperhatikan,” ujar Ketua APJII, 
Jamalul Izza. 

Namun Menteri Rudiantara 
mengklaim bahwa negara hanya 
mengizinkan si balon terbang 
memancarkan koneksi internet 

4G Long Term Evolution (LTE) 
ke permukaan yang berjarak 
40 kilometer. Dengan kata lain, 
pengoperasian Proyek Loon ini sendiri 
dijamin tak membahayakan lalu lintas 
penerbangan karena berada dua kali 
dari ketinggian normalnya pesawat 
komersial. 

“Tetap yang mengoperasikan data 
itu operator Indonesia (Telkomsel, 
Indosat, dan XL). Enak saja data kita 
berikan ke mereka,” tegas Rudiantara. 
Intinya, katanya, kembali lagi misi 
Kominfo adalah mengurangi blankspot 
di Indonesia. 

Perihal perang proksi melalui 
media atau teknologi komunikasi 
informasi memang jadi hal yang tak 
bisa dipandang remeh lagi. Bentuk 
ancaman macam peredaran narkoba, 
pornogafi, perjudian, hingga situs-
situs radikal yang bisa merusak moral 
penerus bangsa terus diminimalisir. 
Tak terkecuali ya itu tadi, adanya 
sentimen bahwa informasi rahasia 
negara berpotensi terenggut 
jika melibatkan swasta dalam 
perkembangan teknologi informasi 
Indonesia. 

“Kita akan punya Badan Siber 
Nasional yang akan menangani soal 
sekuriti. Di Direktorat kami juga 
membuat semacam standardisasi, 
tata cara bagaimana mengamankan 
diri. Kita punya istilahnya sektor 

kritikal, yakni keuangan perbankan, 
transportasi, serta energi dan sumber 
daya mineral, salah satunya air, yang 
memiliki standardisasi keamanan 
prioritas,” jelasnya. 

Kesimpulannya, dengan 
perkembangan perang proksi yang 
seiring kemajuan teknologi, satu-
satu cara untuk menghadapinya juga 
dengan senjata kecanggihan teknologi. 
“Saat ini, kita sudah meluncurkan 
teknologi 4G. DI Jakarta ini sudah 
memadai, 7mb/ second. Itu kalau 
dibanding dengan ASEAN, Jakarta 
nomor dua sekarang, hanya kalah 
dengan Singapura. Artinya Jakarta 
sudah lebih baik dibanding Bangkok 
dan Kuala Lumpur. Hanya saja sebagai 
Negara, kita masih nomor empat, 
karena pembangunan lama berpusat 
di Jawa dan kota-kota besar. Jadi kita 
tidak boleh lagi telanjang di pelosok 
dan pulau terluar,” pungkasnya. 

Gayung bersambut, besarnya 
jumlah dan potensi populasi 
generasi digital memang tak dapat 
dibendung. Keunggulan sebagai 
generasi melek teknologi ini justru 
harus dimanfaatkan karena berperan 
penting dalam perekenomian, 
pendidikan, sosial-budaya, serta 
pertahanan nasional. Boleh dibilang, 
sudah saatnya Indonesia yang 
dipenuhi generasi digital menjadi 
Smart Nations. 
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Ruang Siber dan Proksi
Merah Putih masih berkibar, sayap Garuda terbentang lebar, dan Indonesia Raya 
selalu membuat jantung berdebar. Dalam berbagai ajang, tak cuma kita, orang lain 
pun mendengar nama Indonesia. Ada peluang besar di sana; ada budaya hebat di 
dalamnya; satu lagi, ada sumber daya alam berlimpah di mana-mana. Karena itukah 
banyak negara lain tertarik ke sini?

Jauh sebelum Proklamasi 
Kemerdekaan, Eropa 
sudah menyadarinya. 
Menempuh ratusan 
kilometer via samudera, 

mereka mencoba membaur dan 
mengeruk keuntungan Nusantara. 
Kini, Amerika dan Asia pun punya 
kepentingan di sini, memanfaatkan 
diplomasi demi memperkaya diri. 
Teras negara sudah semakin penuh 
dengan calon-calon penanam investasi. 
Satu sama lain lalu membentuk 
kompetisi berebut emas Indonesia 
hingga menimbulkan persaingan 
berwarna. 

Hingga akhirnya, waktu jua yang 
menjadi saksinya. Perang kepentingan 
sejak dulu kala mulai menunjukkan 
wujud asli masing-masing peserta. 
Faktanya tak semuanya positif. Malah 
banyak juga yang justru datang 
membawa narkoba sampai gagasan 
gerakan separatis yang dilatarbelakangi 
aspek ideologi, politik, ekonomi, 
social, budaya, ilmu pengetahuan, 
dan teknologi. Semua dengan tujuan 
merusak moral generasi penerus yang 
bila dibiarkan akan memupus mimpi 
negara. Nah pertanyaannya, sadarkah 
bahwa ini jelas perang proksi?  

Banyak yang kerap terlambat sadar 
akan tujuan dan kepentingan pihak 
tertentu. Persoalannya, dapatkah suatu 
bangsa membaca kecenderungan akan 
terjadinya suatu upaya dari kekuatan 
lain terhadap bangsa dan negaranya? 
Dapatkah negara mengantisipasi 
sehingga terhindar dari penjajahan 
paradigmatis atau upaya penetratif 
macam tadi?

Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) 
Letjen TNI (Purn) Sutiyoso hadir untuk 
menjawabnya. Sejatinya, harapan toh 
memang tertuju pada BIN beserta instansi 
yang berada dalam koordinasinya. 
Dengan segala kemampuan 
menyuguhkan produk intelijen yang 
berkualitas, antisipatif, dan efektif, 
BIN diharapkan mampu memberikan 
pertimbangan utama untuk pemerintah 
dalam mengambil keputusan bagi 
negara yang dipimpinnya. 

Namun sebelumnya, perlu 
dipahami dulu apakah maksud 
“kedatangan” musuh tak kentara itu 
benar-benar membawa peperangan, 
menimbulkan peperangan, atau 
kelanjutan dari peperangan tertentu.  

 Fakta mencatat, bentuk 
peperangan memang telah mengalami 
perubahan seiring perkembangan 
ideologi negara dan masyarakat; berubah 
seiring kemajuan persenjataan dan alat-
alat perang lainnya, juga berubah seiring 
kemuktahiran teknologi. Malah kalau 
boleh mengutip pemahaman Jenderal 
Carl von Clausewitz yang 
terkenal itu, perang tidak lain 
merupakan bentuk diplomasi 
dengan cara lain. Sederhananya, 
perang merupakan kelanjutan 
dari diplomasi-diplomasi politik. 

Panglima Tentara Nasional Indonesia 
(TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo pun 
sudah mengingatkan bahwa saat ini 
Indonesia menjadi incaran negara 
asing dengan melakukan perang 
proksi. Dengan kata lain, saat ini 
bukan tentara yang tengah berperang, 
melainkan para diplomat. Konteks 
di sini tentunya mengarah pada 
situasi perebutan pengaruh oleh 
suatu kekuatan terhadap keberadaan 
suatu bangsa—jadi tanpa fisik militer. 
Sayangnya juga, selama ini masyarakat 
cenderung sudah kebergantungan 
pada militer dalam segala hal yang 
berbau keamanan. 

Mental inilah yang ditakuti. Melalui 
penetrasi ideologi, politik, ekonomi, 
sosial budaya, ilmu pengetahuan, 
dan teknologi, perang proksi sudah 
dilakukan suatu negara maupun non-
negara. Pergerakan melalui teror pun 
fleksibel, yakni dengan menyesuaikan 
sasaran tiap wilayah, baik itu keluasan 
objek sasaran, media yang digunakan, 
maupun waktu yang 
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tepat. Tanpa disadari, maksud tujuannya 
pun lagi-lagi penguasaan sumber daya 
negara-negara macam Indonesia. 

Namun, sambung Letjen Sutiyoso, 
motifnya sebenarnya tak melulu 
ekonomi. Meski ia tak menampik 
bahwa perbaikan pemerataan hasil-
hasil pembangunan, peningkatan 
kesejahteraan rakyat, dan penegasan 
keadilan bisa menjadi jawaban penting 
untuk mencegah berkembangnya 
terorisme, hal itu seringkali juga bersifat 
relatif lantaran memerlukan waktu 
panjang untuk mewujudkannya. Lebih 
luas lagi, relativitas itu bisa muncul 
karena melencengnya pemahaman 
sejarah, nilai-nilai sosial kemasyarakatan, 
hingga termasuk keagamaan.

“Yang paling banyak terjadi 
sekarang itu radikalisme esktrem 
karena ketidakpuasan terhadap 
suasana—baik ketidakpuasan 
terhadap pemerintah, sistem politik, 
ataupun keadaan masyarakat. Motif 
jangka pendeknya tentu menyebar 
ketakutan dan menabur kecemasan 
dengan menggunakan tindak 
kekerasan. Sedangkan motif jangka 
menengah dan panjangnya itu 
mengikis wibawa pemerintah dan 
bukan tidak mungkin juga merusak 
keselarasan social,” papar Gubernur 
DKI Jakarta periode 1997-2007 itu.  

Pria kelahiran Semarang, 1944 
silam itu mengutarakan bahwa gagasan 
dan tindakan radikal bisa muncul di 
berbagai kalangan, termasuk kalangan 
terdidik dan terpelajar yang secara 
ekonomi justru tidak terlalu buruk. 

Maraknya Kejahatan Siber
Seiring kemajuan Teknologi 

Informasi dan Komputer (TIK), 
bentuk kejahatan macam tadi pun 
merambah hingga ke dunia siber. 
Tak bisa dipungkiri juga bahwa 
Indonesia, seperti halnya beberapa 
negara lain, sudah semakin rawan 
dan rentan terhadap berbagai bentuk 
ancaman ini. Mulai dari sekadar 
penyalahgunaan jaringan, sampai 
dengan serangan digital. 

Menyukil data Bank Indonesia, 
penyalahgunaan jaringan pada 2015 
meningkat 66,7 persen dibanding 
tahun sebelumnya. Sedangkan 
serangan terhadap sistem informasi di 
2015 meningkat 33 persen dari tahun 
sebelumnya. Adapun sebagian besar 
serangan itu (54,5 persen) mengarah 
pada situs-situs bisnis (e-commerce). Sisanya 
ke berbagai sasaran, termasuk situs-situs 
pemerintahan atau situs pribadi. 

Letjen Sutiyoso lantas 
menggarisbawahi beberapa hal. Pertama, 
khusus untuk serangan terhadap 
e-commerce, terjadi perubahan yang amat 
signifikan. “Serangan itu tidak hanya ke 
korporasi-korporasi besar, tetapi juga 
ke perusahaan-perusahaan kecil dan 
menengah. Berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya yang terjadi secara acak, 
sekarang serangan sudah lebih sistematik. 
Tidak saja ke fasilitas pemerintahan 
strategis seperti Kementerian Pertahanan, 
Bank Indonesia, dan lainnya, tetapi juga 
ke sasaran-sasaran non-pemerintahan,” 
ungkapnya. 

Namun di satu sisi, lanjut pria 
yang akrab disapa Bang Yos ini, 
Indonesia tak sekadar menjadi negara 
yang terancam, tetapi sekaligus juga 
mengancam. Hal ini pun bisa dilihat 
dari data yang dihimpun Kementerian 
Komunikasi dan Informatika. 
Dikatakan kasus serangan siber di 
Indonesia telah mencapai 36,6 juta 
insiden dalam tiga tahun terakhir. 
Indonesia menyumbang 38 persen 
lalu lintas internet yang berhubungan 
dengan peretasan server pada kuartal 
kedua 2013. Angka tersebut naik dari 
21 persen kuartal pertama 2013. 

“Namun perlu dicatat juga bahwa 
dari jumlah itu, meski berasal dari 
Indonesia, tidak semuanya digunakan 

oleh warga Negara Indonesia,” tegas 
mantan Gubernur Jakarta ini. “Tidak 
diketahui secara pasti, sebab peretas 
bisa saja memanfaatkan IP address 
dari Indonesia, padahal sebenarnya ia 
berada di luar Indonesia,” imbuhnya.  

Atas dasar itulah, Kepala Bagian 
Cyberspace Nasional Kementerian 
Koordinator Bidang Politik, Hukum, 
dan Keamanan, Marsekal Muda TNI 
Agus Barnas, mengatakan bahwa 
pembentukan Badan Siber Nasional 
dirasa penting. Ia lantas memaparkan 
bagaimana Indonesia saat ini 
menempati peringkat kedua sebagai 
sumber serangan siber dunia dan 
peringkat pertama sebagai negara 
dengan risiko keamanan akibat 
serangan siber yang terbesar. 

“Lebih mengkhawatirkan lagi, 
peningkatan kejahatan pada 2015 
melonjak hampir empat kali lipat 
dibanding 2014. Sudah begitu, semua 
bukan berasal dari luar negeri, tetapi 
dilakukan dari dalam negeri dengan 
target dalam negeri pula,” keluhnya. 

Sejak 2013, Badan yang digawangi 
Marsda Agus memang telah 
mengkaji dari sisi teknis, hukum, 
dan kelembagaan masing-masing 
institusi yang mungkin berwenang di 
wilayah siber tersebut. Saling berbagi 
pengalaman dan studi banding pun 

Sutiyoso
Kepala Badan Intelijen Negara
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kerap dilakukan dengan badan siber 
di 19 negara, termasuk berpatisipasi 
dalam 22 ajang internasional terkait 
keamanan siber. Dari sana pula terlihat 
bagaimana Indonesia kini menjadi 
negara dengan menjadi korban 
penipuan daring tertinggi disusul 
Vietnam dan India.

Dari situ pula Letjen Sutiyoso 
mengimbau masyarakat untuk tidak 
mudah terpengaruh dan percaya pada 
sesuatu hal baru. Informasi dari sebuah 
“rahasia” yang disebut bocor, misalnya, 
bisa saja sebenarnya merupakan wujud 
lain dari perang proksi. Maka dari 
itu keakuratan informasi memegang 
peranan terbesar. 

“Dunia intelijen itu mengandalkan 
pada velox et exactus, kecepatan dan 
ketepatan. Jadi tidak hanya cepat, tapi 
keakuratan informasi sangat penting. 
Untuk memastikannya, maka kita 
harus yakin bahwa sumber maupun 
kualitas informasinya dapat 
dipercaya sepenuhnya. Artinya 
sumber harus kredibel dan 
informasinya terkonfirmasi,” 
ujar Sutiyoso mengingatkan.  

Rentannya Informasi
Ya, senjata paling 

mematikan dari 
perang proksi memang 
liarnya informasi—dan 
sudah umum diketahui 
bahwa setiap negara 
tentu memiliki rahasia 
informasinya masing-masing. 
Hal ini pun tak terlepas dari trik 
klasik macam praktek adu domba 
yang menyerang sisi terlemah dari 
rasa keingintahuan seseorang yang 
berpotensi menimbulkan polemik. 
Padahal dalam kasus tertentu, ada 
kalanya negara memang perlu 
menjaga informasi yang sifatnya 
penting atau strategis yang jangan 
sampai diketahui negara lain. 

 Namun, sebelum berselancar 
lebih soal pemahaman itu, Letjen 
Sutiyoso rupanya kurang sependapat 
dengan istilah ‘rahasia negara’. 

Pertama, katanya, istilah yang baik itu 
bukanlah merahasiakan informasi, 
tetapi “melindungi informasi”, 
terutama informasi-informasi penting 
atau strategis yang secara konkret 
diperlukan oleh Negara untuk 
melaksanakan fungsinya dengan 
baik. Baik fungsi pertahanan negara, 
penegakkan hukum, maupun fungsi 
pelayanan publik yang esensial. 

“Dalam UU Informasi Publik 
sendiri, memang ada istilah 
informasi strategis/kritis sebagai 
informasi yang bersifat non-publik 

sekurang-kurangnya untuk jangka 
waktu tertentu sesuai dengan masa 

retensinya,” terang ayah dua anak ini.  
Kedua, perlindungan informasi, 

kalaupun akan diatur dalam regulasi, 
harus memberi kewajiban kepada 
pemerintah untuk melindungi 
informasi itu dengan cara-cara 
yang sistematik. Jadi hal-hal 
macam pengaturan tentang kriteria 
strategis atau tidaknya suatu 
informasi; dan bagaimana kemudian 
mekanisme, prosedur, serta tata cara 
perlindungannya, diatur sedemikan 
rupa. “Sehingga bisa mencegah 
simpang siur perdebatan, misalnya 
ketika pemerintah dituduh akan 
menyembunyikan informasi. Padahal 

Agus Barnas
Marsekal Muda TNI 
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yang dimaksud memang bukan 
menyembunyikan, tetapi melindungi 
informasi yang bersifat kritis atau 
strategis itu,” tambahnya.  

Kemudian ketiga, informasi yang 
dilindungi itu tetap dapat digunakan 
untuk kepentingan publik yang 
lebih besar—selama yang hendak 
menggunakannya bisa menunjukkan 
bahwa mereka benar-benar berhak 
untuk menggunakannya. Prinsip ini, 
jelas Sutiyoso, dikenal dengan istilah 
“right to know principle”. Mungkin 
saja aturan penggunaannya yang 
diperketat, misalnya dengan “non-
disclosure agreement” sehingga pemilik 
informasi dapat mengetahui dengan 
tepat kalau seandainya suatu saat 
informasi yang dilindungi tadi 
menyebar ke mereka yang tidak 
berhak. “Jangan lupa, perlindungan 
informasi tertentu oleh negara itu 

juga diatur dalam berbagai konvensi 
internasional, misalnya Siracusa 
Principle (1984) dan Johannesburg 
Principle (1995),” ujarnya.  

Terlepas dari itu, perihal keakuratan 
informasi dan menjaga kerahasiaan 
informasi hanyalah sebagian dari 
sejumlah persoalan terkait dengan 
bagaimana kebijakan nasional di 
bidang siber ini harus disusun. 
Kebijakan nasional di bidang siber, 
menurut Letjen yang menyukai sepak 
bola ini, harus bersifat komprehensif. 

Komprehensivitas itu menuntut 
agar kebijakan nasional di bidang 
siber sekurang-kurangnya mencakup 
ketahanan siber, intelijen siber, dan 
perlindungan siber. “Ketahanan siber 
itu terkait dengan berbagai risiko dan 
pengaruh terhadap kehidupan ideologi, 
politik, ekonomi, sosial budaya, dan 
keamanan; lalu intelijen siber terkait 
dengan pengetahuan dan korelasi 
beragam ancaman; dan perlindungan 
siber utamanya terkait dengan 

beragam upaya untuk melindungi 
informasi siber,” terangnya.  

Singkat kata, dunia siber sekali lagi 
adalah dunia tanpa batas. Sesuatu bisa 
menyebar real time. Kejadian di suatu 
tempat, misalnya tindakan Israel di 
Palestina, dengan sangat cepat menyebar 
ke tempat lain. Pidato-pidato seseorang, 
misalnya yang menyebarkan kebencian, 
bisa diunduh dan disebarkan dalam 
waktu singkat. Bila diterjemahkan 
kembali, semua akhirnya berpangkal 
pada sikap individu dalam merespons 
segala sesuatu. 

“Oleh karena itu, kalau dikaitkan 
dengan terorisme, maka dunia 
siber sesungguhnya memberi 
ruang yang semakin sulit untuk 
ditanggulangi. Secara khusus dunia 
siber itu bisa menjadi bagian dari 
peperangan psikologis, fundrising 
komunikasi dan mobilisasi, maupun 
pengumpulan informasi yang 
diperlukan untuk melakukan aksi 
terror,” pungkasnya. 
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Proxy War dalam 
Kemajemukan Indonesia

Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, M.Si
Pemerhati Militer dan Intelijen, Mantan Anggota Komisi I DPR

Sejak berakhirnya perang 
dingin, karakteristik 
perang mengalami 
perubahan yang semakin 
signifikan. Dalam upaya 

menghindari banyaknya korban, 
tingginya biaya perang, serta semakin 
ketatnya penerapan kaidah hukum 
dan konvensi internasional telah 
memengaruhi kecenderungan bentuk 
perang di dunia. Saat ini, pola untuk 
menguasai suatu negara berdaulat 
sudah tidak lagi dilakukan secara 
frontal, tetapi dengan cara non-
linear, tidak langsung, dan bersifat 
Proxy War. Chris Loveman (2002) 
menggambarkan bahwa Proxy War 
merupakan konfrontasi suatu negara 
terhadap negara lain yang berdaulat 
dengan menggunakan pihak ketiga. 
Lebih lanjut, ciri khas dari Proxy War 
adalah sifatnya yang kompleks dan 
multidimensional, serta sulitnya untuk 
mendeteksi aktor-aktor yang terlibat 
dengan munculnya non-state actor. 

Berkaitan dengan sifat dan bentuknya, 
Proxy War seringkali menggunakan 
senjata yang berupa isu ketimpangan 
pembangunan, demokratisasi, ketidakadilan 
ekonomi, radikalisasi agama, terorisme, 
separatisme, kemajemukan masyarakat, 
serta maraknya korupsi, yang kesemuanya 
dapat bereskalasi menjadi ancaman 
keamanan nasional bagi suatu negara 
yang berdaulat. Ironisnya, dalam konteks 
Indonesia, kesemua isu ini seringkali muncul 
untuk diangkat dan dipolitisasi hingga 
menimbulkan ketegangan di masyarakat. 
Khususnya isu pluralisme yang melekat 
pada Bangsa Indonesia, sejak kelahirannya 
hingga kini, seringkali digunakan untuk 
menumbuhkan ancaman yang dapat 
memecah-belah masyarakat atas dasar 

perbedaan SARA. Hal inilah yang perlu 
diwaspadai sebagai bentuk Proxy War di NKRI. 

Dalam banyak kasus, ancaman Proxy 
War dengan pola Devide et impera atau 
memecah-belah dari dalam merupakan 
cara yang efektif untuk menciptakan 
instabilitas keamanan dalam suatu negara. 
Sebagaimana yang digambarkan oleh 
Brumberg (2002), hal ini telah terjadi pada 
fenomena Arab Spring, kekacauan politik dan 
keamanan di Mesir, perang saudara di Irak, 
Afghanistan, Libya, dan Suriah, serta konflik 
di utara Rusia dan Ukraina yang berujung 
pada lepasnya Crimea. Realitas ini semakin 
membuktikan adanya perubahan pola 
perang. Isu perpecahan dibangun secara 
sistematis melalui tahapan yang terencana 
dengan tema ekonomi, sosial-budaya, politik, 
hak asasi manusia, terorisme, demokratisasi, 

dan lingkungan hidup, termasuk isu 
pergantian rezim yang otoriter dan isu 
senjata pemusnah massal. Sementara itu, 
penciptaan kondisi lewat propaganda 
diperkuat dengan memanfaatkan kemajuan 
teknologi informasi melalui media sosial.

Proxy War dalam Masyarakat Majemuk
Jika dicermati lebih dalam, Proxy 

War bukanlah hal yang asing bagi 
bangsa Indonesia. Sejarah mencatat, 
Proxy War merupakan strategi utama 
masa kolonialisme Belanda sejak 
jaman pra kemerdekaan, terutama 
pada Perang Jawa (Diponegoro), Perang 
Paderi (Imam Bonjol), dan Perang 
Aceh (Teuku Umar) yang kesemuanya 
memanfaatkan kemajemukan 
masyarakat untuk menciptakan 
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segregrasi sosial yang memicu adanya 
konflik komunal.

Menurut Sammy Shooha (1978) 
segregrasi tersebut dipelihara melalui 
kebijakan pemerintah kolonial 
untuk kepentingannya. Masyarakat 
majemuk dipecah agar tidak bersatu 
atau disatukan untuk memudahkan 
eksploitasi kolonial. Sayangnya, 

struktur dalam masyarakat majemuk 
mudah dipecah-belah akibat belum 
mantapnya common will sebagai sebuah 
negara-bangsa. Akibatnya, individu 
dalam masyarakat lebih loyal kepada 
kelompok basis primordial mereka. 
Inilah celah yang dimanfaatkan melalui 
politik Divide et Impera kaum kolonial. 

Dalam lingkup yang lebih luas, 
Sammy Shooha (1978) melihat bahwa 

konflik-konflik akibat struktur 
masyarakat majemuk juga terjadi 
pada banyak negara eks-kolonial 
bangsa-bangsa barat yang secara 
tajam dipisahkan oleh kemajemukan 
masyarakatnya, seperti Hindu dan 
Muslim di India (diikuti pemisahan 
Pakistan), Burma (Etnis Karen), Aljazair 
(masalah agama, bahasa Berber, Arab, 
dan Perancis), Rwanda, Burundi, 
dan Kongo (Hutu dan Tutsi), Afrika 
Selatan (Warisan Apartheid), Nigeria 
(Etnis Ibo versus Hausa versus Yoruba), 
Sudan (Arab dan non-Arab), Ethiopia 
(Ethiopia dan Eritrea), Siprus (Yunani 
dan Turki), Irlandia Utara (Protestan 
dan Katolik), Israel (Palestina-Yahudi, 
Yahudi Religius-Yahudi Sekuler, Yahudi 
Oriental-Yahudi Ashkenazi), Vietnam, 
Bangladesh, Lebanon (Kristen Maronit 
versus Kristen Druze versus Islam 
Sunni versus Islam Syiah), Malaysia 
(India versus Tiongkok versus Melayu), 
Srilangka (etnis Sinhala versus Tamil) 
dan masih banyak lagi bentuk Proxy 
War lainnya yang menggunakan isu 
kemajemukan masyarakat dalam 
suatu negara. 

Lebih lanjut, David Brown (2001) 
dalam membahas Proxy War melalui 

kemajemukan masyarakat di kawasan 
Asia Tenggara, mengemukakan bahwa, 
gerakan-gerakan berbasis SARA tidak 
muncul dengan sendirinya untuk 
memperlemah kohesi negara-bangsa 
(nation-state). Namun sebaliknya, suatu 

negara-bangsa yang dilegitimasikan 
lemah dapat melahirkan gerakan SARA 
yang menawarkan bentuk-bentuk baru 
komunitas politis. Ia menambahkan 
bahwa melemahnya nasionalisme sipil 
Asia Tenggara dan menguatnya identitas 
komunal SARA merupakan akibat dari 
lima hal mendasar, yaitu lemahnya nation 
building dalam suatu negara, semakin 
derasnya demokratisasi, dinamika politik 
SARA, ditambah hilangnya kepercayaan 
pada janji keadilan para elit negara, serta 
adanya sejarah penindasan dan dominasi. 

Sementara dalam kasus di 
Indonesia, masih terekam dalam 
ingatan kita, di tengah optimisme 

masa transisi rezim otoriter menuju 
demokratisasi, muncul serangkaian 
konflik komunal bermuatan SARA di 
Sambas, Sampit, Poso, dan Ambon. 
Tadjoedin (2014) membahas sebuah 
perkiraan kasar untuk korban tewas 
akibat serangkaian peristiwa tersebut 
mencapai 19.000 orang, lebih dari 
separuhnya tewas akibat konflik 
komunal dan sisanya akibat kekerasan 
separatisme. Lebih lanjut, hampir 
90% dari korban tewas akibat konflik 
komunal, baik skala besar mapupun 
lokal. Dari korban tewas tersebut, 57% 
akibat kekerasan Kristen-Muslim, 29% 
anti-Madura dan 13% anti-Tiongkok. 
Merujuk pada jumlah korban dan 
intensitas konflik komunal, rentannya 
ancaman Proxy War dalam masyarakat 
majemuk di Indonesia tidak dapat di 
pandang sebelah mata.

Peran Dunia Intelijen 
Dalam upaya menghadapi 

ancaman Proxy War yang kompleks 
dan multidimensional, peran dunia 
Intelijen dalam sistem peringatan dini 
(early warning system) sebagai pemasok 
foreknowledge untuk mengisi the 
blind side of decision making mendapat 
tantangan yang tidak mudah. 

Dalam konteks ini, Kerry Patton 
(2010) menyatakan bahwa sebagai 
upaya merespon ancaman Proxy War, 
dunia intelijen di banyak negara 
membangun dan mengembangkan 
berbagai macam bidang intelijen, 
yaitu politik, sosial-budaya, ekonomi, 
lingkungan, cyber dan kesehatan, 
juga dianggap penting dalam analisis 
informasi yang terkini dan akurat 
(velox et exactus) bagi para pembuat 
kebijakan. Khususnya bagi Bangsa 
Indonesia yang majemuk, kesadaran 
akan ancaman Proxy War tentunya 
juga perlu mendapat tempat yang 
strategis dalam cakupan kegiatan 
intelijen (intelligent coverage), sehingga 
dapat dideteksi secara dini agar tidak 
bereskalasi mengancam keutuhan dan 
kedaulatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
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Perang Proksi Melalui 
Pemberlakuan AEC

Dr. Eko Setiobudi
Pengajar di STIE Tribuana Bekasi

Jenderal vo Nguyen Giap, 
konseptor sekaligus arsitek 
pertahanan nasional 
Vietnam yang sukses 
mengusir Perancis pada 

1954 dan Amerika Serikat pada 1975, 
pernah mengungkap rahasia sukses 
dalam strategi dan arsitek perang 
Vietnam, dengan mangatakan, 
“Kekuatan kami, baik defense maupun 
offensive, didasarkan atas keadaan-
keadaan yang nyata dari Vietnam 
sendiri. Bukan atas dasar pengetahuan 
dari luar, melainkan atas dasar 
pengetahuan geopolitik dari Vietnam.”

Sebagai bagian dari entitas global, 
posisi dan peran Indonesia menjadi 
potret dari paradigma, cara pandang, 
dan positioning bangsa Indonesia dalam 
percaturan geopolitik dan geoekonomi 
global saat ini. Kesalahan dalam 
melakukan analisa, dapat berdampak 
secara luas terhadap eksistensi bangsa 
dan negara Indonesia.

Pascaruntuhnya Uni Soviet, dan 
perubahan tatanan baru dunia pascatragedi 
pengeboman menara kembar WTC tahun 
2001, pergeseran tatanan dunia baru 

dalam terminologi geopolitik semakin 
kentara. Pergeseran tersebut adalah 
dari Atlantik ke Pasifik. Amerika 
Serikat (AS) sebagai satu-satunya negara 
superpower semakin dipandang sebagai 
satu-satunya negara paling besar secara 
kekuatan politik dan volume ekonomi. 
Eskalasi kekuatan dan superpower-nya 
AS sampai memunculkan anekdot: 
“Jika AS bersin, maka belahan dunia 
lain akan terkena flu.” 

Pergeseran geopolitik dan geo-
ekonomi yang paling kentara adalah 
melalui pembentukan kekuatan dan 
tatanan dunia baru berbasis kawasan, 
seperti APEC, AFTA, termasuk 
reformulasi entitas dan kekuatan 
ASEAN melalui pasar tunggal 
ASEAN—yang lebih dikenal dengan 
ASEAN Economic Community (AEC) atau 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).  

Regionalisme Melalui AEC
Regionalisme menjadi strategi 

baru untuk membangun kekuatan 
sekaligus Proxy War antar negara-
negara superpower. Termasuk salah 
satunya melalui penguatan ASEAN. 

Seperti diketahui, dalam sejarah 
pembentukannya, ASEAN dibentuk 
dalam konteks kekhawatiran AS atas 
penyebaran komunisme di negara-
negara Asia Tenggara. Karena itu, 
AS mensponsori pembentukan 
perkumpulan antarnegara di Asia 
Tenggara dengan alasan ketahanan 
stabilitas di kawasan  Asia Tenggara. 

Krisis finansial 1998/1999 telah 
mendorong kesadaran akan masa 
depan Asia Tenggara yang tidak 
lagi harus bergantung kepada AS, 
ataupun lembaga-lembaga keuangan 
global pro-AS, seperti Dana Moneter 
Internasional (International Monetery 
Fund), Bank Dunia (World Bank) dan 
sebagainya. Sebab, secara strategis 
ASEAN menciptakan mekanisme kerja 
sama lain, seperti dengan Tiongkok, 
Jepang, dan Korea Selatan, baik 
dalam konteks kerja sama bilateral 
ataupun dalam ASEAN +3. Bahkan 
dalam perkembangannya ASEAN juga 
melakukan penguatan ikatan melalui 
kerja sama yang disebut dengan 
CAFTA (China-ASEAN Free Trade Area). 
Fakta yang demikian, tentu menjadi 
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ancaman serius bagi AS, yang sedang 
giat-giatnya melakukan kampanye 
anti-Rusia dan Tiongkok, khususnya 
di kawasan Pasifik.

Atas dasar itu, Presiden AS, 
Barack Obama menyuarakan kembali 
“pentingnya” proposal kerja sama 
perdagangan bebas (FTA) dalam 
Kemitraan Trans-Pasifik, dalam KTT 
APEC Tahun 2014 di Beijing-Tiongkok. 
Kesepakatan dalam model yang sama, 
dalam Kemitraan Trans-Atalantik 
(Transatlantic Trade and Investment 
Partnership/ TTIP), sudah berhasil 
dilakukan AS dengan negara-negara 
UE. Melalui, Kemitraan Trans-Pasifik, 
akan menjadi kerja sama ekonomi 
antarnegara yang terbesar di dunia 
dengan meliputi lebih dari 40 persen 
PDB dunia. Meski Tiongkok tidak akan 
turut ambil bagian dalam kesepakatan 
tersebut, Kemitraan Trans-Pasifik 
setidaknya akan mencakup negara dari 
beragam kawasan berbeda, seperti, AS, 
Kanada dan Meksiko di Amerika Utara; 
Cili dan Peru di Amerika Selatan; dan 
Jepang, Australia, Brunei Darussalam, 
Malaysia, Selandia Baru, Singapura, 
dan Vietnam di Asia-Pasisik.

Kemitraan Trans-Pasifik, diyakini 
merupakan strategi AS untuk 
membendung Rusia dan Tiongkok, yang 
sudah terlebih dahulu membangun 

kemitraan melalui CAFTA, termasuk 
meminimalisir peran Tiongkok dalam 
ASEAN Economic Community (AEC) 
nantinya. Selain sebagai kanalisasi 
isu-isu kawasan Pasifik seperti Laut 
Tiongkok Selatan, Isu Nuklir Korea 
Utara, termasuk isu Terorisme 
khususnya di negara-negara dalam 
kawasan ASIA. Dengan demikian, 
menjadi jelas bahwa ASEAN adalah 
Proxy War antara AS melawan Rusia 
dan Tiongkok. 

Simak saja perkiraan 
pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang 
dikemukakan oleh IMF, berdasarkan 
“paritas daya beli,” tingkat produk 
domestik bruto (GDP) Tiongkok akan 
naik, dari US$11,2 triliun pada 2011 
menjadi US$19 triliun pada 2016, 
sedangkan GDP AS hanya naik dari 
US$15,2 triliun pada 2011 menjadi 
US$18,8 triliun pada lima tahun 
berikut. Selain itu, pada periode 
yang sama, IMF memperkirakan 
bahwa pengaruh ekonomi Tiongkok 
di tingkat global akan meningkat 
dari 14 persen menjadi 18 persen. 
Kenaikan pengaruh ekonomi AS di 
level internasional hanya mencapai 
17,7 persen. 

Jika prediksi peningkatan volume 
perekonomian Tiongkok ini menjadi 
sebuah kenyataan, maka suka 

atau tidak suka akan terjadi 
pergeseran geopolitik, yang 

kemudian akan diikuti 
oleh pergeseran 

sumber peradaban 
dunia, artinya 
akan lahir sumber 
peradaban baru 
dengan Tiongkok 

sebagai salah satu 
mesin pendorongnya. 

Bagaimana dengan 
Indonesia ?

Populasi masyarakat ASEAN 
sampai dengan tahun 2012 adalah 
sebesar 617 juta jiwa. Angka tersebut 
naik hampir 100 juta jiwa dalam 
sepuluh tahun yakni sebesar 534 
juta jiwa pada tahun 2002. Dengan 
populasi yang sangat besar tersebut, 
maka penyatuan pasar tunggal ASEAN 
dalam kerangka MEA menjadi sangat 
strategis sekaligus menjadi potensi 
pasar yang sangat mengiurkan 
bagi negara manapun, baik intra 
maupun ekstra ASEAN. Dari sisi 
kinerja dan kapasitas perekonomian 
negara-negara di kawasan ASEAN 
juga cukup memberikan daya tawar 
dan kontribusi yang positif bagi 
perekonomian dunia. 

ASEAN memberikan kontribusi 
GDP sebesar 4, 3 persen dari total 
GDP dunia. Angka 4,3 persen 
sumbangsih GDP ASEAN bagi dunia 
sekaligus memberikan gambaran 
kinerja perekonomian di ASEAN 
yang cukup baik. Artinya, dengan 
kinerja perekonomian yang cukup 
baik tersebut, semakin menegaskan 
daya tarik ASEAN, baik sebagai single 
market dengan dukungan 617 juta jiwa 
penduduk maupun sebagai tujuan 
investasi asing dan aliran modal. 

Dari sisi kapasitas perdagangan 
ASEAN, diketahui bahwa volume 
perdagangan barang antaranegara-
negara anggota ASEAN dengan 
negara lain di luar ASEAN ternyata 
jauh lebih besar jika dibandingan 
dengan kapasitas perdagangan barang 
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sesama anggota ASEAN. Pada 2005, 
2008, dan 2012, kapasitas perdangan 
barang ASEAN dengan negara di luar 
ASEAN rata-rata adalah 75% dari total 
perdangan, dan sisanya sebesar 24% 
adalah kapasitas perdagangan dengan 
sesama anggota ASEAN. Empat negara 
terbesar yang menjadi mitra perdangan 
barang ASEAN pada 2005 adalah AS 
dengan volume perdagangan sebesar 
12,6%, Jepang 12,6%, Uni Eropa 11,5%, 
dan Tiongkok sebesar 9,3%. Tahun 2008 
adalah Jepang sebesar 11,3%, Uni 
Eropa sebesar 11,0%, Tiongkok sebesar 
10,4% dan AS sebesar 9,8%. Tahun 
2012, Tiongkok sebesar 12,9%, Jepang 
sebesar 10,6%, Uni Eropa sebesar 9,8%, 
dan AS sebesar 8,1%.

Sementara itu, dari sisi investasi 
asing (FDI) yang masuk ke negara-
negara ASEAN, sampai dengan tahun 
2012 investasi asing terbesar adalah 
investasi asing yang berasal dari 
Uni Eropa yakni sebesar 21,4% dari 
total investasi asing yang masuk. 
Disusul Jepang sebesar 13,2%, dan 
AS sebesar 8,3%. Sementara investasi 
sesama anggota ASEAN adalah 
sebesar 16, 9%. Dari sisi negara tujuan 
investasi, Singapura mendapatkan 
porsi tersebsar, yakni sebesar 48,5%, 
Indonesia 16,1%, Thailand 10,1% dan 
Vietnam 9,8%. 

Data ini sekaligus menegaskan 
bahwa ASEAN masih menjadi salah 
kawasan utama tujuan investasi 
asing khususnya yang berasal dari 
Uni Eropa, Jepang dan AS. Atas dasar 
itu, sangat wajar jika di ASEAN 
banyak bertebaran Trans National 
Corporate/Multi National Corporate 
(TNC/MNC), dalam beragam sektor, 
baik industri barang maupun jasa. 
Keterbukaan ekonomi/liberalisme, 
kinerja perkonomian yang baik, potensi 
ekonomi yang sangat besar, tenaga kerja 
yang bisa dikatakan masih cukup 
tersedia dan murah, serta potensi pasar 
yang sangat besar, dipastikan beberapa 
alasan utama derasnya arus investasi 
asing memasuki kawasan ASEAN. 
Ditambah dengan pemberlakukan 

ASEAN Economic Community (AEC), 
maka bisa dipastikan aliran investasi 
asing dan modal akan semakin deras 
memasuki kawasan ASEAN.

Data-data tersebut di atas, semakin 
menguatkan peran penting ASEAN 
sebagai bagian penting dari Proxy War 
antara AS versus Rusia/Tiongkok. Dan 
Indonesia sebagai salah satu pemain 
kunci di ASEAN tentunya menjadi 
bagian integral di dalamnya. Pasalnya, 
melalui ASEAN Economic Community 
(AEC), menjadi instrument utama 
Proxy War untuk masuk ke negara-
negara anggota ASEAN, termasuk 
Indonesia.

Dengan demikian, pemberlakuan 
ASEAN Economic Community 
(AEC) sebagai Proxy War, sekaligus 
menguatkan tesis Sir Halford 
Mackinder, pakar geopolitik Inggris 
abad ke-19 yang mengklasifikasikan 
dunia ke dalam Empat Kawasan. 
Empat kawasan tersebut terdiri dari 
Heartland (meliputi Asia Tengah 
dan Timur Tengah), Marginal Lands 
(meliputi Eropa Barat, Asia Selatan, 

sebagian Asia Tenggara dan sebagian 
daratan Tiongkok), Desert (Afrika 
Utara), dan Island or Outer Continents 
(meliputi benua Amerika, Afrika 
Selatan, Asia Tenggara dan Australia). 
Tesis Mackinder menyebutkan, bahwa 
negara yang menguasai kawasan 
Heartland (memiliki kandungan 
sumber daya alam dan mineral yang 
melimpah), niscaya akan menuju 
kepada “Global Imperium”.  

Dengan demikian, analisis 
geopolitik dan geo-ekonomi dalam 
terminilogi Proxy War yang demikian, 
adalah ancaman nyata dan langsung 
dalam perang masa depan (future 
warfare). Perang masa depan melalui 
Proxy War dengan pemberlakuan 
ASEAN Economic Community (AEC), 
menjadi ancaman yang paling serius 
yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, 
baik dalam dimensi ideologi, politik, 
ekonomi, sosial budaya, dan hankam.

Inilah ancaman nyata yang bersifat 
ancaman nontradisional yang bersifat 
asimetris, karena ada ketidaksejajaran 
antara pihak yang bertikai di mana 
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aktor negara berhadapan dengan 
aktor non negara. Kompleksitas 
dalam menghadapi ancaman non-
tradisional (asimetris) akan jauh lebih 
tinggi dari pada menghadapi ancaman 
tradisional. Gerakan aktor non negara 
tidak mengenal batas-batas territorial 
suatu negara dan pasti dilakukan di 
bawah tanah. 

Secara formal mereka bukan 
entitas yang sejajar dengan negara, 
sehingga harus dihadapi oleh negara 
pula. Namun negara yang terancam 
harus dapat mengatasinya, karena 

mereka memiliki kemampuan tinggi 
untuk melakukan ancamannya. Selain 
itu sifat ancaman juga semakin rumit, 
karena tidak selalu bersifat militer. Di 
mana sasaran ancaman adalah negara/
bangsa, pemerintah, masyarakat dan 
individu, melalui dimensi-dimensi 
kehidupan, baik dimensi ideologi, 
dimensi ekonomi, dimensi politik, 
dimensi sosial budaya, dan dimensi 
pertahanan dan keamanan.

Dampak jangka panjang jika 
ancaman-ancaman tersebut tidak 
dikelola dengan baik adalah adalah 
lemahnya ketahanan nasional, dari 
serbuan berbagai ancaman yang 
dari waktu ke waktu semakin masif. 
Dalam konteks yang demikian, maka 
mengelola segala bentuk ancaman 
tersebut menjadi sangat urgen untuk 
dilakukan saat ini juga. 

Mengelola segala bentuk ancaman 
nasional setidaknya dilakukan dalam 
tiga aras proliferasi (perubahan bentuk 
sel ancaman), yakni (1) Proliferasi 
substansial, khususnya ketika 
ancaman nasional tidak cukup hanya 
bergumul dengan keamanan negara 
tetapi juga harus memberikan ruang 
untuk keamanan warga negara dan 
stabilitas kehidupan masyarakat, (2)
proliferasi sektoral dengan masuknya 
berbagai lingkup non-teritorial seperti 
keamanan lingkungan, keamanan 
ekonomi, dan keamanan energi (3)

proliferasi vertikal dengan masuknya 
dimensi-dimensi non-militer sebagi 
sesuatu yang dianggap sebagai 
ancaman nasional terhadap keamanan 
negara, dalam arti terbatas sebagai 
keamanan kedaulatan pemerintahan 
maupun dalam arti luas yang 
mengedepankan keamanan warga 
bangsa.

ASEAN Economic Community 
(AEC) sebagai Proxy War dengan sasaran 
utama negara-negara anggota ASEAN, 
maka Indonesia harus melakukan 
tiga tindakan penting dalam strategi 
pengelolaanya, dengan mendasarkan 
pada prinsip Ketahanan Nasional yang 
bersumber pada Pancasila dan UUD 
1945, yang dapat diimplementasikan 
melalui (1) mengambil keputusan-
keputusan sehubungan dengan 
perubahan-perubahan lingkungan 
eksternal dan internalnya 
(geostrategik dalam terminologi 
geoekonomi dan geopolitik) seiring 
dengan pemberlakukan ASEAN 
Economic Community (AEC), (2) 
memobilisasi sumber-sumber 
daya utama dan sekunder untuk 
menjalankan strategi Ketahanan 
Nasional dalam dimensi Ideologi, 
politik, ekonomi, sosial budaya 
dan hankam, (3) mengaplikasikan 
instrumen-instrumen dari nilai-nilai 
Pancasila dan UUD 1945, melalui 
pendekatan geostrategi dalam 
mengimplementasikan melalui 
ASEAN Economic Community (AEC).

Terakhir, selain hal-hal tersebut di 
atas, pengelolaan ancaman nasional 
akibat pemberlakukan ASEAN 
Economic Community (AEC) sebagai 
Proxy War, sebagai bagian untuk 
menghadapi dinamika dan proliferasi 
ancaman hendaknya disusun dengan 
mempertimbangkan konteks dan 
eskalasi ancaman, manifestasi konflik, 
efesiensi dan efektivitas penggunaan 
sumber daya pertahanan dan keamanan 
negara dan penghormatan atas nilai-
nilai kemanusiaan, demokrasi dan hak-
hak asasi manusia, sebagai nilai-nilai 
universal dalam tatanan dunia baru. 
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SUARA ALUMNI

Kuncinya di 
Generasi Pemuda

Dr. Maruhum Batubara
Alumni PPSA -19

Generasi pemuda sejatinya 
memang memiliki peran 
dan fungsi strategis 
dalam perkembangan 
pembangunan bangsa dan 

negara. Bahkan ada yang bilang, baik 
buruknya suatu negara, dapat dilihat 
dari kualitas pemudanya. Maka dari itu, 
sudah jadi misi negara untuk membentuk 
generasi penerus yang mempunyai 
karakter kuat; kepribadian tinggi; 
semangat nasionalisme; serta tentu saja 
menguasai pengetahuan dan teknologi 
demi bisa bersaing secara global. 

“Nah, generasi pemuda inilah yang 
jadi sasaran pelaku perang proksi. Karena 
mereka tahu pemuda mempunyai fungsi 
sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, 
dan agen perubahan bagi masyarakat,” 
ujar Maruhum Batubara, Staf Ahli Menteri 
Bidang Kreativitas dan Inovasi Teknologi, 
Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Menurut Alumni PPSA 19 Lembaga 
Ketahanan Nasional ada dua isu penting 
yang perlu diperhatikan Pemerintah 
perihal perang proksi. Pertama, dari 
sisi kependudukan, negara dihadapi 
pada tantangan menyediakan lapangan 
pekerjaan menjelang pada sekitar 2030 
nanti. Ia memandang, pada saat  itu 
Indonesia akan mendapat jendela peluang 
terbesar lantaran tenaga kerja produktif  
(15-44 tahun) lebih banyak dari usia kerja. 

“Kalau kita kita tidak mampu, pemuda 
yang menganggur bisa jadi rentan pada 
hasutan-hasutan proksi,” ungkapnya. 

Kedua, lanjutnya, di bidang ekonomi. 
Dengan diberlakukannya Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA), turut membuka 
peluang bagi negara lain untuk 
mengirimkan tenaga kerjanya di Indonesia. 
Dengan kata lain, Kebijakan Pasar Tunggal 
ASEAN ini juga menjadi ajang negara-

negara tertentu yang memiliki kepentingan 
di Tanah Air. “Dua hal inilah yang akan kita 
alami dan negara harus siap,” imbuhnya. 

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa 
perang proksi kini juga bergerak melalui 
media massa. Opini-opini yang menentang 
kebijakan pemerintah bisa begitu 
merajalela dan tak jelas asal-usulnya. 
Mereka pun kerap memanfaatkan media 
untuk menyebarkan isu gelap tak bertuan 
yang kemudian mengadu domba dengan 
aparat TNI dan POLRI. “Siklus pertentangan 
sosial inilah yang bisa mengancam 
ketahanan negara,” uajrnya lagi.  

Kemudian ketiga, bidang sumber daya 
alam (SDA). Menurutnya, berlimpahnya 
sumber daya dan strategisnya wilayah 
Indonesia membuat negara ini jadi 
buruan banyak pihak. Sayangnya, banyak 
dari SDA tersebut justru dikuasai pihak 
asing. Maruhum lantas mengingatkan 
bahwa cadangan energi negara berangsur 
menipis, sedangkan tingkat konsumsi 
terus meningkat.  

“Satu sisi, investasi yang banyak 
dilakukan negara lain memang 
menguntungkan negeri, namun di sisi lain 
jangan sampai ekspansi besar-besaran itu 
tadi melampaui batasan-batasan yang ada,” 
jelasnya. “Di sinilah kita membutuhkan 
ketegasan dari Pemerintah dalam 
menghadapi segala bentuk ancaman, 
gangguan, hambatan, dan kendala yang 
ada ini. Kita harus punya ketegasan, 
nasionalis, dan karakter,” tegasnya. 

Singkatnya, katanya, generasi penerus 
yang juga akan menjadi generasi penentu 
masa depan bangsa perlu dibina dan diberi 
peluang terbesar untuk berkembang. 
“Sebab, perang proksi ini pun merusak 
bibit-bibit itu melalui kebudayaan, 
narkoba, LGBT, termasuk ideologi radikal 
dan terorisme. Ingat, kebanyakan korban 
justru anak-anak muda,” pungkasnya. 



SWANTARA NO. 17 TAHUN V/JUNI 2016 45

SUARA ALUMNI

Stop Propaganda 
LGBT

Dr. Andi Yuliani Paris
PPSA 20

Fenomena lesbian, gay, biseksual, 
dan transgender (LGBT) yang 
sudah lebih berani muncul ke 
permukaan rupanya menjadi 
keprihatinan tersendiri bagi 

beberapa kalangan. Pengurus Ikatan 
Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI), 
Andi Yuliani Paris merupakan satu dari 
sekian pemerhati yang peduli pada 
maraknya hal ini. Menurutnya, keeksisan 
LGBT merupakan bagian dari promosi dan 
propaganda yang telah merasuki berbagai 
aspek seperti demokrasi, psikologi, 
filsafat, media informasi, hingga studi 
kebudayaan. 

“Sudah saatnya pemerintah memiliki 
peran nyata menangani fenomena ini 
dan merumuskan penanganannya, 
seperti menggunakan pranata hokum. 
Negara perlu memiliki program nyata 
mulai promotif, preventif, kuratif dan 
rehabilitatif bagi individu LGBT dari 
berbagai perspektif terutama religi, 
kesehatan dan sosial,” kata lulusan PPSA 
20 Lembaga Ketahanan Nasional ini 
kepada Swantara, beberapa waktu lalu. 

Mantan Anggota DPR RI ini 
menganggap segala bentuk promosi 
dan propaganda LGBT bisa menyasar 
pada anak dan remaja yang rentan 
perlu dilindungi. Pasalnya, kekerasan 
seksual terhadap anak seperti tindakan 
sodomi pun juga tengah marak karena 
salah satunya akibat propaganda 
LGBT. “Negara masih lemah dan 
lalai menindak LGBT. Saya tidak 
membenci orangnya, yang saya perangi 
itu gerakannya,” tegas penyandang 
gelar Doktor Administrasi Publik 
dan Manajemen Pemerintahan dari 
Universitas Hasanuddin ini.

Sebagai cendekiawan yang juga 
bergelar Master Regional Planning and 
Management dari Dortmund University 
Germany & AIT, Jerman, Andi melihat 

Indonesia sudah menjadi target besar 
kelompok-kelompok LGBT internasional 
yang juga ingin melegalkannya. Kelompok 
ini telah meminta kepada pemerintah 
untuk diakui keberadaannya. Bahkan, 
United Nations Development Programme 
(UNDP) menganggarkan 8 juta dolar 
AS atau sekitar Rp108 miliar untuk 
mendukung komunitas LGBT di Indonesia, 
Thailand, Cina, dan Filipina. 

Pemikiran soal LGBT sudah mulai 
meresahkan dan malah menimbulkan 
kontroversi serta polemik. Wanita yang 
pernah mendapat Tanda Penghargaan dari 
Dewan Perwakilan Rakyat RI (2009) dan 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara (2008) ini juga menganggap 
LGBT sudah menjadi keniscayaan dari 
pergeseran nilai seiring perubahan 
zaman. Persepsi kebenarannya 
bergeser, meski sebenarnya sudah 
tertuang dalam Undang-Undang perihal 
ketidakbenarannya. 

Di samping LGBT, Andi pun vokal 
menyuarakkan keresahannya soal 
kekerasan seksual pada anak. Bersama 
ICMI, ia mendukung penuh upaya Presiden 
Joko Widodo yang telah menginstruksikan 
aksi yang lebih gencar oleh kementerian 
terkait, keluarga, sekolah, komunitas, dan 
media soal penanganan kasus kekerasan 
seksual terhadap anak. Menurutnya, 
kejahatan seksual terhadap anak 
merupakan bentuk kejahatan yang luar 
biasa yang juga harus ditangani dengan 
luar biasa.

“Pelaku anak-anak saat ditanya 
mengapa melakukan kejahatan 
seksual kebanyakan menjawab karena 
terpengaruh tayangan porno. Maka dari 
itu segala tayangan atau situs berkonten 
pornografi harus terus diblokir,” tegasnya 
sambil mengiyakan bahwa ini merupakan 
bagian dari perang proksi yang merusak 
mental generasi penerus bangsa. 
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Pentingnya 
Pendalaman Proksi

Dr. Amarulla Octavian
Laksamana Muda TNI
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Benarkah saat ini 
Indonesia sedang 
berperang? Pertanyaan 
inilah yang rupanya 
tengah berkembang. 

Semenjak mulai digembar-
gemborkan bahwa kini sedang 
terjadi perang proksi, banyak yang 
lantas mempertanyakannya. Perang 
apa, seperti apa, dan siapa aktornya 
mendominasi lika-liku tanda tanya.  

Berkembang pesatnya teknologi 
dan referensi memang bisa 
memberikan penjelasan, namun di 
sisi lain juga berpotensi memperkeruh 
pencerahan. Pasalnya perang tanpa 

kentara ini pun menggunakan dunia 
informasi sebagai pengantaranya. 
Bisa dibilang, dunia mayalah arena 
terbesar dari perang proksi. 

Atas dasar inilah, Laksamana 
Muda TNI Dr. Amarulla Octavian 
mengimbau untuk berhati-hati dalam 
mendalami definisi perang proksi. 
Dengan menguasai pengertian yang 
benar, menurutnya, negara jadi bisa 
memilih kajian yang tepat untuk 
mengantisipasinya. Tentunya dengan 
kajian yang berkualitas pula. 

“Kita perlu pemahaman mendalam 
soal perang proksi. Berdasarkan teori 
siapa, terminologinya bagaimana. Kita 
tidak bisa orang A bilang Indonesia 
sedang mengalami perang proksi, lalu 
kita ikut-ikutan proksi. Harus dikaji 
dulu benar tidaknya,” ujar Dekan 
Fakultas Manajemen Pertahanan 
Universitas Pertahanan ini kepada 
Swantara, belum lama ini. “Caranya 
dengan mengkaji menggunakan teori 
dan dasar hukum yang ada,” imbuhnya. 

Laksda Amarulla lalu menjelaskan 
bahwa perang proksi merupakan 
perang generasi kelima yang memiliki 
kompleksitas media dan aktornya. 
Bahkan aktornya sendiri, tambahnya, 

tidak muncul karena memang tidak 
langsung atau menggunakan 

tangan-tangan tertentu. 
“Ada perang generasi 1, 2, 3, 4, 

dan 5. Kalau 1 sampai 3 itu medianya 
darat, laut, dan udara. Tapi teknologi 
1 dan 2 itu masih mekanik. Nah, 
sampai dengan perang generasi ke-3 
teknologinya baru mulai bertambah, 
yakni dengan hadirnya komputer,” 
terang Perwira Tinggi Angkatan Laut 
lulusan 1988 itu. 

Barulah, lanjut Ajudan Presiden 
pada 2009 itu, pada perang generasi 
keempat menunjukkan perbedaan 
di sisi aktornya. “Jika tadinya pada 
perang generasi 1-3 itu cenderung 
negara melawan negara, maka 
generasi ke-4 itu dimulai negara 
melawan non-negara. Sementara 
generasi ke-5, aktornya kombinasi dari 
keduanya, ditambah medianya yang 
gencar menggunakan dunia maya,” 
paparnya lagi. 

Nah, perang proksi menurutnya 
merupakan perang generasi kelima 
yang tidak memunculkan aktor 
utamanya. Ia lantas mencontohkan 
pada perang yang dilakukan Islamic 
State of Iraq and Syria (ISIS). “Betul ini 
adalah perang proksi. Sebab tentara Irak 
menggunakan senjata dari A, sementara 
sebagian ISIS diam-diam diberi senjata 
oleh B. Jadi ini merupakan perang tidak 
langsung antara persenjataan buatan A 
dengan B,” katanya sambil mengiyakan 
bahwa Suriah dan Irak merupakan 
korban perang proksi.  

Contoh lainnya, sambung Kepala 
Staf Koarmabar 2014-Februari 2016 
ini, adalah maraknya peredaran 
narkoba. Menurutnya, hal inilah yang 
paling marak terjadi di Indonesia 
yang mengindikasikan ada negara 
yang memang diam-diam ingin 
menghancurkan Tanah Air dengan 
membawa benda haram tersebut. 

“Nah sekarang analisisnya, ada 
siapa di balik bandar narkoba ini. 
Merekalah yang harus benar-benar 
kita perangi. Hanya saja sekarang 
bagaimana upaya kita mencari tahu 
kalau dia dapat narkoba dari mana. 
Jangan cuma represif,” tegasnya. 
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Penanaman Nasionalisme
Sejak Dini

Kolonel Inf.
Alfred Denny Taujeh

Meskipun tampak 
terlihat tenang-
tenang saja, 
Indonesia sebenarnya 
sedang dalam 

keadaan berperang. Hanya saja perang 
yang dimaksud bukan perang fisik 
dengan melibatkan militer, melainkan 
perang ideologi yang juga sarat akan 
kepentingan. Hal ini pun menjadi 
perhatian bagi Kolonel Inf. Alfred 
Denny Taujeh yang melihat perang 
proksi sebagai sesuatu yang patut 
diantisipasi negara dalam menjaga 
ketahanannya. 

“Saat ini terjadi pergeseran 
geopolitik. Negara-negara saat ini sudah 
mengubah konsep dalam hal ekspansi. 
Tidak lagi menduduki negara lain 
secara langsung untuk kepentingannya 
seperti zaman dahulu,” ujar Danrem 
121 ABW pada 2014 ini saat dijumpai 
Swantara, belum lama ini. 

Perang ideologi, menurut pria yang 
pernah menjabat Dandim ini, sudah 
menjadi tren perang kepentingan di 
era globalisasi yang dipenuhi dengan 
persaingan. Ia juga melihat sekarang 
perang proksi merupakan salah 
satu ciri dan jenis baru dari perang 
asimeteris. “Negara-negara kuat itu 
sekarang tidak terlihat. Mereka bisa 
menggunakan aktor non-negara,” 
imbuhnya. 

Lebih lanjut, aktor non-negara di 
zaman sekarang memiliki ruang gerak 
yang jauh lebih leluasa seiring dengan 
berkembangnya teknologi yang begitu 
cepat. “Contohnya belum lama ini 
terjadi demo transportasi online. Banyak 
orang tidak sadar bahwa hal ini bisa 
menimbulkan polemik baru,” katanya. 

Selain belum siapnya sebagian 
masyarakat akan era digitalisasi, isu-
isu yang mengindikasikan adanya 
perang proksi juga kian beragam. 
“Sekarang kita melihat makin 
gencarnya serangan produk luar 
negeri di Indonesia. Ditambah lagi 
dengan gaya hidup kebergantungan 
pada barang impor,” imbuhnya. 

Dari sekian banyak isu yang 
mengundang polemik, banyaknya 
sumber daya alam yang dikelola dan 
dikuasai asing menjadi satu hal yang 
patut mendapat porsi perhatian lebih. 
Pasalnya ia melihat di sinilah banyak 
kepentingan-kepentingan negara lain 
berlabuh. Peliknya juga, tangan-tangan tak 
terlihat itu memanfaatkan rentannya 
perpecahan budaya yang berakar pada 
perebutan sumber daya. Fokusnya 
pun menyasar daerah-daerah yang 
dipandang lebih belum siap pada 
kemajuan teknologi informasi. 

“Ke depannya kita harus memperkuat 
nasionalisme, memperkuat pertahanan 
nasional. Langkah ini sudah dilakukan 
di tubuh TNI. Aplikasinya di lapangan 
sudah ditanamkan. Sekarang tinggal ke 
masyarakat dan pemimpinnya. Salah 
satunya melalui lembaga-lembaga 
macam Lemhannas, lembaga 
pendidikan, dan lain 
sebagainya,” paparnya. 

Lebih luas lagi, pria 
yang lama melahap 
pendidikan geografi, 
demografi, di Sekolah 
Staf dan Komando TNI 
ini memandang menjaga 
ketahanan negara sebenarnya 
bisa dilakukan dengan 
membuat perekonomian 

negara yang stabil. Tersendatnya 
pertumbuhan ekonomi saat ini pun, 
menurutnya, secara tidak langsung 
memberi dampak domino bagi 
komunitas sosial budaya di Indonesia. 
Walaupun ia juga mengakui bahwa tak 
semua lahir dan bermotif ekonomi. 

“Perlu diperhatikan juga 
bagaimana kita menciptakan ketabilan 
politik dengan menciptakan suasana 
demokrasi yang sehat,” tegasnya. Dari 
usia dini, apra generasi penerus harus 
ditanamkan perihal kebangsaan, 
cinta Tanah Air, dan bagaimana 
membina potensi menjadi kekuatan 
pertahanan,” pungkasnya.
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LAUT Tiongkok Selatan 
kembali memanas. Kali 
ini, Indonesia ikut dalam 
pusara panasnya wilayah 
laut yang diperebutkan oleh 

Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Malaysia, 
dan Filipina. Memang panasnya Laut 
Tiongkok Selatan antara Indonesia 
dan Tiongkok bukanlah soal Spartly. 
Justru itulah soalnya. Suhu Natuna 
ikut memanas meski sebenarnya baik 
Indonesia maupun Tiongkok telah 
sepakat bahwa Natuna masuk dalam 
kedaulatan Indonesia. Musababnya, 
18 Juni lalu, kapal nelayan Tiongkok 
ditorpedo pihak Angkatan Laut 
Indonesia. Beijing pun bereaksi. Via 
Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 
Beijing mengutuk keras aksi berlebihan 

yang dilakukan Indonesia di perairan 
Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok pun 
buru-buru mengirimkan China Coast 
Guard untuk menyelamatkan nelayan 
Tiongkok yang menyelamatkan diri. 
Menurut Juru Bicara Kementerian 
Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, 
tindakan Indonesia telah melanggar 
hukum internasional dan merugikan 
jiwa dan harta warga

“Tiongkok mendesak Indonesia 
untuk berhenti mengambil tindakan 
yang meningkatkan ketegangan, 
mempersulit masalah, atau yang 
memengaruhi perdamaian dan 
stabilitas,” ujar juru bicara itu.

Bagi Indonesia, operasi kapal-kapal 
nelayan Tiongkok tergolong ilegal. 
Pasalnya kapal nelayan tersebut sudah 

memasuki Zona Ekonomi Eksklusif 
perairan Indonesia. Laksamana Pertama 
Edi Sucipto mengungkapkan pihaknya 
menerima laporan adanya 12 kapal 
nelayan Tiongkok yang melakukan 
pencurian di perairan Natuna. Tatkala 
dikejar KRI Imam Bonjol, kapal-
kapal tersebut justru bermanuver 
dan melarikan diri. Pihak TNI AL pun 
melepaskan tembakan peringatan.

“Ketika dilakukan penembakan 
peringatan ke udara, dia malah 
tetap lari, kita berikan tembakan 
peringatan juga di depannya. Tapi 
tidak berhenti juga, malah dia mau 
memutar haluannya mengancam mau 
menabrak,” ujar Edi Sucipto.

Pengejaran pun dilakukan. Satu 
kapal nelayan berhasil dihentikan. 

Panasnya 
Suhu 
Natuna
Hubungan Indonesia-Tiongkok 
memanas usai tiga kapal nelayan 
Tiongkok melanggar Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia di Natuna 
dalam empat bulan terakhir. Illegal 
fishing nelayan Tiongkok di perairan 
Natuna mencederai komitmen 
dua negara dalam konstelasi Laut 
Tiongkok Selatan. 

HOT ISSUE
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Pihak TNI AL pun memastikan 
bahwa kapal dengan nomor lambung 
19038 itu merupakan kapal nelayan 
Tiongkok dan ber-ABK tujuh orang.

Laksamana Pertama Edi Sucipto 
juga membantah pengakuan pihak 
Tiongkok soal adanya warga Tiongkok 
yang tertembak.

“Dan tidak ada yang tertembak, dan 
sekarang semuanya sudah diamankan 
di Lanal Ranai,” katanya.

Hal ini juga dibenarkan oleh 
Panglima TNI Gatot Nurmantyo. 
Menurutnya, semua tindakan TNI AL 
sudah sesuai dengan prosedur. Ia juga 
menambahkan bahwa Indonesia tidak 
mengenal wilayah perikanan tradisional 
yang selama ini diklaim Tiongkok.

Bukan yang Pertama
Aksi ilegal kapal nelayan 

Tiongkok yang memanen ikan di 
perairan Indonesia bukan pertama 
kali. Setidaknya, tiga kapal nelayan 
Tiongkok ditenggelamkan oleh Satgas 
Pemberantasan Illegal Fishing selama 
enam bulan ini. Meski kerap diiringi 
protes dari pihak Beijing, Jakarta 
takkan pernah pandang bulu dalam 
menindak kejahatan Illegal Fishing di 
perairan Indonesia.

Pada 19 Maret lalu, penangkapan 

kapal nelayan Tiongkok yang diduga 
menangkap ikan secara ilegal dihalang-
halangi oleh kapal penjaga pantai 
Tiongkok. Armada Tiongkok tersebut 
menabrakkan kapal ikan tersebut 
sehingga tak bisa ditarik oleh pihak 
keamanan Indonesia. Menanggapi hal 
ini, pihak Kementerian Luar Negeri 
Indonesia pun memanggil Kedutaan 
Besar Tiongkok dan melayangkan nota 
protes kepada Beijing.

27 Mei, delapan ABK dan kapal 
Tiongkok kembali ditangkap TNI 
AL. Alasannya sama: illegal fishing. 
Kementerian Luar Negeri Tiongkok 
memprotes aksi Indonesia. 

Presiden Jokowi Kirim Sinyal
Kamis, 23 Juni 2016 sekira pukul 

10.00 WIB, Presiden Joko Widodo sampai 
di Kepulauan Natuna. Ini adalah kali 
pertama Presiden Jokowi berkunjung di 
kepulauan yang sarat akan ikan tersebut. 
Sesampainya di sana, Presiden pun 
menggelar rapat terbatas dengan jajaran 
pejabat yang berkaitan.  Rapatnya 
pun digelar di KRI Imam Bonjol, kapal 
yang menenggelamkan kapal nelayan 
milik warga Tiongkok. Saat kunjungan 
itu pula, Presiden meminta TNI dan 
Bakamla meningkatkan penjagaan laut 
di kepulauan Natuna.W

W
W

.B
B

C
.C

O
M

M
EK

K
EL

IN
D

O
.C

O
M



SWANTARA NO. 17 TAHUN V/JUNI 201650

“Saya minta kemampuan TNI dan Bakamla dalam 
menjaga laut itu harus ditingkatkan, baik dalam hal 
kelengkapan teknologi radar atau kesiapannya,” kata 
Jokowi seperti disampaikan Tim Komunikasi Presiden.

Banyak kalangan mengartikan kunjungan 
Presiden ke Natuna merupakan aksi kirim sinyal 
balasan atas protes yang dilakukan Beijing. Namun, 
hal itu buru-buru dibantah oleh  Pemerintah Indonesia 
lewat Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan.

“Enggak ada begitu. Kita tetap bersahabat 
dengan Tiongkok,” ujarnya kepada wartawan, usai 
ratas di kapal itu. “Masalah ekonomi dan masalah 
kedaulatan, itu saja (yang kami bahas). Jadi tadi 
saya pikir kita tidak ingin ada (yang) mengganggu 
stabilitas keamanan di kawasan,” tambah Luhut 
Pandjaitan pula.

Rapat terbatas ini dihadiri oleh Menteri Luar 
Negeri Retno Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot 
Nurmantyo, Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral Sudirman Said, dan Menteri PPN/Kepala 
Bappenas Sofyan Djalil. Presiden Jokowi dalam 
rapat tersebut ingin memaksimalkan potensi 
Natuna bagi nelayan Indonesia. 

AS Ikut Pantau Panasnya Natuna
Suhu panas di Kepulauan Natuna tak luput dari 

radar Amerika Serikat. Pihak Amerika memang 

“Saya minta kemampuan TNI dan 
Bakamla dalam menjaga laut itu harus 
ditingkatkan, baik dalam hal kelengkapan 
teknologi radar atau kesiapannya,”
Presiden Joko Widodo, menginstrusikan peningkatan 
pengamanan Laut Natuna pasca-memanasnya suhu Laut 
Tiongkok Selatan.

3
Kapal nelayan Tiongkok yang ditenggelamkan TNI AL 
Indonesia di Kepulauan Natuna selama 4 bulan terakhir.

5
Negara yang protes soal Nine Dashed Line Tiongkok

90%
Wilayah Laut Tiongkok Selatan yang diklaim Tiongkok

190
Triliun kaki kubik gas alam dan 11 miliar barel minyak 
mentah perkiraan kandungan sumber energi di Laut 
Tiongkok Selatan. 

2009
Pertama kali Tiongkok mengklaim Nine Dashed Line di 
Laut Tiongkok Selatan
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Sembilan Garis Imajiner 
ala Tiongkok

MUARA ketegangan di Laut 
Tiongkok Selatan adalah “Nine 
Dashed Line” atau biasa disebut 
sebagai “Sembilan Garis Imajiner” 
yang diklaim oleh Tiongkok 
berdasarkan sejarah masa lampau 
dan bersinggungan dengan wilayah 
perairan negara-negara di kawasan 
Asia Tenggara. Ditambah pula, 
Tiongkok membangun pulau buatan 
di Kep.Spratlys, yang kelak akan 
digunakan sebagai salah satu basis 
militernya di perairan tersebut. 
Imbasnya, Filipina, Brunei, Malaysia, 
Taiwan, dan Vietnam kebakaran 
jenggot lantaran wilayahnya dicaplok 
Tiongkok dan dimasukkan ke dalam 
Nine Dashed Line. Klaim Nine Dashed 
Line ini bersinggungan dengan Zona 
Ekonomi Eksklusif negara-negara 
lain. Gawatnya lagi, klaim itu juga 
memberikan kuasa penuh bagi 
Tiongkok untuk menguasai segala 
sumber daya yang ada di perairan 
maupun daratan yang ada di dalam 
Nine Dashed Line. Sontak, kelima negara 
tersebut dan dibantu Amerika Serikat 
mengkampanyekan penolakan klaim 
sepihak yang memperkeruh perairan 
Laut Tiongkok Selatan dan menyalahi 
hukum perairan internasional.

Indonesia sejatinya digadang-
gadang sebagai penengah ketegangan 
antara Tiongkok dan negara-negara 
ASEAN. Bahkan, baik Indonesia 
maupun Tiongkok telah sepakat 
bahwa Natuna merupakan bagian 
kedaulatan Indonesia. Sayangnya, 
Tiongkok justru menyeret Indonesia 
ke dalam pusara Nine Dished Line 
dengan memasukkan perairan 
Natuna bagian utara ke dalam garis 
putus-putus tersebut. Ya, tiga kali 
kapal nelayan Tiongkok plus kapal 
penjaga pantainya yang memasuki 
ZEE Indonesia sudah cukup bagi 
Indonesia untuk bersikap tegas soal 
perairan Natuna.

kerap memprotes aksi-aksi yang 
dilancarkan Tiongkok dalam konstelasi 
Laut Tiongkok Selatan ini. Sebelumnya, 
pihak Amerika kerap memperingatkan 
Tiongkok soal klaim yang sepihak 
atas perairan itu yang menimbulkan 
ketegangan di kawasan Asia Tenggara. 
Penyebabnya, pembangunan pulau 
buatan Tiongkok, Spratlys. 

Soal suhu panas Natuna, Amerika 
menuding Tiongkok sengaja 
melakukan tindakan provokatif 
menjelang putusan pengadilan 
internasional soal klaim terhadap Laut 
Tiongkok Selatan.

Pihak Kementerian Luar Negeri 
Amerika masih menganalisis lokasi 
persis insiden yang terjadi di Laut 
Natuna. Meski demikian, keberadaan 
petugas resmi Tiongkok dalam insiden 
tersebut menjadi perhatian khusus 
Amerika. Ditambah pula, pengawalan 
petugas Tiongkok di perairan Natuna 
bukan pertama kali.

Kemenlu Amerika pun menilai 
keberadaan petugas militer Tiongkok 
dalam kegiatan nelayan Tiongkok 

mengindikasikan adanya upaya 
penegasan jangkauan klaim Tiongkok 
atas wilayah-wilayah terluar di 
Laut Tiongkok Selatan. Ini akan 
mengganggu stabilitas regional 
kawasan Asia Tenggara.

Bagian utara perairan Natuna 
berbatasan dengan “Sembilan Garis 
Putus-Putus” yang menandakan 
wilayah Laut Tiongkok Selatan hasil 
klaim Tiongkok. Bahkan, menurut 
kalangan ahli Tiongkok, wilayah 
yang diklaim Tiongkok tersebut 
bersinggungan dengan Zona Ekonomi 
Ekslusif Indonesia.

Di perairan Natuna, selain 
sumber ikan yang melimpah ruah, 
juga terdapat cadangan minyak yang 
cukup besar, yakni di ladang gas 
Natuna Timur (D-Alpha). Diperkirakan 
potensi minyak mengandung 6,3 
triliun meter kubik dengan cadangan 
terbukti sebanyak 1,3 triliun meter 
kubik. Salah satu perusahaan migas 
AS, Exxonmobil, beroperasi di wilayah 
Natuna sebagai mitra Pertamina sejak 
2010.
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SEPUTAR KITA

Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan 
Lemhannas oleh Gubernur Banten

Gubernur Banten H. Rano 
Karno, S.IP. beserta Deputi 
Pemantapan Nilai-Nilai 
Kebangsaan, Laksda TNI 
Ir. Yuhastihar membuka 

Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi 
kalangan Kalangan Birokrat, Akademisi 
dan Tokoh Masyarakat di Ballroom Hotel 
Le Dian Serang, Banten pada Selasa 19 
April lalu. 

Dalam sambutannya, Gubernur 
Banten menegaskan, ”Kegiatan ini 
memiliki peran yang sangat strategis 
dalam upaya penguatan nilai-nilai 
kebangsaan, sehingga akan tercipta 
situasi pembangunan yang kondusif 
bagi Provinsi Banten, yakni situasi 
yang aman, bebas dari gangguan yang 
merongrong kehidupan masyarakat, 
situasi kondusif dalam suasana yang 
menimbulkan motivasi aktif untuk 
bekerja, berkreasi dan berkarya, serta 
keadaan dinamis yang selalu berubah 
secara terkendali yang menunjang 
pembangunan nasional, khususnya di 
Provinsi Banten.”

Sementara itu, Deputi Pemantapan 
Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas, 
Laksda TNI Ir. Yuhastiar, M.M. yang 
mewakili Gubernur Lemhannas 
RI dalam pembukaan acara ini 
mengungkapkan “Kehidupan 
berbangsa dan bernegara 
yang demokratis, beretika dan 
bermartabat harus senantiasa terus 
ditumbuhkembangkan di tengah-
tengah masyarakat.”

“Oleh karena itu, diperlukan peran 
serta semua komponen masyarakat 
untuk memperkuat demokrasi dan 
melestarikan nilai-nilai luhur dan jati 
diri bangsa yang bercirikan semangat 
gotong royong, saling menghargai, 
santun dan menjunjung tinggi 
kehormatan bangsa dan Negara”, 
ungkap Yuhastiar.

Pemantapan nilai-nilai kebangsaan 
yang berlangsung selama 7 hari ini 
diikuti 100 peserta yang terdiri dari 
kalangan birokrat 11 orang, akademisi 
36 orang, tokoh masyarakat 10 orang, 
tokoh adat 10 orang, tokoh agama 

10 orang, tokoh pemuda 15 orang, 
sertaTNI dan POLRI 8 orang.

Kegiatan yang mengangkat tema 
“Implementasi nilai-nilai kebangsaan 
yang bersumber dari empat konsensus 
dasar negara guna meningkatkan 
kualitas kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara” selama 
penyelenggaraan menggunakan 
metode pemantapan melalui ceramah, 
diskusi, dan pembinaan peserta.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu 
Ketua DPRD Provinsi Banten, Kapolda 
Provinsi Banten, Danrem 064/MY, Kajati 
dan Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi 
Banten serta Direktur Pemantapan 
Semangat Bela Negara Lemhannas RI, 
Brigadir Jenderal TNI Asrobudi.

Selain kegiatan pemantapan nilai-
nilai kebangsaan, Lemhannas RI juga 
bekerja sama dengan PMI Provinsi 
Banten untuk menyelenggarakan 
kegiatan Donor Darah. Adapun 
kegiatan donor darah ini dilakukan 
dalam rangka memperingati HUT 
Lemhannas RI ke- 51 pada bulan Mei. 
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MoU Lemhannas RI dengan BMKG 

April lalu, Lemhannas 
RI melakukan 
p e n a n d a t a n g a n a n 
Nota Kesepahaman 
(Memorandum of 

Understanding/ MoU) dengan Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
(BMKG). Penandatanganan ini dilakukan di 
sela-sela kegiatan kegiatan Rapat Koordinasi 
Nasional di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.

Dalam nota kesepahaman, 
Lemhannas maupun BMKG sepakat 
untuk melakukan peningkatan 
kualitas SDM melalui pendidikan dan 
pelatihan, pertukaran tenaga ahli dan 
pemantapan nilai-nilai kebangsaan, 
tukar menukar informasi dan 
dukungan teknologi dalam rangka 
pengukuran ketahanan nasional, serta 
pelaksanaan pengkajian dan bidang 
lain sesuai kebutuhan.

“Dengan adanya layanan atau 
ketersediaan informasi tentang 

meteorologi, klimatologi dan 
geofisika dari BMKG, dapat dijadikan 
dasar bagi pemangku kepentingan 
untuk melakukan tindakan mitigasi 
ataupun pengambilan kebijakan 
dalam mengantisipasi dan mengatasi 
fenomena alam yang akan terjadi”, 
ujar Wakil Gubernur Lemhannas RI 
Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M.

Dampak dari fenomena alam 
(bencana alam dan pemanasan global, 
red) yang terjadi, sangat erat kaitannya 
dengan ketahanan nasional suatu 
bangsa. Maka, diperlukan sinergitas 
antarseluruh pemangku kepentingan 
yang terkait.

Wakil Gubernur Lemhannas RI 
berharap dengan adanya kerja sama 
ini dapat meningkatkan kapasitas 
sumber daya manusia kedua instansi 
dalam menjalankan peran dan  
fungsinya sehingga dapat berkontribusi 
melalui peran dan fungsinya untuk 

memperkuat ketahanan nasional. Ia 
juga menyampaikan, data dan informasi 
yang ada di BMKG dapat dijadikan 
sebagai rujukan dalam pengumpulan 
data bagi Laboratorium Pengukuran 
Ketahanan Nasional (Labkurtannas), 
serta data untuk kajian-kajian 
Lemhannas RI tentang perubahan iklim 
yang dampaknya akan mempengaruhi 
ketahanan nasional.

Dalam acara Rakornas dan 
penandatanganan MoU ini, hadir 
pula Menteri Perhubungan RI 
Ignasius Jonan; Wakil Gubernur 
Provinsi Sumatera Selatan Ishak 
Mekki; Sekretaris Utama Lemhannas 
RI Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, 
M.H.; serta perwakilan dari beberapa 
kementerian, yaitu  Kementerian 
Keuangan, Kementerian Pertanian, 
Kementerian PPN/Bappenas, 
Kemenpan RB, BPK-RI; dan pejabat di 
lingkungan BKMG.
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Jelang HUT Ke-51, Lemhannas Gelar 
Forum Komunikasi dengan Pemred 
Media Massa 

Dalam rangka 
memperingati Hari 
Ulang Tahun (HUT) ke-
51 Lemhannas RI pada 
20 Mei, Biro Humas 

melaksanakan kegiatan Forum 
Komunikasi Pimpinan Lemhannas RI 
dengan Pemimpin Redaksi sejumlah 
media massa nasional, di Anjungan 
Trigatra, Rabu (18/5). Kegiatan 
yang merupakan agenda rutin Biro 
Humas ini diselenggarakan sekaligus 
sebagai sarana tatap muka Gubernur 
Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus 
Widjojo, yang dilantik sebulan lalu, 
dengan awak media massa nasional.

Selain sebagai forum bertukar 
pikiran dan pandangan tentang isu 
dan dinamika kebangsaan nasional, 
Gubernur Lemhannas RI berharap 
pada forum ini awak media dapat 
memberikan masukan kepada 
Lemhannas. “Saya harapkan masukan 
dari rekan-rekan jurnalis kepada 
Lemhannas, terutama berkaitan 

dengan tugas Lemhannas RI sebagai 
lembaga pengkajian, topik-topik 
apa yang dapat dikaji Lemhannas RI 
nantinya untuk bisa diteruskan kepada 
pemerintah”, ujar Agus Widjojo.

Agus menambahkan, terkait pesan 
Presiden agar Lemhannas tidak hanya 
dirasakan di dalam ruang kelas saja; 
Lemhannas akan memaksimalkan peran 
dan sumber dayanya untuk menjangkau 
ke daerah-daerah di seluruh Indonesia 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sementara, perwakilan pemimpin 
redaksi, Putra Nababan dari Metro 
TV sangat mengapresiasi kegiatan ini. 
Menurutnya, perlu ada pertemuan 
rutin antara Lemhannas dengan media 
dalam membahas isu-isu strategis. 
Karena selama ini, cara berpikir 
media cenderung berjangka pendek 
karena tenggat penerbitan berita, 
sementara cara berpikir Lemhannas 
RI cenderung strategis jangka panjang. 
Misalnya masa depan Indonesia, yang 
jarang dibahas media, telah dikaji 

Lemhannas dengan adanya Skenario 
Indonesia 2045 yang telah diluncurkan 
beberapa waktu lalu.

“Kita (pers) selama ini selalu 
terlibat dalam isu-isu harian, isu-isu 
mingguan, isu-isu bulanan, kita jarang 
berpikir atau diajak berpikir tentang 
isu-isu strategis. Forum ini adalah 
forum yang sangat penting untuk itu”, 
ungkap Putra.

Selain dihadiri pemimpin redaksi 
dan perwakilan media massa nasional 
seperti Media Indonesia, Kompas, 
TV One, Anteve, LKBN Antara, RRI, 
Merdeka.com, Radio Elshinta, Harian 
Pelita, dan Republika; turut hadir pula 
perwakilan Kementerian Komunikasi 
dan Informatika Direktur Pengelolaan 
Media Publik Sunaryo, Wakil Ketua 
Dewan Pers Ahmad Jauhari, Wakil 
Gubernur Lemhannas RI Marsekal 
Madya TNI Bagus Puruhito, Sekretaris 
Utama Lemhannas RI Suhardi Alius, 
serta beberapa pejabat struktural dan 
fungsional Lemhannas RI lainnya.
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Lemhannas Siap Bangun Zona 
Integritas 

Gubernur Lemhannas 
RI Letnan Jenderal TNI 
(Purn) Agus Widjojo 
m e n a n d a t a n g a n i 
Pencanangan Zona 

Integritas yang disaksikan oleh 
Menpan RB Yuddy Chrisnandi, 
Ketua KPK Agus Rahardjo, dan Ketua 
Ombudsman Amzulian Rifai, pada 
Senin 30 Mei 2016 di Ruang Merdeka 
Gd. Trigatra Lt. III.

Inspektur Lemhannas RI Brigjen 
Pol Drs. Didid Widjanardi, S.H. 
dalam pelaporannya, mengatakan 
pelaksanaan reformasi birokrasi 
Lemhannas RI sudah ada peningkatan 
dibandingkan tahun sebelumnya 

termasuk juga dalam pembangunan 
zona integritas.

Pencanangan Pembangunan Zona 
Integritas Lingkungan Lemhannas 
RI sendiri merupakan bagian dalam 
pelaksanaan reformasi birokrasi, 
khususnya penguatan pengawasan sesuai 
dengan peraturan pemerintah Menpan RB 
No.52 tahun 2014 tentang pembangunan 
Zona Integritas menuju Wilayah  Bebas 
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani (WBBM).

Sebagai wujud komitmen 
Lemhannas RI sebagai salah satu 
rangkaian pembangunan zona 
integritas telah menandatangani 
dokumen pakta integritas. “Lemhannas 

RI siap untuk membangun zona 
integritas,” tegas Agus Widjojo.

Sementara itu Yuddy Chrisnandi 
menyampaikan dalam sambutannya, 
reformasi dilakukan untuk memperkuat 
kerja sama dan kegotongroyongan 
secara paternalistik, dimulai dari atas 
(memunculkan keteladanan) dan 
bawah (melakukan perbaikan sistem 
rekrutmen) dalam lingkungan kerja.

Turut hadir dalam acara tersebut, 
Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya 
TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M, Sekretaris 
Utama Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, 
M.H., para Deputi, Tenaga Pengajar, 
Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, serta 
para Pejabat Struktural Lemhannas RI.
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Raih Opini WTP dari BPK, Lemhannas 
RI Akan Terus Lakukan Perbaikan 

Kamis, 2 Juni 2016, 
Anggota I Badan 
Pemeriksa Keuangan 
RI (BPK RI) Dr. Agung 
Firman Sampurna 

menyerahkan Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) atas Laporan 
Keuangan Kementerian/ Lembaga 
(LKKL) kepada 19 Kementerian/ 
Lembaga. Lemhannas, sebagai salah 
satu kementerian/ lembaga yang juga 
diperiksa keuangannya oleh BPK, 
mendapatkan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP). Pemberian opini 
WTP tersebut menyatakan bahwa 
laporan keuangan Lemhannas RI 
dianggap memberikan informasi yang 
bebas dari salah saji material.

Menanggapi prestasi yang diraih 
oleh Lemhannas RI, Letjen (Purn) Agus 
Widjojo selaku Gubernur Lemhannas 
RI menyampaikan bahwa opini WTP 

mencerminkan kinerja dan kerja 
keras pejabat-pejabat fungsional di 
Lemhannas. “Lemhannas menyambut 
dengan baik dan bangga atas opini 
(keuangan) yang diberikan BPK,” ujar 
Agus.

Meskipun menerima opini WTP, 
ke depannya Lemhannas akan terus 
melakukan perbaikan, terutama 
dalam mengubah mindset pengelolaan 
keuangan yang lebih terbuka terhadap 
kritik dan saran.

“Salah satu tantangan terbesar 
adalah mengubah mindset dari 
petugas administrasi keuangan dan 
manajemen secara umumnya untuk 
membuka diri terhadap masukan 
dan koreksi atas kekurangannya, 
sehingga demikian kita dengan ringan 
hati melihat apapun yang dikenakan 
kepada kami adalah sebagai tantangan 
dan bukan menjadikan beban dari 

para pelaksana petugas-petugas 
fungsional,” tegas Agus dalam 
sambutannya.

Untuk menindaklanjuti opini 
WTP dari BPK RI, Lemhannas akan 
tetap meningkatkan pengawasan 
internal keuangan, mewaspadai aspek 
sensitif dan rawan dalam pelaksanaan 
administrasi keuangan, serta 
menindaklanjuti semua masukan-
masukan yang ditemukan BPK RI.

Pada acara yang dihadiri oleh 
Menko Polhukam RI Luhut Pandjaitan 
dan beberapa Menteri Kabinet 
Kerja, serta para pimpinan Lembaga 
ini, Gubernur Lemhannas RI juga 
mengucapkan rasa terima kasih dan 
apresiasi yang mendalam kepada 
BPK karena telah bekerja keras 
dan bertugas dengan baik dalam 
mengevaluasi administrasi keuangan 
di Lemhannas.
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Penguatan Kerja Sama CDSS 
Australia dan Lemhannas RI

Sejumlah peserta Program 
Defence and Strategic 
Studies Course FARV 
(DSSC FARV) dari Centre 
for Defence & Strategic 

Studies (CDSS) Australia berkesempatan 
melakukan kunjungan ke Lemhannas 
RI, Rabu 22 Juni 2016. Kunjungan yang 
diawali dengan courtesy call Gubernur 
Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus 
Widjojo dengan Kepala CDSS Australia 
Mr. Ian Ross Errington ini dilanjutkan 
dengan diskusi oleh peserta program 
DSSC FARV dengan perwakilan 
Lemhannas RI, termasuk peserta PPRA 
LIV dan PPRA LV.

Gubernur Lemhannas RI dalam 
sambutannya menyatakan diskusi 
yang dilakukan oleh kedua pihak ini 
merupakan upaya untuk menghadapi 
tantangan yang akan dihadapi oleh 

kerja sama kedua negara ke depan. 
“Lemhannas RI berkomitmen untuk 
bersinergi dengan lembaga lain 
dalam merespons secara cepat dan 
tepat segala hal yang berpotensi 
memperlemahkan ketahanan 
nasional dan ketahanan kawasan 
melalui pengkajian strategis,” ujar 
Agus Widjojo.

Sementara, Kepala CDSS sangat 
mengapresiasi kerja sama yang telah 
dilakukan antara Lemhannas RI dan 
CDSS selama ini. “Ketika berdiskusi 
dengan Pak Agus, kita membicarakan 
tentang kemungkinan memperkuat 
nota kesepahaman yang telah ada, 
seperti yang Pak Agus katakan dalam 
sambutannya,” ungkap Ian Errington.

Selama ini, selain melakukan 
kunjungan peserta Program DSSC 
FARV, Lemhannas RI dan CDSS 

melakukan kerja sama dalam program 
Visiting Fellowship. Tahun depan, 
untuk pertama kalinya akan digelar 
proyek kerja sama penyelenggaraan 
seminar antara Lemhannas RI dan 
CDS.

Pada sesi diskusi yang dimoderatori 
oleh Tenaga Profesional Bidang 
Hubungan Internasional Sebastianus 
Sumarsono, S.I.P., perwakilan dari 
delegasi CDSS yang juga merupakan 
peserta Program DSSC FARV Capt. 
Scott M. Ritchie, memaparkan tentang 
‘drone diplomacy’ sebagai upaya untuk 
meningkatkan kerja sama keamanan 
maritim Indonesia dan Australia. 
Sementara itu, dari Lemhannas RI, 
Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Diplomasi 
Marsda TNI Ir. Beng Taridjan, M.Sc. 
mempresentasikan tentang efektivitas 
pemberantasan korupsi di Indonesia.
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Berpikir Kritis 
di Mana Saja

Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas

Menurut Horoskop, 
kepribadian Gemini diberkati 
dengan kemampuan 
berpikir. Ditambah dengan 
pendidikan-pendidikan yang 
menanamkan berpikir kritis, 
kini lengkap sudah kepribadian 
sang jenderal  purnawirawan 
berhoroskop Gemini ini yang 
selalu berpikir kritis. Ini pula 
yang membedakan sosok 
Agus Widjojo dengan perwira 
TNI lainnya. 
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LIRIK lagu Dian Piesesha 
mengingatkan dirinya akan 
pendidikan Sesko pada 
periode 1982-1985. Di ruang 
kerja barunya, di gedung 

Lemhannas, ia juga sempat memutar 
kembali tembang klasik “Tak Ingin 
Sendiri”. Ingatannya melayang kembali 
ke masa pendidikan di Sesko TNI AD. 
Baginya, musik mampu memberikan 
kenangan atau memori itu kembali. 
Ia pun tak  bisa membayangkan 
bagaimana dunia ini bila tanpa musik.

Ya, ia adalah Letjen TNI (Purn) 
Agus Widjojo. Sejak 15 April 2016, ia 
telah berpindah kantor di Jl. Medan 
Merdeka Sel. No.10. Gambir, Kota Jakarta 
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 
tempat gedung Lemhannas beralamat.  
Sebelumnya, ia telah mengabdi selama 33 

tahun di Tentara Nasional Indonesia (TNI) 
dan mengisi posisi penting setelah selesai 
masa bakti di dunia kemiliteran, semisal 
Deputi I Unit Kerja Presiden Pengelolaan 
Program dan Reformasi (UKP3R) pada era 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 
Ia pun pernah menjadi anggota Komisi 
Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-
Timur Leste (2005-2008).

Banyak yang mengira, ketika masih 
mengabdi di dinas kemiliteran, sang 
jenderal Gemini ini tak mempunyai 
kemampuan lapangan memadai. Ia 
dianggap sebagai orang yang hanya 
bisa berpikir. Sayangnya, kabar 
itu keliru. Memang ia mempunyai 
karakter kuat soal berpikir kritis. Dan, 
kepribadiannya itu dibentuk dari 

berpikir kritis ini. Namun, jangan 
salah. Kemampuan lapangannya pun 
bisa dikatakan sekomplit kemampuan 
berpikir kritisnya. Tak seperti yang 
orang kira.

Bayangkan saja, ia pernah ikut ambil 
bagian dalam International Commission 
for Control and Supervision (ICCS) di 
Vietnam pada 1973, tiga tahun setelah ia 
dinyatakan lulus dari Akademi Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) 
pada 1970.  Ia pun pernah ditugaskan 
sebagai pasukan perdamaian di Timur 
Tengah, di Mesir pada 1975-1976. 
Setelah itu ia ditugaskan di Timor Timur 
setahun kemudian. Setelah menempuh 
pendidikan di Amerika, ia pun kembali 
ditugaskan di Timor Timur dan Irian 
Jaya pada medio 1980-an. Selama 
ditugaskan di lapangan, ia pernah 

menjadi pemimpin batalyon. 
“Saya memilih karier di lapangan 

karena di situlah letak karier seorang 
infantri TNI AD karena kesempatan 
untuk mendalami operasi militer dan 
mendalami kehidupan prajurit di 
lapangan itu akan cepat berlalu dan ini 
kesempatan bagi saya. Saya beruntung 
karena saya diberi kesempatan mengalami 
itu,” ujar Agus Widjojo, mengenang masa 
baktinya di dinas kemiliteran.

Bahkan, siapa sangka pilihan lelaki 
yang mengidolai klub Manchester 
United untuk terjun di lapangan 
sempat tak disetujui oleh sang ibu.

“Namanya juga ibu, karena saya 
bertugas di lapangan, ibu menginginkan 
saya keluar tugas di lapangan, untuk 

masuk ke dalam jabatan-jabatan 
yang lebih memberikan stabilitas 
dan mengurangi mobilitas saya. Saya 
menolak, he he he,” kenangnya.

Awal Mula Karier Militer
Tatkala ia masih duduk sebagai 

militer aktif, tak banyak yang tahu 
bahwa Agus Widjojo merupakan 
anak dari pahlawan revolusi, Mayjen 
(Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo 
yang gugur ketika peristiwa G30/S 
meletus pada 1965 silam. Agus Widjojo 
merupakan putra sulung dari tiga 
bersaudara pasangan Mayjen Sutoyo 
dan RA. Suparmi. Dua adiknya 
bernama Nani Nurrachman Sutojo dan Ari 
Wisaksono. Putra sulung Mayjen Sutoyo 
ini mengaku sengaja menyembunyikan 
nama keluarganya ketika berdinas di 

kemiliteran. Alasannya, ia tak ingin nama 
besar ayahnya membayang-bayangi 
kehidupannya. Itu sudah menjadi 
filosofi hidupnya. Pun, juga jarang yang 
mengetahui bahwa peristiwa G30/S inilah 
yang mendorong Agus Widjojo untuk 
masuk di dunia militer. Sebelumnya, 
bahkan ia belum bisa membayangkan 
akan bercita-cita menjadi apa.

“Saya tidak mau hidup dan dinilai 
dari bayang-bayang orang tua saya. 
Sebaliknya saya menghargai orang tua 
saya. Kebesaran orang tua saya sebagai 
pahlawan revolusi itu sudah final. jangan 
itu dipengaruhi oleh hal-hal bersifat 
negatif yang memengaruhi nama besar 
orang tua saya. Itu filosofi saya,” ujarnya.

Pernah suatu kali, rekan dalam 

Saya tidak mau hidup dan dinilai dari bayang-
bayang orang tua saya. Sebaliknya saya 

menghargai orang tua saya. Kebesaran orang tua 
saya sebagai pahlawan revolusi itu sudah final. 

jangan itu dipengaruhi oleh hal-hal bersifat negatif 
yang memengaruhi nama besar orang tua saya. 

Itu filosofi saya
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dinas kemiliteran menanyakan perihal 
kebenaran ia adalah anak dari pahlawan 
revolusi. Ia hanya menjawab dengan 
senyuman. Ya, dia merasa senang karena 
siasatnya berhasil, kawan-kawannya di 
lingkungan kemiliteran tidak tahu soal 
ayahnya yang seorang pahlawan revolusi.

Ketika masih kecil, ia pernah ikut 
ayahnya di London. Kala itu, sang ayah 
ditempatkan di atase militer di London. 
Usianya 9-12 tahun waktu itu. Ia masih 
ingat, tempat tinggal dinasnya berada 
di dekat stadion Wembley yang tentu 
saja akhirnya mengenalkan dunia 
sepak bola. Setelah dari Inggris, ia ikut 
ayahnya ke Bandung dan kemudian 
di Jakarta. Di Jakarta inilah, haluan 
hidupnya berubah drastis.

Ia pun masih ingat sekali bagaimana 
ayahnya menjadi salah satu korban 
yang gugur dalam peristiwa G30/S. 
Ketika itu sekelompok orang berspatu 
lars tiba-tiba masuk ke dalam rumah 
dini hari. Suara sepatu lars orang-
orang itu masih terngiang-ngiang 
dalam diri Agus Widjojo. Para pemilik 
sepatu lars itulah yang menculik 
ayahnya pada peristiwa G30/S. Jenazah 
ayahnya ditemukan di Lubang Buaya, 
4 Oktober 1965. Saat itu, Agus yang 
masih remaja dan duduk di bangku 
SMA hilang arah dan disorientasi.

Agus Widjojo kemudian 
berkontemplasi dan kembali menemukan 
dirinya kembali. Memutuskan untuk 
masuk dinas kemiliteran.

“Saya kembali ke Indonesia, ke 
Bandung, karena mengikuti ayah lalu 
ke Jakarta. Dan kejadian G30s tahun 
‘65, sebuah kejadian yang memang 
jelas tidak diduga sama sekali. Itu 
mungkin yang membelokkan jalan 
hidup saya. Waktu SMA saya belum 
tajam dan jelas mau jadi apa. Setelah 
peristiwa itu, memastikan kepada 
saya, saya ingin ke mana. Dengan 
kehilangan ayah tanpa diduga tiba-tiba 
itu, Saya melihat bahwa saya harus 
mengambil arahan masa depan yang 
lebih pasti dan memberikan saya juga 
pendidikan karakter. Maka dari itu, 
saya masuk AKABRI darat,” kenangnya 

kepada Swantara.
Inilah awal ia terjun dan 

memutuskan berkarier di dunia 
kemiliteran. Peristiwa G30/S sangat 
memengaruhi jalan hidupnya. 
Terakhir, ia tercatat sebagai Ketua 
Panitia Pengarah Simposium 
Nasional Membedah Tragedi 1965 
yang diadakan April silam. Dalam 
simposium tersebut, ia mengusulkan 
rekonsiliasi pasca-Tragedi 1965. 
Rekonsiliasi tersebut bukan rekonsiliasi 
antarindividu melainkan rekonsiliasi 
dalam tataran kebangsaan.

Berpikir Kritis
Purnawirawan militer ini mengaku 

bahwa berpikir kritislah yang 
membentuk kepribadiannya selama ini. 

Dalam setiap kesempatan dan di mana 
pun ia selalu mempraktikan berpikir 
kritis. Ini ditunjang dengan pengalaman 
pendidikan yang pernah ia tempuh 
baik semenjak kecil maupun mengikuti 
pendidikan kemiliteran di luar negeri, 
terutama di Amerika Serikat.

“Dilihat dari astrologi, Gemini, diberkati 
oleh kemampuan berpikir, tetapi ditambah 
lagi dengan pendidikan-pendidikan 
membekali dan membentuk saya untuk 
berpikir kritis untuk tidak hanya menerima 
apa adanya, tetapi mempertanyakan 
mengapa seperti itu, apakah seperti itu 
sudah lebih baik, apakah ada yang lebih 
baik, jika ada, bagaimana yang lebih baik 
itu. Itu yang membentuk kepribadian 
saya. Kepribadian berpikir kritis tidak 
jarang mendapat kesulitan karena 
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saya berpikir terlalu kritis,” ucapnya.
Ia mencontohkan ketika Simposium 

’65 itu diadakan. Banyak pro dan 
kontra yang disebabkan oleh perbedaan 
paradigmatik. Perbedaan paradigmatik 
itu, menurutnya, karena adanya 
Indonesia kini berada pada masa transisi 
yang simultan. Tambahnya pula, ada 

tiga transisi yang sedang melanda 
Indonesia.

Pertama,  transisi sistem 
politik yang memusat 

dan totalitarian 
pada masa lalu 

m e n j a d i 
s i s t e m 

demokrasi.
Kedua, transisi kultur atau peradaban. 

Adanya perubahan kultur dari kultru 
paternalistik  yang sangat bergantung 
pada figur patron menuju pada kultur 
yang disyaratkan oleh sistem demokrasi 
yang berwujud individualistik yang 
mandiri dan bertanggung jawab.

Ketiga, transisi antar-generasi. 
Perubahan generasi dari generasi baby 
boomers dengan cara berpikir yang 
lebih sesuai dengan kultur tradisional 
atau patrenalistik yang sekarang harus 
berdampingan dengan generasi yang lebih 
muda dan mempunyai ciri yang berbeda.

Menurut Gubernur Lemhannas ini, 
“Ini (transisi) menimbulkan tantangan 
dan perubahan. Dan perubahan itu 
tidak semua orang memiliki kecepatan 
yang sama untuk memahami adanya 
perubahan, perlunya perubahan, 
dan esensi adanya perubahan. Jadi, 
perbedaan pendapat adalah sangat 
wajar. Yang perlu diisi adalah dengan 
komunikasi. Hanya komunikasi ini juga 
merupakan salah satu ciri yang kuat 
dalam kultur kita. Kita lebih banyak 
memendam apabila terjadi perbedaan 
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daripada mengkomunikasikan untuk 
mencapai kesepakatan.”

Pemikiran kritis pun ia tunjukkan 
ketika ia membahas isu keamanan 
dan perang proksi. Dalam membedah 
isu perang proksi itu, ia tidak serta 
merta mencurigai pihak luar. Bahkan, 
ia justru menyoroti persoalan di 
dalam negeri, yakni soal kurangnya 
intropeksi. Ia lebih menitikberatkan 
pada persoalan kelemahan yang 
dimiliki oleh bangsa Indonesia alih-alih 
mengkambinghitamkan pihak luar.

“Bagaimana kita melihat diri kita 
membuat diri kita kuat sehingga negara 
lain yang berniat jahat sekalipun tdak 
akan mampu melaksanakan niatnya 
karena kita kuat. Kalau ada ancaman 
jangan dulu cepat-cepat menuding 
orang luar, tetapi cepat untuk berpikir 
kelemahan saya,” jelasnya.

Yang kedua, soal perang proksi yang 
ia kritisi adalah soal cepatnya segala 
sesuatu dianggap mengancam keamanan. 
Menurut purnawirawan jenderal 

bintang tiga ini, hal tersebut merupakan 
sekuritisasi dan pada intinya perang 
proksi ini terkadang hanya persoalan 
mengambil suatu kebijakan. Contohnya 
dalam pelemahan mata uang rupiah.

“Terkadang war by proxy itu 
masalah kebijakan. misalnya nilai tukar 
rupiah terhadap dolar. Ini war by proxy 
karena ekonomi internasional sengaja 
menjatuhkan rupiah. Kalau terlalu cepat, 
kita menggolongkan sebuah tantangan 
ke dalam bidang keamanan, ini namanya 
sekuritisasi. Semua dianggap masalah 
keamanan, semua akan membuat negara 
pasang kuda-kuda, dan semua negara akan 
terlalu cepat menggunakan hard power-nya, 
padahal itu bisa dihadapi dengan kebijakan. 
Dan memang esensinya masalah kebijakan. 
Kebijakan moneter, kalau kebijakan 
menterinya bagus akan menciptakan 
ketahanan moneter,” paparnya.

Ia menganjurkan sebaiknya dalam 
persoalan tersebut jangan terlalu cepat 
untuk menggunakan istilah ancaman, 
perang, dan keamanan karena itu kan 
mempercepat cara berpikir kita secara 
militer dan konflik.

Soal Lemhannas pun tak luput 
dari pandangan kritisnya. Menurut 
laki-laki yang gemar membaca ini, 
Lemhannas harus menjadi center of 
excellence dan juga harus menjadi 
yang terbaik di antara lembaga-
lembaga yang sejenis. Lemhannas pun 
juha harus bisa memproduksi dan 
menanamkan kualitas dalam produk 
dan perannya. Menurutnya, hasil didik 
Lemhannas harus mencerminkan 

Lemhannas.
“Karakteristik Lemhannas 

adalah berada pada tingkat 
strategis, pada tingkat kebijakan, 

tingkat nasional. Pada level 
itulah alumni Lemhannas 

harus mencerminkan 
kualitas Lemhannas,” 
jelasnya.

Ia menambahkan 
pula, bahwa 
dalam memimpin 
Lemhannas ia ingin 
mempertajam pola 

berpikir kritis dengan menjawab 
tantangan mengapa dan bagaimana. 
Pun utamanya soal mengkonkritkan 
doktrin yang menjadi pemikiran 
bangsa, misalnya soal Pancasila dan 
Revolusi Mental.

“Sama juga dengan revolusi mental, 
apa sih revolusi mental, mengapa muncul 
revolusi mental, konkritnya bagaimana. 
Semua doktrin harus dikonkritkan. 
Pancasila pun juga demikian,” jelasnya.

Ngomong-ngomog, meski ia selalu 
kritis dalam segala hal, di rumah ia 
kerap sekali menjadi kambing hitam 
oleh istrinya. Penyebabnya adalah 
tugas di dinas kemiliteran.

“Saya selalu menjadi kambing 
hitam oleh istri saya di rumah. Semua 
hal negatif yang ada di putri-putri 
saya, itu semua turunan dari saya. Saya 
waktu itu selalu meniggalkan rumah 
karena tugas, kalau tidah pelatihan,” 
kenangnya sambil terkekeh-kekeh. 

Agus Widjojo dianugrahi dua anak 
putri serta 3 cucu. Namun uniknya, cucu-
cucunya justru tidak memanggkilnya 
dengan sebutan kakek ataupun eyang. 
Cucu-cucunya memanggil kakeknya 
dengan sebutan Bapak. “Karena waktu 
itu ada nurse, nurse itu panggil saya 
Bapak. Nah, cucu saya ikut. Cucu anak 
saya yang kecil panggil papa,” ujar Agus 
Widjojo sambil tertawa menjelaskan 
kenapa ia dipanggil Bapak dan Papa 
oleh cucu-cucunya. Setelah mempunyai 
cucu, Agus Widjojo ingin menghabiskan 
waktunya bersama keluarga. 

Soal hobi, Kakek yang mempunyai 
3 cucu ini lebih memilih membaca 
buku ketimbang bermain golf dengan 
rekan sejawat. Menurutnya, bermain 
golf itu menghabiskan waktu. Oh ya, 
soal golf ini pun ia tampaknya tak 
bisa jatuh cinta seperti pejabat-pejabat 
lainnya. Bagi pecinta klub Manchester 
United ini, golf itu antara power dan 
direksi harus sama kuat, sedangkan 
dirinya tak bisa membagi keduanya.

“Saya berusaha setengah mati 
bermain golf. Golf itu kan harus power 
tepat direksi tepat. Saya tidak bisa,” 
ungkapnya sambil tertawa.
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Hikayat 
Sejarah 
Nusantara 

Resensi Buku 
Judul : Nusantara: Sejarah 
   Indonesia
Penulis : Bernard H.M. Vlekke
ISBN : 9786026208064
KPG : 591601145
Ukuran : 150 x 230 mm
Halaman : 462 halaman

RESENSI BUKU

BAGI pecinta sejarah, buku 
Bernard H.M. Vlekke 
merupakan salah satu 
buku klasik sejarah yang 
dicari-cari di seantero 

negeri. Buku yang pertama kali terbit 
pada 1943 serta direvisi 1959 dan 
1961 baru ada edisi bahasa Indonesia 
pada 2008. Cukup terlambat bagi 
buku yang tergolong salah satu buku 
rujukan dalam membaca sejarah 
Indonesia. Bahkan, cetakan 2008 pun 
sempat sangat susah dicari. Beruntung 
penerbit KPG menyetak ulang buku 
ini. Baik penikmat sejarah maupun 
yang ingin memulai menikmati 
sejarah Indonesia dapat membaca 
karya Vlekke ini.

Ada cerita menarik soal buku ini. 
Vlekke pada edisi pertama yakni pada 
edisi 1943 masih menggunakan judul 

Nusantara. A History of the East Indian dan 
cenderung bersudut pandang Belanda-
sentris.  Untuk edisi 1961, Vlekke 
mengubah sudut pandang dan beserta 
judulnya. Ia kini menggunakan judul 
Nusantara: A History of Indonesia dan 
lebih menggunakan sudut pandang 
Indonesia-sentris.

Perbedaan sudut pandang ini 
terlihat ketika kita membaca bab 
6 buku ini. Pada edisi 1943, Vlekke 
lebih menonjolkan J.P Coen dalam 
membahas sejarah perekonomian 
Hindia abad ke-17. Sementara itu, 
untuk edisi 1961, Vlekke mengangkat 
posisi Sultan Agung setara dengan J.P 
Coen. Edisi 1961-lah yang menjadi 
acuan dalam edisi terjemahan kali ini.

Lalu, siapakah Bernard H.M. Vlekke ini?
Vlekke adalah guru besar 

Universitas Leidan di bidang 
Hubungan Internasional. Indonesia 
bukanlah fokus kajiannya.Tentu saja 
yang dituliskannya dalam Nusantara 
ini bukan berasal dari sumber primer. 
Ia bergantung pada sumber-sumber 
sekunder atau penelitian-penelitian 
terdahulu. Meski demikian, ia patut 
diakui sebagai sejarawan naratif 
terkemuka yang pernah menulis 
tentang Indonesia. Ia berkisah soal-
menyoal aspek-aspek dan dimensi-
dimensi tertentu dari masa lalu sesuai 
dengan pertanyaan subjektif yang 
ia ajukan. Tatkala ia menemukan 
jawabannya, ia pun mendedah alur 
dan aras sejarah itu. 

Terlepas dari versi-versinya, jalinan 
sejarah Nusantara yang dikisahkan 
oleh Vlekke begitu memukau. Ia 
menarik tarikh sejarah Indonesia dari 

zaman astronesia. Kisahnya berlanjut 
dengan menceritakan kehidupan 
di Nusantara pada zaman Hindu-
Budha. Kisah intrik Ken Arok hingga 
Kertanegara yang mengumandang 
ekspedisi Pamalayu, hingga siasat 
Raden Wijaya dalam mengusir bangsa 
Tar Tar disajikan Vlekke dengan 
nuansa dongeng.

Keruntuhan kerajaan-kerajaan di 
Indonesia bagi Vlekke lebih disebabkan 
oleh konflik internal yang ada di dalam 
kerajaan-kerajaan tersebut. Belanda 
sendiri hadir di Nusantara ketika 
kerajaan-kerajaan tersebut carut-
marut karena perebutan kekuasaan. 
Posisi inilah yang menguntungkan 
bagi Belanda. Dengan siasat perjanjian 
dan mensponsori salah satu pihak 
yang bertikai, Belanda mampu 
menguasai Nusantara.

Pada bagian terakhir, Vlekke 
bercerita tentang lahirnya sebuah 
bangsa melalui perjuangan kaum 
nasionalis dalam parlemen hingga 
kejatuhan Hindia Belanda. Buku 
setebal 462 halaman ini tidak terjebak 
pada narasi besar kolonialisme. 
Vlekke, dalam buku ini, dengan apik 
menceritakan sejarah Indonesia 
dengan perspektif yang berimbang. Ia 
pun tidak jatuh  pada pandangan lama, 
misalnya soal kejatuhan Majapahit 
yang disebabkan oleh kerajaan Islam. 

Laiknya sebuah hikayat, membaca 
buku ini, kita seakan diajak kembali 
ke kehidupan masa lalu Indonesia. 
Jalinan naratif yang dibangun 
Vlekke tak menginzinkan kita untuk 
menutup bukunya sebelum benar-
benar tuntas dibaca.
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Dari Bandung 
untuk Bandung 
Baru tiga tahun memimpin, namanya sudah melekat dengan Kota Bandung. Sang 
arsitek kelas wahid ini memang punya konsep perubahan dengan semboyan: 
Bandung Juara!

Juni 2013 di Kota 
Bandung. Nama Ridwan 
Kamil sontak menjadi 
perbincangan bagi 
masyarakat sekitar. Lelaki 

kelahiran Kota Kembang, 4 Oktober 
1971 itu sesumbar membawa harapan 
baru terwujudnya pengelolaan tata 
kota Bandung yang disebut-sebut 
runyam. “Kota Bandung sekarang 
kotor. Saya ingin mengangkat 
derajatnya kembali,” ungkapnya saat 
masih mengemban status calon Wali 
Kota Parijs van Java. 

Dengan bekal 
ilmu arsitek, Emil 
begitu dia biasa 

disapa diusung 
oleh koalisi Partai 

Keadilan Sejahtera 
(PKS) dengan Partai Gerakan 
Indonesia Raya (Gerindra), dan 23 
parpol nonparlemen. Dia memilih 
berpasangan dengan seorang 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Bandung dari Fraksi 

PKS bernama Oded Danial. “Ya saya 
memang dicalonkan dari PKS dan 
Gerindra. Tapi jujur, saya tidak 
mengeluarkan uang tambahan 
untuk pengusungan,” aku jebolan S2 
University of California itu. 

Usut-usut, mantan dosen jurusan 
Teknik Arsitektur ITB ini rupanya 
mengaku sempat kewalahan 
menghadapi tekanan politik. Apalagi, 
partai pendukungnya saat itu 
cenderung beda ideologi dan tergolong 
posesif. Karena itulah, dia mengaku 
belajar dengan banyak orang, misalnya 
seperti Joko Widodo (belum menjadi 
Presiden) yang bisa bekerja tanpa 
tekanan partai. “Mendapatkan perahu 
itu sudah ada banyak dramanya. 
Sebab, partai awalnya mencari 
kader sendiri. Entah kenapa 
Gerindra mencari saya. 
Malah saya diterpa gosip 

yang mengatakan 
kalau saya bayar 

Rp30 miliar,” 
jelas ayah 

dua anak ini 
sambil terkekeh.

Tak mau 
disebut besar 
bicara, Emil 
menghangatkan 
mimpi Bandung 
yang dalam sejarah 
dulu sudah didesain 
oleh Belanda sebagai 
garden city. Dari sanalah 
ia bertekad mewujudkan 
Bandung menjadi kota wisata, 
kota industri kreatif, kota yang 

SOSOK
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SOSOK

bersih. “Saya optimistis dalam 3–5 
lima tahun Bandung akan maju. Bila 
terpilih saya akan instruksikan seluruh 
gedung di Bandung bagian atapnya 
harus ada taman,” seloroh peraih Top 
Ten Architecture Business Award dari 
BCI Asia dua kali berturut-turut ini.

Mimpi itu pun datang. Kang 
Emil terpilih menjadi Wali Kota 
Bandung ke-26 meneruskan tongkat 
kepemimpinan dari Dada Rosada. 
Terhitung mulai 16 September 2013, 
Ridwan sah memimpin salah satu 
kota metropolitan terbesar ketiga 
di Indonesia, setelah Jakarta dan 
Surabaya, dari sisi jumlah penduduk. 
Sejak saat itu pula, dirinya dihadapi 
sejuta persoalan di tengah selaksa 
potensi yang dimiliki, mulai dari 
ekonomi, politik, sosial, dan budaya. 

“Perjalanan membangun kota 
metropolitan seperti Bandung tidak 
mungkin berjalan instan. Semua itu 
membutuhkan proses, waktu, perjuangan, 
dan komitmen kuat,” ujarnya. 

Dalam perencanaan, tahun 
pertama, sesuai programnya, ia 

mengebut perbaikan konstruksi fisik 
serta infrastruktur. Tahun 

kedua, pembangunan 
konstruksi fisik 

dirampungkan. 

Sisanya, Emil berupaya menghidupkan 
pembangunan perilaku seperti 
membentuk gerobak perpustakaan 
dorong. Ia juga memulai dengan 
pemaparan transparansi anggaran, 
termasuk penyaluran dana bantuan 
sosial. 

“Saya punya konsep membangun 
tanpa APBD. Misalnya menggunakan 
dana CSR perusahaan. Pokoknya, industri 
kreatif itu perlu dikembangkan,” 
tambah Ketua Bandung Creative City 
Forum (BCCF) Bandung ini.

Tak lupa, dirinya meluapkan hasrat 
soal konsep penggerak perekonomian 
rakyat. Penggagas gerakan Indonesia 
Berkebun ini berharap bisa 
mengaplikasikan konsep wirausaha 
di setiap kelurahan. Kemudian, soal 
kegiatan ekonomi di pasar. Emil 
mengaku agak menemui batu terjal. 
Sekurangnya 40 pasar yang dimiliki 
Bandung masih dalam kondisi yang 
acak-acakan. Hal inilah, menurutnya, 
yang turut membuat kotanya masih 
belum bisa disebut “bersih”. 

Teringat tekad konsep garden city 
tadi, Emil tak lantas membiarkan 
kotanya tenggelam oleh banjir mimpi. 
Alun-alun didandani. Wajah pusat kota 
itu kini jadi serbuan orang, termasuk 
Jakarta lantaran “nyamannya”. 

Produk kreatif di mana-mana. Kuliner 
pun juara. Semua orang bahkan seolah 
setuju kalau Bandung dinobatkan 
sebagai salah satu pusatnya kuliner 
di Indonesia. Sampai-sampai data dari 
studi BPS, menyebut 73% masyarakat 
Bandung berkriteria happy society. 

Keseimbangan Fisik dan Individu
Ya, mengubah ruang negatif 

menjadi positif adalah bagian dari 
strategi kota ramah lingkungan 
yang dicanangkan Pemkot Bandung. 
Program hemat energi seperti eco office 
juga digulirkan. Gedung perkantoran 
wajib memenuhi kriteria adanya 
penyerapan air yang sistematis di 
sekelilingnya. “Ramah lingkungan itu 
kebutuhan yang menyeimbangkan 
pembangunan fisik dan pembangunan 
individu,” ujar Emil. 

Nah, sambil berjalan dengan 
pembangunan infrastruktur yang ada, 
kesadaran masyarakat Bandung juga ia bina. 
Untuk membuang sampah pada tempatnya, 
diakui Emil, masih sulit diikuti warganya. 
Warga yang minim kepedulian lingkungan 
itu masih menganggap kalau membuang 
sampah pasti ada yang mengambil. Akhirnya, 
diberlakukanlah denda. Pemkot Bandung 
sudah menghadirkan 1.500 petugas 
kebersihan sampah di setiap kelurahan.
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Dalam kebersihan dan kepedulian 
lingkungan, Bandung selalu 
melibatkan seluruh warganya. 
Gerakan pungut sampah dilakukan 
setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Hal 
ini bertujuan untuk meminimalisasi 
sampah yang berserakan. Oleh karena 
itu, Emil berharap, percepatan dan 
perbaikan infrastruktur dibarengi 
dengan kampanye pendidikan 
kepada masyarakat. Warga Bandung 
diharapkan untuk lebih menghargai 
infrastruktur yang sudah disediakan 
dan dibenahi pemkotnya.

Dalam pengelolaan lingkungan, 
lanjut Emil, harus ada kombinasi 
antara infrastruktur dengan perilaku 
masyarakat. Pendidikan soal sampah 
di sekolah-sekolah harus digalakkan. 
Kampanye dan sosialisasi ke kampung-
kampung atau RW pun sama. 
“Kebersihan itu ada regulasi, edukasi, 
dan infrastruktur. Bandung dicanangkan 
sebagai kota yang layak huni,” katanya. 

Bandung Bertema
Menariknya lagi, selain terbilang 

tokoh pemimpin pertama yang 
memanfaatkan media sosial, ia juga 
mempopulerkan Bandung Bertema. 
Inilah program edukasi ala Kang Emil 
yang sudah didengungkan semenjak 
masih berkampanye dulu. Adapun 
tema-tema itu di antaranya, ada Senin 
Gratis: para pelajar yang hendak 
naik Damri dibebaskan dari tarif; 
Selasa Bebas Rokok; Rabu Nyunda: 
mengimbau seluruh warga Bandung 
untuk menggunakan bahasa Sunda 
saat berkomunikasi; lalu Kamis 
Inggris: sebisanya warga dianjurkan 
menggunakan atau setidaknya belajar 
bahasa Inggris; Jumat Berpeci; dan 
Sabtu/Minggu Happy: hari untuk 
istirahat dan keluarga. 

Sayang, bukannya mendapat 
respons positif, program ini malah 
dicibir sekadar mencari sensasi. Jadi 
jangankan diikuti, diingat saja belum 
tentu. Tindakan penggila Persib 
Bandung ini hanya dinilai sebagian 
kalangan sebagai sensasi mengalihkan 

perhatian dari isu krusial lainnya. 
“Orang-orang banyak yang bilang saat 
itu, kalau saya ini hanya ‘lipstik’ saja,” 
ujar pria berusia 42 tahun ini. 

Belum lagi, waktunya pun cukup 
habis terkuras dalam mengurus 
PKL. Dari mulai PKL dhuafa:  yakni 
yang tidak bisa makan kalau tidak 
mengasong di jalan; pengusaha 
PKL: bandar pengemis yang 
mempekerjakan anak buahnya untuk 
mengasong; orang kaya yang iseng 
berdagang karena tergiur maraknya 
perniagaan di jalanan; dan bos pemilik 
toko yang menyuruh karyawannya 
menggelar dagangan di kaki lima.

Pria yang pernah menghabiskan 
masa kuliah di Amerika Serikat itu pun 
sudah kenyang makan pahitnya bogem 
penilaian negatif akan dirinya. Misalnya 
soal kebijakan denda sejuta rupiah bagi 
yang bertransaksi dengan PKL. Meski 
dihujat tak adil, ia terus bersikeras 
dengan harapan bisa menumbuhkan 
dan menekan pertumbuhan PKL liar 
”Soal ini, biar ditodong atau ditekan 
seberat apapun juga, saya mah tidak 

akan mundur,” tegasnya. 
Seperti diketahui, Kang 

Emil tidak asal main usir tanpa 
mempertimbangkan kebutuhan 
mencari nafkah para PKL, terutama 
dari golongan pertama. Pria kelahiran 
4 Oktober 1971 ini membagi Bandung 
dalam tiga zona, yakni Merah untuk 
wilayah yang sama sekali tidak boleh 
disentuh oleh para PKL,  Kuning, bisa 
digunakan untuk transaksi PKL pada 
waktu-waktu tertentu, dan Hijau yang 
bebas ditempati PKL sebagaimana 
pasar-pasar pada umumnya.

“Mereka kami fasilitasi agar 
tetap bisa memperoleh penghasilan 
optimal di tempat baru,” ungkapnya. 
“Hanya rasa cinta kepada Bandunglah 
yang bisa menyelamatkan kota 
berpenduduk tiga juta jiwa lebih ini.”

Begitulah Bandung. Setidaknya 
inilah pandangan Kang Emil di 
masa-masa awal kepemimpinannya. 
Menurutnya, sudah menjadi 
karakter orang Bandung yang berani 
mengemukakan pendapat dan 
keluhan. Mereka akan marah bila 
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dikekang, akan berontak bila diatur. 
Jadi ya maunya selalu bebas. “Saya 
memang selalu ingin mereformasi 
pelayanan publik. Jadi orang-orang 
silakan bebas memotret kerja kami 
dan sampaikan keluhan langsung. 
Saya akan perintahkan yang di bawah 
untuk segera merespons,” ucap ayah 

dari dua anak ini. 
Jebolan Arsitek ITB ini pun 

menerapkan sistem copot bila tidak 
cepat tanggap keluhan rakyatnya. Sikap 
tegasnya pun diakui karena belajar 
dari Joko Widodo dan Basuki Tjahaja 
Purnama saat masih memimpin di 
Jakarta. “Saya selalu komunikasikan 
dan transparan. Saya juga saya motivasi 
mereka, kalau mau ikut saya ayo 
dengan kecepatan tinggi kita benahi. 
Kalau tidak, ya saya ganti,” ucapnya. 

Belum lama ia mendapatkan 
penghargaan Urban Leadership Award 
dari University of Pennsylvania. Ia 
merupakan orang Indonesia pertama 
yang mendapat penghargaan tersebut. 
Ia juga dianggap berhasil menjadi 
pemimpin informal kota atau 
komunitas yang dinilai peduli dan 
berhasil. Memang, selama ini dia aktif 
dalam kegiatan yang menekankan 
gotong royong. “Di rumah saya ada 
lebih dari 20 penghargaan,” akunya.

Memang, sosoknya terbilang brilian. 
Dalam pekerjaan, sudah banyak karyanya 
sukses, seperti Marina Bay Waterfront 

Master Plan di Singapura, Suktohai Urban 
Resort Master Plan di Bangkok, dan Ras Al 
Kaimah Waterfront Master di Qatar, UEA. 

Untuk Tanah Air, kehebatannya pun 
sudah terukir dengan keberhasilannya 
membangun sejumlah megaproyek, 
seperti superblok Rasuna Epicentrum 
di Kuningan, Jakarta, Grand Wisata 

Community Club House di Bekasi, Pupuk 
Kaltim IT Centre di Balikpapan, berbagai 
hotel, hingga Museum Tsunami Aceh 
dan banyak lagi. Kini, tangan dingin itu 
bagai dinanti di kota kelahirannya.

Hidup seperti Bersepeda
Tak hanya sekadar bicara, 

Kang Emil, sapaan akrabnya pun 
sudah mewujudkan perhatiannya 
kepada anak jalanan dengan kerap 
mengundang mereka ke kantornya. 
“Saya sudah mempraktikkan apa 
yang saya katakan. Tiap Senin, 
saya mengundang pengamen dari 
Komunitas Seniman Bangun Pagi. 
Daripada mereka mengamen enggak 

jelas, saya bayar sekali datang 500 ribu, 
dari jam1 sampai sore, dan itu berlaku 
sampai sekarang,” ujarnya. 

Ia menambahkan, kalau kantornya 
dulu bisa, kantor lain juga bisa. Ia pun 
mengimbau semua kantor, restoran, 
juga hotel untuk mengundang 
pengamen-pengamen itu. Baginya, 

ini justru menjadi solusi nyata dalam 
mengentaskan anak jalanan yang 
sudah menjamur di kotanya. 

Kesehariannya, pria yang pernah 
mengemban pendidikan Master of Urban 
Design di University of California, Berkeley 
pada 1999–2001 ini suka bersepeda 
untuk melihat langsung bagaimana 
lingkungannya. Ia tidak menyukai 
popularitas. Baginya, kesejahteraan 
Bandung adalah prioritas.  

“Hidup ini seperti bersepeda. Kita 
mencari keseimbangan. Mungkin 
pernah agak limbung, tapi kita 
tidak menyerah untuk mencari 
keseimbangan. Semua tidak bisa 
instan, semua berproses,” tutupnya.
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FGD tentang Kelahiran Pancasila dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI di Ruang Nusantara II, Senin (23/5).

Peserta PPRA LV sedang latihan menembak dalam 
kegiatan outbond yang dilaksanakan di Bogor, 

Rabu (18/5).

Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW yang bertema 
“Dengan memperingati Isra’ Miraj Nabi Muhammad SAW kita 

kokohkan tekad revolusi mental bangsa” di Auditorium Gadjah 
Mada, Senin (23/5).

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo 
melakukan audiensi dengan Komisi Nasional Anti 

Kekerasan Terhadap Perempuan atau yang dikenal 
dengan Komnas Perempuan, Kamis (9/6).

Kuliah umum mantan Menteri Luar Negeri Singapura 
periode 2004-2011, George Yeo di Lemhannas RI

GALERI



SWANTARA NO. 17 TAHUN V/JUNI 2016 69

Gubernur Lemhannas RI memberikan sambutan dalam penyerahan Laporan Hasil Keuangan atas Laporan Keuangan 
Lemhannas RI T.A. 2015 di Pusdiklat BPK RI, Kamis (2/6).

Visualisasi Kegiatan Perista dalam rangka pertemuan 
anggota Perista & karyawati Lemhannas RI, 

Kamis (12/5).

Direktur Ideologi & Padnas Debid Taplai Laksma TNI Drs. 
Rosehan Chaidir, MAP memberikan kenang-kenangan kepada 

Ketua MUI Palu Prof. Dr. Zainal Abidin, M.Ag sebagai narasumber 
materi Pengembangan Kearifan Lokal, Kamis (14/4).

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan 
Lemhannas RI dan Wantannas, Selasa (7/6).

RTD tentang Redesain Kedaulatan Pangan yang dipimpin 
oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Lemhannas RI di 

Ruang Kresna, Kamis (28/4).

GALERI
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SERAMBI MONAS

Meminjam pendapat H. 
J. R. Murray, penulis 
buku History of Chess 
(1913), dunia sudah 
dikenalkan dengan 

catur sejak lahir di India pada abad ke-
6. Awalnya bernama chaturanga, yang 
artinya empat unsur alam terpisah 
yaitu api, udara, tanah, dan air. Kini 
namanya sudah lebih dikenal dengan 
sebutan catur dan terdiri dari beberapa 
bidak yang diberi nama perdana 
menteri, gajah, prajurit, pasukan 
berkuda, perwira, dan tentu saja raja. 

Menurut mistisisme India kuno, 
permainan ini diyakini menyimbolkan 
cara-cara hidup manusia. Dengan 
mengandalkan analisa dan ketajaman 
otak pemain, disertai keterampilan 
strategi dalam menentukan langkah, 
rencana, risiko, dan menentukan 
kapan harus berkorban agar menang, 
catur lambat laun berangsur semakin 
populer hingga kalangan militer. 

Dalam rekam jejak perjalanan 
hitam putihnya, asal-usul catur sempat 
jadi perdebatan. 

Muhammad Ismail Sloan, peneliti 
yang banyak mempelajari sejarah catur, 
membantah jika catur ditemukan di 
India. Sebab kalaupun memang berasal 
dari sana, seharusnya permainan itu 
sudah disebut-sebut dalam literatur-
literatur Sanskrit pada abad ke-6. 
Malah sebaliknya, pujangga Tiongkok 
justru sudah menyebutkan catur dalam 
syair-syair mereka pada 800 tahun 
sebelumnya. Barulah oleh orang Islam 
dari India dan Persia, catur mengembara 
ke seluruh penjuru dunia.

Konon katanya, catur menjadi 
permainan populer di zaman 
kekhalifahan Ali bin Abu Tholib. Banyak 
peneliti yang lantas menghubungkannya 
dengan kelihaiannya mengatur strategi 
perang. Sejak itu, cerita-cerita strategi 
perang yang mengadopsi filosofi 

bermain catur pun bermunculan dan 
diwariskan turun-temurun. 

Seiring berkembangnya waktu dan 
jenis perang, catur masih menempati 
urutan pertama dalam hal filosofi 
bertahan dan menyerang. Bahkan 
tim peneliti di sekolah pertahanan 
nasional di Stockholm dan organisasi 
ilmu pengetahuan pertahanan 
Australia mempelajari catur lebih 
jauh untuk memahami bagaimana 
permainan ini memberi keuntungan 
dan kesuksesan di bidang militer. 
Di Swedia, para peneliti sampai 
menggunakan pecatur sungguhan. 
Sedangkan di Australia, para peneliti 
dengan dana militer menganalisa 
ribuan pertandingan catur virtual. 

Kesimpulan keduanya, permainan 
catur sampai sekarang tetap diterapkan 
dalam teori perang modern. Dari 
banyak aspek, ada kemiripan dengan 
situasi perang sungguhan meski tanpa 
pertumpahan darah. Namun yang 
jelas tetap menunjukkan semangat 
perjuangan serta melibatkan istilah-
istilah dasar dalam pertempuran 
seperti menyerang, bergerak, dan 
bertahan.

Bentuk sederhananya, dengan 
mempelajari catur dan kalkulasi langkah 
abstrak untuk melakukan skak (menang), 
pemain sesungguhnya dapat memahami 
kekacauan situasi dalam peperangan dan 
mengidentifikasi faktor-faktor utama 
yang memenangkan peperangan. Hal-hal 
teoritis seperti keunggulan jumlah bidak, 
keunggulan tempo permainan cepat, 
dan penggunaan serangan tersembunyi, 
menunjukkan semacam strategi gerilya 
yang fenomenal itu. 

Hanya saja memang, ada satu 
perbedaan utama antara catur 
dan perang. Ya, catur cenderung 
mengabaikan istilah militer soal 
ketidakpastian informasi. Dalam perang 
sesungguhnya, komandan pertempuran 

sulit mendapat pasokan intelejen soal 
jumlah dan lokasi persenjataan lawan. 
Sedangkan seorang pemain catur 
dapat selalu melihat disposisi gerakan 
lawannya. Di sinilah letak perbedaannya 
yang lantas mendorong lahirnya 
tren spionase dalam sejarah perang 
internasional. 

Banyak yang lantas menghubungkan 
strategi catur ini dengan filosofi menang 
tanpa perang ala Sun Tzu. Meski seni 
berperangnya diakui sebagai teori 
militer di dunia, toh dalam bukunya 
tidak dipaparkan secara mutlak teknik 
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mematahkan musuh secara fisik. 
Mengerahkan kekuatan militer justru 
merupakan pilihan terakhir. Perang 
menurutnya bisa sangat fleksibel, yakni 
menaklukkan lawan dengan kekuatan 
otak, diplomasi, sebelum (tentu saja) 
dengan cara militer. 

Perang ala Sun Tzu—yang sudah 
diadaptasi dalam berbagai bentuk 
karya termasuk film—menunjukkan 
bahwa kemenangan dapat diperoleh 
dengan lebih dahulu menganalisa 
kekuatan diri sendiri, kekuatan musuh, 
medan perang, dan (bahkan) cuaca. 
Dalam analisa cuaca, misalnya, 

Sun Tzu mengatakan faktor cuaca 
dapat melumpuhkan kekuatan lawan 
dengan membuka saluran air di 
medan yang lebih tinggi ketika musim 
hujan, sehingga kota lawan yang lebih 

rendah akan tergenang air, seketika 
itu lawan dapat ditaklukkan.

Dalam aplikasinya ke zaman 
modern, di mana perang kekuatan 
berpangkal serba-ekonomi, seni gaya 
Sun Tzu mengajarkan bahwa untuk 
memasarkan suatu produk, produsen 
harus jeli apakah produknya ada 
kaitannya dengan musim/cuaca. Lalu 
gaya seperti apa yang diinginkan 
konsumen. Kemudian tinggal 
mempromosikan produknya dengan 
mencekoki gaya hidup masa kini. 

Nahasnya, strategi ini kemudian 
diterapkan untuk menjual produk yang 
merusak, macam narkoba, pornografi, 
persenjataan, bahkan ideologi-ideologi 
tertentu. Promosinya bisa melalui 
berbagai macam tayangan, bacaan, 
sampai cerita kisah “sukses” seseorang 

karena hal itu. Bisa juga dengan 
berbagai program gratisan yang 
berpotensi menutupi nalar konsumen. 
Dalam bahasa Sun Tzu, strategi ini 
disebut “negosiasi”. 

Tengok saja saat Sun Tzu bermain 
catur dengan seorang warga biasa. Dalam 
pertarungan catur yang disaksikan 
sejumlah pengikutnya, Sun Tzu sudah 
terlihat kalah. Tetapi ia memutar otak 
untuk meraih kemenangan. Sejenak 
ia meninggalkan meja catur dengan 
alasan menyusun strategi. Ternyata 
diam-diam ia memanfaatkan waktu itu 
untuk melakukan “suap (gratis)” dengan 
lawannya. 

Satu sisi, untuk tetap berwibawa 
dan terhormat di hadapan 
pengikutnya, Sun Tzu memang harus 
bernegosiasi dengan lawannya yang 
seorang pedagang kecil itu—walau 
kadang-kadang harus menelan 
kerugian materi. Dalam teori 
marketing, ada kalanya produsen 
harus menelan kerugian untuk 
menjaga reputasinya atau membina 
hubungan baik dengan konsumennya. 
Toh dalam negosiasi tadi, Sun Tzu dan 
sang pedagang sama-sama menang 
(win-win). Artinya reputasi Sun Tzu 
yang seorang jenderal tetap terjaga 
karena tidak kalah main catur di 
hadapan pengikutnya, sedangkan 
pedagang tadi lebih mementingkan 
dagangannya laku atau menghasilkan 
uang daripada reputasi.

Nah, dalam teori perang ala Sun 
Tzu ini, kekuatan militer adalah pilihan 
terakhir bila teknik negosiasi atau 
diplomasi tidak dapat menyelesaikan 
masalah. Kalaupun serangan militer 
harus dilakukan, tahap awal dapat 
dilakukan dengan tidak banyak 
mengandalkan kekerasan, selanjutnya 
serangan dapat dilakukan ke benteng 
pertahanan musuh. Untuk menyerang 
pun, tidak dilakukan ketika lawan 
dalam keadaan siap. 

Setelah pion-pion bahkan perdana 
menteri terbuai suapan-suapan yang 
merusak, maka bentengnya pun 
begitu mudah dimakan. Skakmat!
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RENCANA  JADWAL KEGIATAN PENTING 
LEMHANNAS RI TAHUN 2016

EPUTI BIDANG  PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN STRATEGIK

DEPUTI BIDANG PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LIV PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LV

PROGRAM P3DA

D

D

D

AGENDA

27 Juni – 1 Juli Laks Budaya Lokal
4 – 8 Juli  Cuti Bersama
11 Juli  Rakor SSDN
13 Juli  Penjelasan Dedik SSDN
18 – 22 Juli Laks SSDN
26 – 27 Juli Lap SSDN
27 Juli  Rakor SSLN
28 Juli  Penjelasan Dedik SSLN
8 – 12 Agustus Laks SSLN
16- 18 Agustus Lap SSLN
19 Agustus Penjelasan Dedik Praktek Kepemimpinan
25 Agustus Pembekalan K/L OS
26 Agustus Tar Pelaku OS
26 Agustus Penjelasan Dedik OS
29 – 30 Agustus Kuliah Umum RI 2
30 – 31 September Praktek Kepemimpinan
1 September Tar Wasdal OS
6 – 9 September Laks OS
13 – 15 September Saji Taskap
20 – 27 September Tar Isteri/Suami
21 September Seminar
26 September Wanlai
27 September Malam Targas
27 – 28 September Wawancara
29 September Tutup.

4 – 8 Juli  Cuti bersama
12 Juli  Direktif Budaya Lokal
25 – 29 Juli Tim Aju Budaya Lokal
1 Agustus  Lap Siap Budaya Lokal
1 -5 Agustus Tim Aju SSDN
8 – 12 Agustus Lap Budaya Lokal
15 Agustus Rakor SSDN
15 Agustus Penjelasan Dedik SSDN
22 – 26 Agustus Laks SSDN
29 – 30 Agustus Kuliah Umum RI 2
30 -31 Agustus Lap SSDN & Budaya Lokal
19 September Rakor SSLN
19 September Penjelasan Dedik SSLN
26 – 30 September Laks SSLN.

27 September Persiapan Pembukaan.

-

19 – 28 Juli TOT Padang (Idiologi)
2 – 11 Agustus TOT Kaltim (Konsisnas)
8 – 14 Agustus Taplai Pemuda IX (Progbang)
15 – 16 Agustus Evaluasi Dampak Riau (Progbang)
23 – 29 Agustus Taplai Papua (Sembelneg)
24 – 25 Agustus Evaluasi Dampak Malang (Progbang)
30 – 31 Agustus Evaluasi Dampak Madura (Progbang)
1 – 7 September Taplai Pemuda X (Progbang)
14 – 16 September Rei
18 – 19 September Evaluasi Dampak Solo (Progbang)
21 – 30 September TOT Sulut (Translai).
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Serah Terima Jabatan Gubernur Lemhannas RI dari Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soeandji, kepada Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
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