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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA 

LEMBAGA PENGKAJIAN 

 

SAMBUTAN 

 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku 

Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion-

FGD) dengan Topik Wilayah Negara serta Sistem Pertahanan dan 

Keamanan Menurut UUD NRI Tahun 1945 hasil kerjasama 

Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Batam, Kota 

Batam, Kepulauan Riau dapat kita selesaikan tepat waktu.  

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang 

dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI 

Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai 

pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang 

Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014. 

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-

pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang 

pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam 

rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara. 

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga 

Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian 

tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, 

dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil 

akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan 
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Lembaga Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan 

MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.    

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, 

selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga 

Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga 

menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk 

setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI 

mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan 

lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar 

dan narasumber terpilih di daerah. 

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok 

Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Batam, 

Kota Batam, Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada 14 Maret 2019. 

Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok 

Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat 

lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah 

tim perumus. 

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Kota Batam, 

Kepulauan Riau diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji 

sebagai berikut: Rully Chairul Azwar, Ahmad Farhan Hamid, Arif 

Budimanta, Margarito Kamis, Fitra Arsil, Andreas Ambesa dan 

Nuzran Joher. 

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Kota Batam, 

Kepulauan Riau ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga 

provinsi lain yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Barat dan 

Sulawesi Utara. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang 

sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding 

terpisah.   

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini 

dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua 

pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas 

dan kewenangan konstitusionalnya. 
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Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat 

memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai 

oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Lembaga Pengkajian MPR RI 

Ketua, 

 

Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu 

 

Wakil Ketua,                                                          Wakil Ketua, 

                                                                                                                         
Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc                 Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc 

 

Wakil Ketua,                                                          Wakil Ketua,

                         

Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM                Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S 
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PENGANTAR 

  

Persoalan “Wilayah Negara dan Pertahanan dan Keamanan 

(Hankam)” sangat berkaitan karena penyelenggaraan pertahanan 

negara antara lain ditujukan untuk menjaga dan melindungi 

kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap 

bangsa. 

Tema “Wilayah Negara dan Pertahanan dan Keamanan 

(Hankam)” menemukan rujukan konstitusinya yakni pada Pembukaan 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea IV, yang 

mengamanatkan adanya suatu “.. Pemerintahan Negara Indonesia 

yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial .. ”. 

Guna “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia,” diperlukan suatu kondisi pertahanan dan 

keamanan (Hankam) yang kuat, yang antara lain tercermin pada 

terjaganya batas-batas wilayah Negara kesatuan republik Indonesia 

(NKRI) sebagai negara maritim, yang membentang dari Sabang 

sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.  

Subtema Hankam diperinci dalam UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 pada Bab XII Pertahanan Negara dan 

keamanan Negara, Pasal 30 Ayat (1) – (5) : 

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam 

usaha pertahanan dan keamanan negara. 

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan 

melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh 

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai 

kekuatan pendukung. 

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, 

Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara 

bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara 

keutuhan dan kedaulatan negara. 

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara 

yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas 
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melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta 

menegakkan hukum. 

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan 

kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, 

syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha 

pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. 

Sementara subtema Wilayah Negara diatur lebih lanjut dalam 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab IXA Wilayah 

Negara Pasal 25A, “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 

sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan 

batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.” 

Guna mengimplementasikan substansi amanat UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai TAP MPR tersebut, 

telah ditetapkan berbagai perundang-undangan yang terkait, antara 

lain: 

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan 

United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 

(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 

Negara 

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia  

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara 

Nasional Indonesia 

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah 

Negara 

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen 

Negara 

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri 

Pertahanan 

8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

Menjadi Undang-undang 
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9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 

2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara 

10. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 Tentang 

Badan Nasional Pengelola Perbatasan 

11. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2015 tentang 

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 

Perjalanan implementasi ketentuan konstitusi dan berbagai 

peraturan perundang-undangan terkait pertahanan dan keamanan serta 

wilayah negara melahirkan berbagai catatan yang perlu mendapatkan 

perhatian lebih lanjut antara lain: 

a. Menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia dengan 

karakter kepulauan yang bercirikan Nusantara. 

Permasalahan yang masih mengemuka antara lain adalah 

mengenai status penyelesaian garis batas antar negara dan 

pembangunan di perbatasan, terbatasnya jumlah aparat serta prasarana 

dan sarana pendukung lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

pertahanan keamanan di perbatasan negara yang masih sangat kurang 

dan tidak sebanding dengan panjang garis batas, dan berbagai 

persoalan krusial yang sering muncul seperti pemindahan patok batas, 

kerusakan lingkungan, dan berbagai pelanggaran perbatasan, serta 

aktivitas ilegal lainnya. 

Meski pendekatan keamanan tetap penting sebagai 

pengejawantahan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 

“melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia”, Pembukaan juga mengamanatkan soal  “memajukan 

kesejahteraan umum”, termasuk kesejahteraan warga di kawasan 

perbatasan. Pendekatan keamanan atas kawasan perbatasan selama ini 

dinilai cenderung menghasilkan pandangan bahwa kawasan itu adalah 

“kawasan belakang” NKRI. Muncul pendapat agar pandangan itu 

diubah dengan orientasi kesejahteraan di wilayah-wilayah itu, karena 

kawasan perbatasan dipandang sebagai “teras depan” NKRI. 

b. Konsep Partisipasi dalam Bela Negara serta Pertahanan 

dan Keamanan 

Pada Perubahan Pertama UUD 1945 kalimat yang menjelaskan 

sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta diubah dengan 

menyebutkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai 

kekuatan pendukung. Perubahan ini perlu diuji secara konsep dan 
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praktek, apakah terjadi perubahan peran rakyat dalam upaya bela 

negara serta pertahanan dan keamanan negara. 

Selanjutnya, konsep bela negara yang melibatkan rakyat secara 

luas dari waktu ke waktu semakin banyak jenisnya seiring semakin 

beragam peran dan profesi warga negara serta semakin beragam 

bentuk ancaman yang mungkin mengganggu kedaulatan negara, baik 

ancaman militer, non militer maupun hibrida. Namun demikian 

beragamnya bentuk aktivitas bela negara ini apakah sudah tersusun 

dalam sebuah sinergi yang sistemik atau masih berlangsung sporadis 

tanpa koordinasi yang terukur. 

c. Implementasi pemisahan TNI dan Polri sebagai 

pelaksanaan konsep pertahanan dan konsep keamanan 

yang terpadu 

Pertimbangan untuk melakukan pemisahan TNI dan Polri 

nampak memang dari keinginan juga  memisahkan antara konsep 

pertahanan dan konsep keamanan. Dampak pemisahan dua konsep 

yang sangat berdekatan dan berhubungan erat ini dirasakan cukup 

mengganggu dalam prakteknya saat ini. Keterpaduan menghadapi 

masalah-masalah pertahan dan keamanan menjadi salah satu persoalan 

penting yang sekarang dihadapi. Dalam praktek yang lebih teknis, 

koordinasi di lapangan diantara dua aparat negara yang memiliki 

senjata ini juga telah terbukti menimbulkan gesekan-gesekan. Oleh 

karena itu diperlukan evaluasi penerapan pemisahan konsep ini dan 

aplikasinya sampai ke level teknis di lapangan. 

d. Kedudukan TNI dan Polri serta relasinya dengan 

kekuasaan politik negara. 

Pencabutan Dwifungsi ABRI yang merupakan salah satu 

amanat dari reformasi membuat peran politik angkatan bersenjata 

menjadi dihilangkan. Angkatan bersenjata diposisikan sebagai tentara 

profesional sebagaiman disebutkan dalam jati diri TNI dalam Pasal 2 

UU 34 Tahun 2004 tentang TNI yaitu: “Tentara Profesional, yaitu 

tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak 

berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta 

mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, 

supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan 

hukum internasional yang telah diratifikasi”. 

Kedudukan organisasi TNI berada di bawah struktur sipil yaitu 

kementerian pertahanan dalam hal kebijakan dan strategi pertahanan 

serta dukungan administrasi. Dalam hal pengerahan langsung di 
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bawah Presiden (Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU 34 Tahun 2004). 

Kedudukan Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UU No. 2 

Tahun 2002 berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab 

langsung kepada presiden. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

TNI dan Polri tidak lagi terlibat dalam politik, pengambilan kebijakan 

politik dan  menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan 

keputusan politik negara.  

Namun praktek belakangan ini godaan TNI dan Polri untuk 

berpolitik muncul lagi ke permukaan. Sumber daya TNI dan Polri 

dianggap dibutuhkan dalam struktur sipil dan pengambilan kebijakan 

politik dan memang beberapa posisi yang berkaitan erat dengan peran 

TNI dan Polri memang diduduki oleh sumber daya TNI dan Polri. 

Dalam pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri ditentukan 

bahwa Presiden Republik Indonesia harus mendapatkan persetujuan 

DPR. Keterlibatan parlemen dalam pengangkatan Panglima TNI dan 

Kapolri dianggap mengurangi Kekuasaan Presiden yang ditentukan 

oleh konstitusi sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi atas 

Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Keterlibatan 

parlemen juga dianggap akan membuka ruang politisasi yang dinilai 

berpengaruh buruk bagi profesionalisme TNI dan Polri. 

Dalam konteks kedudukan TNI dan Polri serta relasinya dengan 

struktur politik terdapat juga diskusi yang penting didudukkan secara 

permanen mengenai keikutsertaan TNI dan Polri dalam pemilihan 

umum baik untuk memilih maupun dipilih (right to vote and right to 

be candidate).  

e. Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Nasional  

Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, 

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 

(MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 

sebuah Mahkamah Konstitusi." Berdasarkan norma itu, ditafsirkan 

bahwa peradilan militer merupakan sebuah peradilan yang 

kedudukannya setara dengan peradilan umum dan mengadili angkatan 

bersenjata dalam peradilan militer sama halnya dengan pengadilan 

umum. 

Tafsir semacam itu ditolak sejumlah kalangan pegiat Hak Asasi 

Manusia dan sejumlah pakar hukum dengan alasan tidak 

mendudukkan warga negara dalam posisi yang sama di hadapan 
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hukum. Padahal Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sudah 

menegaskan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di 

dalam hukum dan oemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 

Selain itu, Pasal 65 Ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang 

TNI menyatakan bahwa, “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan 

militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada 

kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana 

umum yang diatur dengan undang-undang”. 

f. Sinergisitas hankam dalam berbagai keadaan termasuk 

penanganan bencana alam. 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dilingkari cincin 

api (ring of fire), sehingga rawan bencana. Karenanya, diperlukan 

sinergisitas antara TNI, Polri dan segenap pemangku kepentingan 

(pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan yang lain) untuk 

memastikan bahwa penanganan bencana alam dapat dilakukan secara 

baik dan efektif, apalagi manakala suatu kejadian bencana di daerah 

ditingkatkan statusnya sebagai bencana nasional. 
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RANGKUMAN  

  

Dari dinamika yang berkembang dalam Focus Group 

Discussion (FGD) terhadap tema “Wilayah Negara dan Pertahanan 

dan Keamanan Menurut UUD NRI Tahun 1945” hasil kerja Lembaga 

Pengkajian MPR RI bersama dengan Universitas Batam, Kota Batam 

pada Kamis, 14 Maret 2019, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Perlu pengaturan khusus tentang keamanan laut guna 

pembagian kewewenangan untuk pengamanan laut.  

2. Berbicara Indonesia sangat kompleks apalagi jika dikaitkan 

dengan pasar bebas, perubahan sosial dan perubahan 

karakteristik. Terjadi krisis multidimensi dalam hal etika 

bangsa dan nasionalisme, tercermin dari munculnya gejala 

intoleransi, disintegrasi dan terorime. 

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu kiranya kembali 

menumbuhkan dan mengukuhkan 4 (empat) Konsensus 

Nasional yaitu: Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan dan 

Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat indonesia.  

4. Selain itu, perlu juga menumbuhkan kembali 13 (tigabelas) 

nilai butir Pancasila beserta adanya strategi untuk 

membumikan nilai - nilai tersebut di bumi Indonesia.  

5. Perlu kajian-kajian Geopolitik dan Geo Strategik untuk 

melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan ketertiban 

dunia serta Perdamaian Dunia. 

6. Meski saat ini, “Perang Dingin” telah usai, harus diwaspadai 

mengemukanya jenis “perang” baru yaitu “Perang Air” 

dengan domain wilayah kemaritiman untuk menjaga wilayah 

kesatuan NKRI. 

7. Wilayah Asia Tenggara adalah wilayah dengan tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga disebut sebagai 

kawasan Indo-Pasifik yang menjadi perhatian negara-negara 

maju, utamanya Amerika. 
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8. Muncul konsep Free and Open Pasifik dimana motif dan 

karakter peperangan saat ini berubah menjadi “perang” di 

bidang sumber daya manusia dan “perang” ekonomi. 
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NOTULENSI 

  

Dalam acara Diskusi Kelompok Terfokus dengan tema 

“Wilayah Negara, Pertahanan dan Keamanan Menurut UUD NRI 

Tahun 1945” kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan 

Universitas Batam, di Swissbel-Hotel Kota Batam, Kamis, 14 Maret 

2019 terdapat pokok pikiran sebagai berikut; 

  

Narasumber I : Kolonel Laut Arief Sediaman 

- Jumlah Alut sista yang ada untuk pengawasan dibandingkan 

luas wilayah sangat minim. Pemenuhan alutsista sesuai 

Minimum Essential Force (MEF)/minimum pengadaan secara 

bertahap dan berkesinambungan serta sinergisitas dalam 

patroli sektor laut dengan instansi lain yang terkait. 

-  Sarana Surveillance yang menyajikan real data 7/24 belum 

dapat menjangkau seluruh area pengawasan. Surveilance near 

real data terbatas masih di level monitoring stand alone dan 

belum full access (limited)  sehingga dibuat aplikasi 

pengawasan bersama untuk mendukung sharing informasi dan 

pengawasan. 

- Masalah Perbatasan Maritim belum tuntas, potensi konflik 

dengan negara tetangga. 

 

Narasumber 2: Irfan Widyasa, ST, MAP 

- Batam – Indonesia merupakan kawasan strategis karena; 

 terletak hanya 20 km dari Selatan Singapura. 

 Terletak di jalur pelayaran internasional Selat Malaka 

dan Selat Singapura. > 60.000 kapal/tahun melintasi 

Selat Malaka, +/-3 kali Terusan Panama dan > 2 kali 

lipat dari Terusan Suez • +/- 200 kapal dan 150 

tanker/hari melewati perairan Selat Malaka • 

Perputaran uang  US$84 miliar US$120 miliar per 

tahun. • Dilalui ALKI (Alur Laut Kepulauan 

Indonesia) 1 
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 Dapat dicapai 45 menit menggunakan feri dari 

Singapura. 

 Lebih dari 100 perjalanan feri berangkat dari Batam 

ke Singapura dari 5 Pelabuhan Ferry Internasional. 

 Batam memiliki resiko bencana alam yang minimal 

(gempa, letusan gunung berapi, tsunami) 

 

- Sayangnya, Real Time LaLin Kapal di Selat Philips: tidak ada 

Pelabuhan Besar di Batam, Semua Kapal Besar Berlabuh di 

Singapura. 

- Pengelolaan Profesional harus oleh Pemerintah Pusat. 

Organisasi Pusat memudahkan koordinasi lintas K/L untuk 

mendukung percepatan pembangunan Batam. Perbandingan 

dengan kawasan sejenis lainnya dimana kawasan dikelola 

langsung oleh Pemerintah Pusat. Shen Zhen, Iskandar Johor 

berkembang pesat. 

- Status Kepemilikan Lahan.  Status aset di Pulau Batam milik 

Pusat. Semua lahan sudah dibebaskan oleh Pemerintah Pusat 

c.q BP Batam Infrastruktur dibangun Pemerintah Pusat c.q BP 

Batam dan tidak ada hak milik masyarakat, Masyarakat 

menyewa (Max. 80 tahun). 

- Peningkatan jumlah Penduduk 1993-1999 (saat dikelola 

Otorita Batam): 233.178 orang (rata-rata 33,1 ribu 

orang/tahun) • Pertumbuhan Ekonomi rata-rata diatas 17%. 

- Saat Otorita Batam dikurangi kewenangannya, trend 

pertumbuhan ekonomi menurun; Peningkatan jumlah 

Penduduk 1999-2016 : 851.612 orang (rata-rata 50,09 ribu 

orang/tahun) • Pertumbuhan Ekonomi rata-rata :  6,47%. 

- Lesunya Perekonomian Batam, Dipengaruhi persoalan tenaga 

kerja, struktur industri, faktor ekonomi global, infrastruktur 

dan biaya logistik yang tidak kompetitif. 

- Permasalahan Batam harus segera diselesaikan dengan 

kembali pada tujuan awal pengembangannya sebagai pusat 

pertumbuhan ekonomi. 

- Batam harus menciptakan wilayah unggul dan untuk itu 

kepastian hukum dalam pengelolaan Batam harus ditangani. 
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Narasumber 3: Dr. Ramon Nofrial, SH, MH 

- Dalam rangka mewujudkan kerangka politik hukum bela 

negara yang ideal, penyusunan peraturan perundang-undangan 

yang terkait pertahanan negara harus senantiasa didasarkan 

atas pemahaman bahwa bela negara merupakan landasan bagi 

sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, baik 

pertahanan militer maupun pertahanan nir-militer. 

- Konsep mengenai kerangka politik hukum bela negara yang 

ideal memerlukan perancangan empat undang-undang dan 

satu peraturan pemerintah baru yang terkait dengan bela 

negara, yaitu: Undang-Undang yang mengatur Bela Negara, 

Undang-Undang yang mengatur Pertahanan Militer, Undang-

Undang yang mengatur Pertahanan Nirmiliter, Undang-

Undang yang mengatur Pengelolaan Sumber Daya Nasional 

untuk Pertahanan Negara, dan Peraturan Pemerintah yang 

mengatur Unsur Utama Pertahanan Nirmiliter. 

- Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara 

diselenggarakan melalui : 

Pendidikan kewarganegaraan;  

 Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;  

 Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional 

Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan 

 Pengabdian sesuai dengan profesi. 

- Saran-saran agar terwujud bela negara ideal; 

 Sosialisasi tentang bela negara yang memiliki 

cakupan luas (bersifat lunak hingga keras) dan tidak 

semata-mata dimaknai sebagai wajib militer, perlu 

terus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan 

kepada masyarakat luas. 

 Penggalangan dukungan dari tokoh-tokoh politik, 

masyarakat, adat, agama, dan pemuda akan sangat 

berarti dan menjadi katalisator bagi terciptanya politik 

hukum bela negara yang efektif. 

 Perancangan peraturan perundang-undangan yang 

terkait bela negara perlu adaptif terhadap kearifan 

lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. 
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 Keterlibatan dan kontribusi aktif dari segenap 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai 

tugas dan fungsinya masing-masing sangat 

dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan 

penguatan politik hukum bela negara. 

 

Pandangan para narasumber tersebut diperkaya oleh sejumlah 

pembahas yang memberikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut; 

 

Febrianto (BNN) 

a) Menjaga wilayah Indonesia dengan membuat sensor di titik yang 

rawan untuk menjaga wilayah kesatuan indonesia 

b) Narkotika merupakan suatu komoditi dan juga sebagai alat utuk 

meracuni generasi bangsa dalam menjaga pertahanan keamanan. 

Proxy War. 

 

Rahmat Hariama (Imigrasi) 

- Program bebas visa bagi lebih 169 Negara yang merupakan 

program pemerintah untuk memajukan pariwisata perlu untuk 

di kaji kembali. Seharusnya kebijakan bebas visa 

diberlakukan terhadap negara-negara yang sudah sama sama 

menerapkan kebijakaan rsebut (asas resiprokal). Kebijakan 

bebas visa yang tidak dikelola dengan baik akan 

mendatangkan pekerja pekerja bebas ke indonesia.  

- Aplikasi untuk memonitor kapal kapal yang lewat di 

perbatasan Batam. Perlu kerjasama dalam monitoring sistem. 

Kewewenangan dalam pengawasan wilayah laut  

- Kita masih terlalu fokus pada aspek pertahanan fisik 

sementara sudah ada hal yang lain. perlu di buat konsep yang 

lain untuk menjaga ketahanan karena adanya proxy war.  

- Perlunya di aktifkan kembali tentang wajib militer.  
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Indra Sakti, SH, MH ( UNRIKA) 

- Perlu pengaturan khusus tentang keamanan laut untuk 

pembagian kewewenangan untuk pengamanan laut.  

 

Alfi Setiawan (Universitas Internasional Batam) 

- Berbicara Indonesia sangat komplek karena dihadapkan pada 

fenomena pasar bebas, perubahan sosial, perubahan 

karekteristik dan sangat krisis dengan etika, nasionalisme 

terjadi intoleransi, disintegrasi dan terorime. 

- Untuk hal tersebut perlu kembali menumbuhkan dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia 4 (empat) Konsensus 

Nasional yaitu: Pancasila, UUD45, Negara Kesatuan dan 

Bhineka Tunggal Ika. 

- Menumbuhkan kembali 13 nilai - nilai butir Pancasila beserta 

strategi membumikan nilai - nilai tersebut di bumi Indonesia.  

 

W. Afdal (UIB) 

- Pergulatan dalam menetapkan arsitektur kawasan indo-pasifik 

pada hakikatnya merupakan kontestasi global antara dua poros 

kekuatan dunia, yaitu AS dan sekutunya pada satu sisi dan 

RRT dan Rusia pada sisi yang lain.  

- Dalam menyikapi kondisi tersebut Indonesia hendaknya 

mempertahankan landasan politik ASEAN yang sudah 

terbentuk dengan menawarkan konsep IndoPasifik yang 

sesuai dengan visi masyarakat politik ASEAN.  

- Kontestasi antara poros kekuatan dunia dalam menentukan 

arsitektur kawasan Indo-Pasifik secara langsung maupun 

potensial akan mengancam aspek pertahanan, keamamanan 

dan kedaulatan wilayah NKRI.  

- Untuk merespon tersebut Indonesia perlu melaksanakan 

politik luar negeri sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi 

dengan tidak memihak salah satu kekuatan malainkan terus 

partisipatif dalam memajukan ketertiban dunia.  
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- Politik luar negeri bebas aktif memerlukan instrument 

tambahan dengan merevisi UU No.37 Tahun 1999 sehingga 

pendekatan diplomasi menjadi lebih luwes dan mencapai 

tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang. 

 

Agus Siswanto (Media Trans) 

- Banyak hal, utamanya terkait soal infomasi teknologi di 

kendalikan oleh Singapura. 

- Masih mudahnya Narkoba masuk berton-ton ke Indonesia 

melalui wilayah perairan kita. 

- Tidak akan ada keadilan kalau masih mementingkan 

kepentingan diri sendiri. 

- Apa yang salah dengan sistem dengan melaksanakan konsep 

masing - masing. Harus ada kebersamaan dalam menjaga 

kedaulatan wilayah Indonesia . 

 

Frans Depari ( Beacukai) 

- Pertahanan TNI dan Keamanan Polri. Aturan yang berlaku 

ditegakkan secara berbeda-beda menurut masing - masing 

instansi 

- Menegakkan wibawa masing-masing. Kasus penyelundupan 

orang/barang ada UU-nya. Namun seberapa berat hukum 

untuk para bandar Narkotika masih diperlukan lagi koordinasi 

antar instansi terkait. 

- Masih ada celah yang bisa ditembus dalam memasukkan 

Narkoba ke wilayah indonesia. 

 

Faisal (LAPAS)  

- Hampir 80% warga Binaan Narkoba baik pemakai maupun 

pengedar , harus setelah keluar tidsk kembali lagi menjadi 

pemakai atau pengedar. Faktanya, banyak terjadi setelah 

keluar dari LP yang dulunya pemakai setelah masuk lagi ke 

LP menjadi pengedar.  
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- Perlunya kerjasama Pembinaan dengan Pemda dan 

Pemerintah Pusat dalam pembinaan tersebut. Koordinasi 

masing - masing instansi dalam pembinaan. 

 

Santoso (MPU) 

- Pertahanan dan keamanan Fisik yaitu MIliter dan Non Militer 

baik dari dalam dan Luar. 

-  Ideologi dari luar masuk ke Batam. Ideologi Pancasila sudah 

degradasi. Mata Pelajaran yang dulu ada seperti Pendidikan 

Moral Pancasila dan agama sudah dikurangi, karenanya perlu 

di tingkatkan lagi untuk mata kuliah tersebut. 

- Alokasi tanah untuk rumah ibadah tidak dialokasikan oleh BP 

Batam 

- Aliran-aliran agama yang bertentangan sudah banyak mulai 

berkembang. 

- Ego sektoral masih kental dalam penanganan soal wilayah dan 

pertahanan serta keamanan.. 

 

Arnold (Pelabuhan). 

- Potensi ancaman : Narkoba, Human Trafficking, 

Penyeludupan Barang serta black market. 

- Ancaman Ideologi digiring ke bidang Agama, politik untuk 

mencari dukungan politik.  

- Globalisasi perdagangan bebas serta sosial budaya narkoba 

meracuni anak bangsa sebagaimana juga halnya terorisme.  
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PERTAHANAN & KEAMANAN, SERTA WILAYAH NEGARA  

 

Oleh: Kolonel Laut Arief Meidyanto 
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PERTAHANAN DAN KEAMANAN, SERTA WILAYAH 

NEGARA 

 

Oleh: Irfan Widyasa, ST, MAP 
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PERTAHANAN DAN NEGARA :  

ANCAMAN DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 

 

Oleh: Dr. Ramon Nofrial 
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PERTAHANAN & KEAMANAN, SERTA WILAYAH NEGARA 

 

Oleh : Abdul Karim 

 

 

Sebagai suatu bangsa yang berada dalam lingkungan duani yang 

luar, perjuangan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 

dapat mengakibatkan kepentingan bangsa Indonesia dihadapkan 

kepada kepentingan bangsa lain. Dalam keadaan Demikian, bangsa 

Indonesia yang cinta damai mengutamakan penyelesaian masalah 

melalui perundingan dan diplomai. Tetapi, Karena tidak ada jaminan 

bahwa bangsa lain tidak akan menggunakan perang sehingga cara 

penyelesaian, maka bangsa Indonesia harus menjalankan upaya untuk 

membela dirinya terhadap berbagai bentuk perang yang mungkin di 

lancar kan terhadap oleh bangsa lain. 

Dalam pengkajian masalah pertahanan dan keamanan nasional 

diketemukan banyak ketidakpastian. Ketidakpastian masa depan 

menuntut tersedianya jaminan dalam berbagai bentuk. Pertama, 

perkembangan keadaan yang dapat melahirkan ancaman harus 

diketahui segera. Kedua, penerapan pertahanan dan keamanan 

nasional tidak dapat di tunda sampai muncul ya suatu ancaman secara 

pasti. Ketiga, berbagai peristiwa dalam berbagai bentuk dapat timbul 

kemudian. Pengajian harus senantiasa dilakukan terhadap peristiwa-

peristiwa yang belum terjadi, tetapi dapat merupakan bentuk peristiwa 

yang dapat saja timbul di masa depan.  
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WAWASAN NUSANTARA MENJAGA KEBERAGAMAN 

INDONESIA 

 

Oleh: Arnold Dharmawan Arsad, SH 
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BELA NEGARA DAN NASIONALISME DALAM MENCAPAI 

TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

 

Oleh : Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.H., M.M. 

 

 

 

Pendahuluan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sejarah yang 

unik jika dibanding dengan Negara lain di belahan dunia ini. 

Keunikan ini antara lain meliputi: 

1. Sejarah pra kolonialisme Belanda (masa kejayaan Majapahit, 

Sriwijaya, Samudra Pasai, Mataram Islam). 

2. Masa penjajahan 

3. Masa perjuangan melawan penjajah, 

4. Perjuangan menegakkan kemerdekaan 

5. Perjuangan mengisi kemerdekaan. 

Masing-masing masa memiliki romantisme kehidupan/ 

perjuangan yang berbeda karena memiliki tantangan dan 

permasalahan yang berbeda pula sesuai dengan masanya. 

 Pada masa pra kolonialisme ada romantika kehidupan kejayaan 

kerajaan-kerajaan di wilayah nusantara dan cukup disegani dalam 

pergaulan internasional. 

 Pada masa kolonialisme ditandai dengan pengurasan sumber daya 

baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya untuk 

kepentingan penjajah. 

 Pada masa perjuangan melawan penjajah tumbuh jiwa 

patriotisme, rela berkorban yang luar biasa untuk menghadapi 

penjajah. Pada masa perjuangan menegakkan kemerdekaan 

tumbuh rasa patriotisme, rela berkorban dan kebersamaan yang 

sangat kuat. 

 Pada masa mengisi kemerdekaan merupakan masa membangun 

karakter bangsa melalui pendidikan untuk mencerdaskan 
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kehidupan bangsa mewujudkan perdamaian abadi, kesejahteraan 

dan perlindungan masyarakat. 

Setiap masa akan melahirkan kader bangsa yang akan 

memperjuangkan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kader bangsa tidak akan muncul tiba-tiba tetapi melalui proses 

kaderisasi sesuai dengan problem dan tantangannya. 

Pada masa sekarang dengan sendirinya akan berbeda problem 

dan tantangannya jika dibanding dengan pada masa sebelumnya, 

sehingga proses pengkaderannya baik metode materinya juga harus 

berbeda. 

Kader-kader bangsa inilah yang nantinya akan menjadi ujung 

tombak dalam memperjuangkan tetap tegak dan eksisnya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan masyarakat global. 

Mereka akan membela negara dalam menghadapi problem ideologi, 

politik, ekonomi, sosbud dan hankam. 

Untuk bisa melahirkan kader tersebut harus dirancang secara 

sistematis dan berkelanjutan, untuk disinergiskan dalam pembentukan 

kader bangsa yang memiliki kemampuan bela negara dan berkarakter 

nasionalisme. 

Sudah menjadi kewajiban bagi warga negara untuk membela 

negaranya ketika terancam. Seperti yang diketahui bersama bahwa 

kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah pada tanggal 17 

Agustus 1945, yang mana kemerdekaan tersebut diperoleh melalui 

pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan. 

Setelah Indonesia ini merdeka, sebagai warga negara Indonesia 

mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengisi kemerdekaan. Kita 

juga diwarisi oleh para pendiri negara Indonesia yaitu berupa dasar 

negara dan undah-undang dasar sebagai pedoman dalam mengisi 

kemerdekaan ini. Sudah seharusnya kita harus membela dan 

mempertahankan, menegakkan kemerdekaan kedaulatan negara 

Indonesia, yang tentunya dengan menggunakan dasar Pancasila dan 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Bela Negara Merupakan Hak dan Kewajiban Setiap Warga 

Negara 

Sebagai seorang warga negara, kita juga harus memiliki rasa 

nasionalisme atau rasa cinta kepada tanah air Indonesia raya, ya 

tentunya bukan hanya rasa nasionalisme saja tetapi dibuktikan dengan 

tindakan-tindakan yang mencerminkan cinta kepada negara Indonesia. 

Upaya bela negara adalah suatu tekat, sikap, dan tindakan warga 

negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh dan terpadu, dan 

berlanjut yang dilandasi rasa cinta pada tanah air. 

Bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban untuk semua 

warga negara Indonesia yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. 

Disamping itu juga, membela negara adalah suatu kehormatan bagi 

warga negara yang diberikan oleh suatu negara tersebut. Maka dari 

itu, bela negara harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh 

kesadaran dan tanggung jawab serta rela berkorban demi kepentingan 

bersama yaitu bangsa dan negara. 

Salah satu hak dan kewajiban setiap warga negara adalah 

membela negaranya. Dalam undang-undang sudah diatur mengenai 

hak dan kewajian warga negara dalam upaya bela negara. Dan berikut 

ini dasar hukum bela negara. 

1. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa semua/setiap 

warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan 

negara. 

2. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga 

negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan 

keamanan negara. 

3. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 

Negara menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib 

ikut serta dalam upaya bela negara diwujudkan dalam 

penyelenggaraan pertahanan negara. 

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya 

pembelaan negara, demikian antara lain amanah UUD NRI Tahun 

1945. Artinya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk 

melakukan bela negara tidak pandang laki-laki/perempuan, pekerjaan 

maupun profesinya, tua maupun muda, ulama maupun umara, pejabat, 
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politisi maupun polisi, sipil maupun militer. Dengan demikian bela 

negara bukan monopoli salah satu kelompok profesi, pekerjaan, 

golongan, ras, etnik. Sehingga pengertian bela negara sangat luas, 

supaya mampu mengakomodasi semua golongan, maupun kelompok 

kepentingan. 

 

Perwujudan Bela Negara 

Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang 

dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, 

keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan 

berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan 

gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar 

yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, 

keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai-nilai luhur Pancasila 

dan Undang- Undang Dasar 1945. Pengertian ini memberi kesempatan 

yang seluas- luasnya kepada setiap warga negara untuk melakuan 

aktifitas bela negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara 

adalah : 

1. Cinta Tanah Air dengan indikator : 

a. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang 

wilayah Indonesia 

b. Jiwa dan raganya sebagai bangsa Indonesia 

c. Memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara 

bangsa dan negara 

d. Menjaga nama baik bangsa dan negara 

e. Memberikan konstribusi pada kemajuan bangsa dan 

negara 

 

2. Kesadaran berbangsa dan bernegara dengan indikatornya : 

a. Ikut aktif dalam organisasi kemasyarakat, profesi maupun 

politik. 

b. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara 

sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang 
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berlaku. 

c. Ikut serta dalam pemilihan umum. 

d. Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa 

dan Negara 

e. Berpartisipasi dalam menjaga kedautan bangsa dan Negara 

 

3. Yakin Pancasila sebagai Ideologi Negara, dengan indikatornya : 

a. Memahami nilai-nilai dalam Pancasila. 

b. Mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan 

sehari-hari 

c. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan 

negara. 

d. Senantiasa mengembangkan nilai- nilai Pancasila. 

e. Yakin dan percaya bahwa pancasiala sebagai dasar 

negara. 

 

4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dengan indikator : 

a. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya 

untuk kemajuan bangsa dan negara. 

b. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman 

c. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, 

bangsa dan negara. 

d. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk  bangsa dan 

negaranya tidak sia-sia. 

 

5. Memiliki Kesiapan Fisik dan Psikis, dengan indikator : 

a. Memiliki Kecerdasan emosional dan spiritual serta 

intelegensia. 

b. Senantiasa memelihara jiwa dan raganya 

c. Senantiasa bersyukur dan berdo’a atas kenikmatan yang 

telah diberikan Tuhan YME. 
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d. Gemar berolah raga 

e. Senantiasa menjaga kesehatan. 

 

Untuk bisa melakukan bela negara harus memiliki kemampuan 

pengetahuan, sikap dan ketrampilan bela negara, kemampuan tersebut 

bisa dibentuk melalui pendidikan bela negara melalui jalur pendidikan 

formal, non formal maupun informal. Jalur pendidikan formal di 

sekolah diberi pendidikan Kewarganegaraan mulai dari jenjang 

pendidikan dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi. Untuk 

jalur pendidikan non formal di masyarakat, instansi, orsospol dan 

ormas. Sedangkan untuk jalur pendidikan informal dilaksanakan di 

tingkat keluarga melalui keteladanan orang tua dalam kehidupan 

rumah tangga. 

Bela negara dapat dilakukan kapan saja di mana saja, bisa pagi, 

siang maupun malam hari, di lingkungan rumah tangga, masyarakat, 

instansi/tempat bekerja, di sekolah, di tempat ibadah, di pasar, di 

dalam negeri maupun di luar negeri. Aktifitas bela negara dari tataran 

yang paling halus bersikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sampai dengan yang paling kasar memerangi musuh yang 

mengancam kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan Negara 

Indonesia. 

 

Bela Negara dan Nasionalisme Dalam Mencapai Tujuan 

Pembangunan Nasional 

Nasionalisme atau faham kebangsaan antara bangsa yang satu 

dengan yang lain memiliki sejarah yang berbeda. Bagi bangsa 

Indonesia memiliki sejarah yang unik, bangsa dapat diartikan suatu 

kesatuan solidaritas masyarakat yang terbangun oleh perasaan 

kebersamaan akibat kesediaan saling berkorban dalam waktu yang 

panjang serta kesediaan untuk melanjutkan di masa kini dan masa 

yang akan datang dengan berlandaskan atas kebersamaan itu untuk 

mewujudkan cita-cita bersama. Solidaritas dan kebersamaan tersebut 

tidak terbangun atas asal-usul, suku bangsa, agama, bahasa, geografi 

melainkan pengalaman sejarah dan nasib bersama. 
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Bagi bangsa Indonesia pembentukannya melaui proses yang 

panjang, adanya perasaan senasib, seperjuangan, akan dapat 

menumbuhkan rasa solidaritas yang pada akhirnya mampu 

menumbuhkan kebersamaan untuk menghadapi musuh yang sama. 

Pada menjelang dan pasca kemerdekaan Indonesia semangat 

kebangsaannya sangat tinggi, kerelaan berkorbannya juga tinggi tetapi 

akhir- akhir ini ada semacam penurunan semangat kebangsaan / 

nasionalisme, mengapa bisa demikian ? 

Proses pembangunan Indonesia yang masa Orde Baru sangat 

sentralisis mengakibatkan munculnya kesenjangan pada berbagai 

sektor ekonomi, politik, sosial budaya maupun pada pembangunan 

wilayah/kawasan barat, tengah dan timur. Kesenjangan inilah antara 

lain yang memicu memudarnya rasa solidaritas, kebersamaan karena 

nasibnya dalam kenyataannya tidak sama, kelompok yang satu 

melakukan pengorbanan di pihak lain menikmati pengorbanan yang 

lain. Sehingga memunculkan rasa ketidakadilan antar komponen 

bangsa yang semula terbentuk. 

Upaya untuk menanggulangi tersebut harus bisa menumbuhkan 

kepercayaan pada komponen bangsa bahwa pembangunan ke depan 

dijamin tidak akan menimbulkan kesenjangan baik antar sektor 

maupun antar wilayah, tidak mudah memang tetapi harus dimulai. 

Melalui kepemimpinan yang bisa dipercaya membangun visi dan misi 

yang sama, yang dijabarkan dalam program yang berkelanjutan dan 

berkeadilan. 

 

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 : Indonesia Yang 

Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur 

Mandiri: Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu 

mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang 

telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan 

sendiri. 

Maju: Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber 

daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan 

berkualitas pendidikan yang tinggi. 
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Adil: Sedangkan Bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi 

dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. 

Makmur: Kemudian Bangsa yang makmur adalah bangsa yang 

sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat 

memberikan makna dan arti penting bagi bangsa- bangsa lain di dunia. 

 

Delapan Misi Pembangunan Nasional : 

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, 

beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah 

Pancasila adalah memperkuat jati diri dankarakter bangsa melalui 

pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, 

memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, 

melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal 

sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki 

kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan 

landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa. 

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah 

mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas 

dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan 

iptek melalui penelitian; pengembangan, dan penerapan menuju 

inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju 

serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan 

memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap 

wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun 

keterkaitan system produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk 

pelayanan jasa dalam negeri. 

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 

adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; 

memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas 

desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan 

media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan 

kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur 

hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum 

secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak rakyat 

kecil. 

 

www.m
pr

.g
o.

id



Wilayah Negara serta Sistem Pertahanan dan Keamanan 61 

 

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah 

membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial 

minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; 

memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme 

Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; 

mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindakan 

kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan 

kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta 

meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen 

pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional 

dalam sistem pertahanan semesta. 

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 

adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi 

kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada 

masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; 

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; 

menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap 

berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; 

serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk 

gender. 

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki 

pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga 

keseimbangan antara pemanfaaatan, keberlanjutan, keberadaan, 

dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan 

tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam 

kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan 

ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan 

sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan 

ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang 

berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam 

dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; 

memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta 

meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman 

hayati sebagai modal dasar pembangunan. 

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang 

mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 

adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan 

pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; 

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan 

kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan 
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kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan 

secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber 

kekayaan laut secara berkelanjutan. 

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan 

dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia 

dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; 

melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas 

dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan 

mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral 

antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai 

bidang. 

 

Penutup 

Implementasi bela negara terus diaktualisasikan untuk 

menumbuhkan nasionalisme, dan semua komponen bangsa perlu 

sinergis dalam menumbuhkan nasionalisme dengan memberdayakan 

potensi/kearifan lokal dengan mengimplementasikan semangat bela 

negara 
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PERTAHANAN DAN KEAMANAN 

 

Oleh : Indra Sakti 

 

 

Pengertian Pertahanan Nasional 

Pertahanan nasional adalah segala usaha untuk 

mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara 

dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap 

keutuhan bangsa dan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala 

upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya 

didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta 

keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh 

pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan 

negara. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan 

militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas 

wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-

kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Departemen 

Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan 

dan, di beberapa negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri. 

  

Pengertian Keamanan Nasional 

Keamanan nasional menunjuk ke kebijakan publik untuk 

memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan 

kuasa ekonomi dan militer dan penjalanan diplomasi, baik dalam 

damai dan perang. Secara prinsip, konsep tersebut dikembangkan di 

Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Dalam artian sempit 

keamanan adalah suatu hal yang dapat di pikirkan dengan 

membayangkan kehidupan yang bebas dari ancaman pihak lain. Setap 

warga negara mempunyai hak mendapatkan keamanan. Dalam suatu 

Kajian keamanan mengenal dua istilah penting, dilemma keamanan 

(security dilemma) dan dilemma pertahanan (defence di1emma). 

Istilah yang pertama, dilema keamanan, menggambarkan betapa upaya 
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suatu negara untuk meningkatkan keamanannya dengan 

mempersenjatai diri justru, dalam suasana anarki internasional, 

membuatnya semakin rawan terhadap kemungkinan serangan pertama 

pihak lain. Istilah kedua, dilema pertahanan, menggambarkan betapa 

pengembangan dan penggelaran senjata baru maupun aplikasi 

doktrinal nasional mungkin saja justru tidak produktif atau bahkan 

bertentangan dengan tujuannya untuk melindungi keamanan nasional. 

Berbeda dari dilema keamanan yang bersifat interaktif dengan apa 

yang [mungkin] dilakukan pihak lain, dilema pertahanan semata-mata 

bersifat non-interaktif, dan hanya terjadi dalam lingkup nasional, 

terlepas dari apa yang mungkin dilakukan pihak lain. 

  

Contoh Masalah Pertahanan Keamanan 

Negara Indonesia telah menjupai begitu banyak ancaman 

menyangkut pertahanan dan keamanan nasional, ancaman yang terjadi 

telah menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah serta rasa tidak 

nyaman yang dirasakan warga negara itu sendiri, ancaman itu datang 

dari luar maupun dalam negri seabai contoh seperti berikut: 

 

Ancaman Luar Negri 

a. Indonesia dengan Malaysia - Fenomena Perbatasan Negara 

Berdaulat. 

b. Malaysia Pelanggar Perbatasan Indonesia Terbanyak ditahun 

2008–2009.  

c. Militer Diraja Malaysia Memasuki Wilayah Perairan 

Indonesia Di Ambalat ditahun 2010. 

 

Ancaman Dalam Negri 

a. OPM atau Operasi Papua Merdeka.  

b. Pemberontakan PKI di Madiun Tahun 1948. 
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c. Pemberontakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam 

Indonesia(TII)(DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat) 

d. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 

 

Komponen Pendukung 

Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi 

ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai 

"komponen utama" dengan didukung oleh "komponen cadangan" dan 

"komponen pendukung". Sistem Pertahanan Negara dalam 

menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah 

di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk 

dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur unsur 

lain dari kekuatan bangsa. 

 Komponen utama 

"Komponen utama" adalah Tentara Nasional Indonesia, yang 

siap digunakan untuk melaksanakan tugas tugas pertahanan. 

 Komponen cadangan 

"Komponen cadangan" (Komcad) adalah "sumber daya 

nasional" yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi 

guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan 

komponen utama. 

 Komponen pendukung 

"Komponen pendukung" adalah "sumber daya nasional" yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan 

komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung 

tidak membentuk kekuatan nyata untuk perlawanan fisik. "Sumber 

daya nasional" terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, 

dan sumber daya buatan. 
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ASEAN CYBER SECURITY : PLATFORM KERJASAMA 

KEAMANAN DUNIA CYBER DIKAWASAN ASEAN 

 

Oleh : Rahmat Haryama S.IP M.si (Han) 

 

 

Abstrak 

Terus munculnya dan berkembangnya berbagai macam teknologi baru 

yang berhubungan dengan komputer menyebabkan munculnya 

ancaman dan kerentenan baru yang harus dihadapi, konsekuensinya 

adalah kemampuan cyber defense yang efektif semakin sangat 

dibutuhkan. Dalam paper ini penulis akan menjelaskan pentingnya 

kerjasama internasional dalam membangun kemapuan cyber defense 

bersama agar lebih siap dapat menghadapi ancaman cyber dan 

platform yang dapat diadopsi untuk kerjasama kemananan cyber di 

ASEAN dimasa depan. Penulis menggunakan teori kerjasama 

internasional dan teori sekuritisasi sebagai landasan analisas tulisan 

ini, teori kerjsasama internasional menjelaskan mengenai motivasi, 

tujuan serta keuntungan dan kekurangan yang akan didapat dalam 

sebuah organisasi. teori sekuritisasi digunakan untuk menjelaskan 

munculnya fenomena baru yang kemungkinan dapat menjadi sebuah 

ancaman bagi kebrlengsungan sebuah negara dan transformasi 

fenomena ini menjadi sebuah ancaman yang nyata bagi negara dan 

segera harus diatasi utnuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak 

diinginkan dimasa yang akan datang. 

Keywords : Keamanan cyber, kerjasama regional, kejahatan cyber, 

ASEAN 
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PENDAHULUAN  

Perkembangan teknologi yang semakin modern tidak hanya 

mengubah cara pandang manusia sebagai individu mengenai suatu 

hal, akan tetapi jug acara pandang dunia dalam menilai sesuatu. Salah 

satu kemajuan teknologi yang memberikan pengaruh besar tersebut 

adalah internet yang merupakan sebuah jaringan komunikasi yang 

dikembangkan selama perang dingin. Perkembangan internet yang 

pesat saat ini telah membentuk sebuah dunia baru yang sering disebut 

sebagai cyberspace, dalam era dengan konektivitas tinggi seperti ssat 

ini cyberspace dianggap sebagai wilayah yang tidak tersentuh hukum 

dan juga tidak berbatas sama sekali, yang mana kebebasan dalam 

penggunaanya selalu menjadi isu kajian utama. Siapa saja mampu 

untuk terhubung dan mencari apa saja yang mereka butuhkan dari 

seluruh sumber yang mereka inginkan dan mengubah daya kreasi 

mereka kedalam bentuk digital. Tetapi beberapa penguna internet 

bertindak diluar batas dan mengunakan internet untuk mencapai 

tujuan mereka dengan cara-cara illegal. hal ini kemudian dikenal 

secara umum dengan sebutan cybercrime, walaupun pengunaan istilah 

cybercrime ini masih deperdebatkan mengingatluasnya cakupan dari 

cybercrime tersebut. Akan tetapi pengertian dasar dari cybecrime yang 

membedakannya dengan computer crime adalah penggunaan 

computer yang terkoneksi.  

Permasalah mengenai cybercrime tidak hanya berhenti sampai 

disitu munculnya kelompok-kelompok yang mengunakan konektifitas 

baik sengaja maupun tidak sengaja yang tinggi ini untuk menyebarkan 

malware-malware yang dapat merusak komputer dan juga mencuri 

data-data sensitive apa bila diarahkan kepada jaringan-jaringan 

pemerintah, tindakan ini  memunculkan istilah baru yaitu cyberattack 

sebagai bentuk untuk membedakan tidakan kejahatan biasa dengan 

kejahatan cyber yang benar-benar menyasar target yang berhubungan 

dengan keberlangsungan negara. Berbagai usah telah dilakukan untuk 

menghindari kerusakan yang diakibatkan oleh cyberattack dimasa 

yang akan datang, berbagi macam hukum dan juga regulasi telah 

dibuat oleh berbagai Negara. Britain‟s Computer Misuse Act (1990), 
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Ireland‟s The Criminal Damage Act (1991), Malaysia‟s Computer 

Crimes Act (1997) Indonesian Internet and Electronic Transaction law 

(2010) (Singh, 2007, p. 79). Tetapi ancaman yang muncul dalam 

dalam cyberspace ini tidak surut dan jumlahnya semakin meningkat 

Terus berkembangnya dan meluasnya kejahatan cyber ini dan 

semakin terorganisirnya juga para pelaku kejahatan cyber ini, 

menyadarkan komunitas internasional betapa rapuh dan lemahnya 

jaringan internet terhadap berbagai macam ancaman yang kapan saja 

dapat menyerang. kehawatiran ini semakin menjadi karena banyaknya 

data-data sensitive yang disimpang diruang cyber, mulai data data 

sensitive dari sebuah Negara, data-data perusahaan bisnis besar dunia 

dan banyaknya kebutuhan serta administrasi dunia saat ini sterhubung 

dalam jaringan internet. Karena alasan-alasan tadi internet saat ini 

tidak hanya dianggap sebagai saluran komunikasi tetapi juga bagian 

integral dari wilayah sebuah negara. Kesadaran akan ancaman serius 

dari keamanan cyber ini telah mendorong berbagai negara untuk 

membentuk sebuah kerjasama dalam bidang keamanan cyber. 

Konvensi pertama yang membahas mengenai kerjasama keamanan 

cyber dilaksanakan pada 2001 di Budapest oleh Uni Eropa, konvensi 

ini telah diratifikasi oleh 39 negara (Council of Europe Treaty Office, 

2013). 

Bagi regional yang sedang berkembang seperti ASEAN, bentuk 

kerjasama dalam menghadapi ancaman belum menjadi prioritas, 

walaupun di beberapa negara ASEAN telah dibentuk unit keamanan 

cyber. Banyak dari negara anggota ASEAN belum siap untuk terlibat 

dalam kerjasama keamanan cyber, hal ini adalah akibat dari adanya 

perbedaan dalam kemampuan serta perkembangan teknologi 

komunikasi dan informasi. Meskipun dihadapkan dengan jarak dan 

juga perbedaan kemampuan teknologi pada tahun 2010 ASEAN 

sepakat membentuk ASEAN community yang salah satu pilarnya 

ASEAN Security Community yang salah satu tujuannya adalah 

mempromosikan perdamaian dan juga keamanan dalam regional Asia 

Timur dan juga menangani permasalahan keamanan non-konvensional 

seperti kejahatan cyber.  
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ASEAN juga berusaha menempatkan peningkatan kemampuan 

dalam teknologi komunikasi dan informasi sebagai bagian integral 

dari bagian ASEAN konektifitas. Peningkatan kemampuan ini tidak 

hanya ditujukan untuk meningkatan konektifitas tetapi juga usaha 

pencegahan ancaman dan juga serangan terhadap jaringan. Salah satu 

kesulitan yang dihadapi ASEAN dalam usaha mencapai hal ini adalah 

melakukan penyelarasan sudut pandang dari para anggotanya dalam 

memandang pentingnya kerjasama ini, terutama karena tiap anggota 

ASEAN berada tahapan berbeda dalam perkembangan kemampuan 

teknologi komunikasi dan informasinya dan urgrensinya dalam 

menghadapi kejahatan cyber. Dalam paper ini penulis berpendapat 

bahwa ASEAN harus bersiap untuk menghadapi perubahan dinamis 

dalam bidang keamanan yang pada akhir-akhir ini menjadikan cyber 

sebagai domain baru dimana ancaman-ancaman baru bagi keamanan 

regional dan mengharuskan kerangka kerjasama keamanan ASEAN 

memasukkan kejahatan cyber sebagai isu keamanan yang disamakan 

dengan kejahatan transnasional yang memerlukan peningkatan 

kerjasama antar negara.  

Berdasarkan argument ini, paper ini menjelaskan mengenai 

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di kawasan Asia 

Tenggara untuk dapat mengetahui sejauh mana perkembangan 

tersebut memberikan pengaruh kepada anggota ASEAN, kemudian 

terakhir akan mengkaji mengenai bagaimana ASEAN sebagai 

organisasi regional melihat cyber security sebagai salah satu agenda 

keamanan regional. Pertanyaan terakhir yang harus dijawab adalah 

“apa tipe kerjasama dalam bidang keamanan cyber yang dapat 

dilaksanakan?” untuk menjawab pertanyan ini penulis akan mengkaji 

beberapa dokumen formal mengenai keamanan cyber seperti konvensi 

mengenai kejahatan cyber, kebijakan NATO mengenai pertahanan 

cyber, kerangka kerja APCERT dan juga piagam ASEAN dan 

dokumentasi dari pertemuan dan forum ASEAN. Pendekatan ini 

sangat berguna untuk mengetaui kerangka kerja yang cocok untuk 

menjadi fondasi dari kerjasama keamanan cyber ASEAN dimasa 

depan. Beberapa laporan dan berita juga mengakui bahwa kejahatan 
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cyber dan keamanan cyber sebagai trend dalam isu keamanan 

regional.  

 

Teori Kerjasama Internasional 

Sejak semula, fokus dari teori hubungan internasional adalah 

mempelajari tentang penyebab-penyebab dan kondisi-kondisi yang 

menciptakan kerjasama. Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari 

penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau 

mengantisipasi pilihan-pilihan yang di ambil oleh aktor-aktor dalam 

merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-

aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses 

perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing 

pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan 

(Dougherty &Pfaltzgraff,1997:418). 

Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-

hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan 

disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional 

seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun 

hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasinal dan rezim 

internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan 

yang disetujui, regulasi regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur 

pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan 

kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup 

hubungan internasional (Dougherty&Pfaltzgraff,1997:418-419) 

Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap 

kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan 

pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap 

pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. Sehingga isu 

utama dari teori kerjasama adalah didasarkan pada pemenuhan 

kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah 

pihak dapat diperoleh dengan bekerja sama dari pada dengan usaha 

sendiri atau dengan persaingan (Dougherty&Pfaltzgraff, 1997:419) 
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Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada 

situasi-situasi yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-

institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda 

secara kultur dan terpisah secara geografis, sehingga kebutuhan untuk 

mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi 

tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak 

sangatlah penting. Interaksi yang dilakukan secara terus-menerus, 

berkembangnya komunikasi dan transpotasi antar negara dalam 

bentuk pertukaran informasi mengenai tujuan-tujuan kerjasama, dan 

pertumbuhan berbagai institusi yang walaupun belum sempurna 

dimana pola-pola kerjasama menggambarkan unsur-unsur dalam teori 

kerjasama berdasarkan kepentingan sendiri dalam sistem internasional 

anarkis ini (Dougherty&Pflatzgraff, 1997:419-420). 

Diskusi kerjasama internasional secara teori meliputi hubungan 

antara dua negara atau hubungan antara unit-unit yang lebih besar 

disebut juga dengan multilateralisme. Walaupun bentuk kerjasama 

seringkali dimulai diantara dua negara, namun fokus utama dari 

kerjasama internasional adalah kerjasama multilateral. 

Multilateralisme didefinisikan oleh John Ruggie sebagai bentuk 

intstitusinal yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih negara 

berdasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang berlaku umum yang 

dinyatakan dalam berbagai bentuk institusi termasuk didalamnya 

organisasi internasional, rezim internasional, dan fenomena yang 

belum nyata terjadi, yakni keteraturan internasional 

(Dougherty&Pflatzgraff,1997:420). 

Perilaku kerjasama dapat berlangsung dalam situasi 

institusional yang formal, dengan aturan-aturan yan disetujui, norma-

norma yang disetujui, norma-norma yang diterima, atau prosedur-

prosedur pengambilan keputusan yang umum. Teori kerjasama 

internasional sebagai dasar utama dari dari kebutuhan akan pengertian 

dan kesepakatan  pembngunan politik mengenai dasar susunan 

internasional sebagai dasar utama dari kebutuhan akan pengertian  dan 

kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan 

internasional dimana perilaku muncul dan berkembang. Melalui 
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multilateralisme dari organisasi internasional, rezim internasional, dan 

aktor internasional meletakan konsep masyarakat politik dan proses 

integrasi dimana kesatuan diciptakan  (Dougherty & Pflatzgraff, 1997: 

420). 

 

Teori Sekuritisasi 

Untuk menunjang objektivitas penelitian, maka penulis 

menggunakan teori Sekuritisasi oleh Barry Buzan, Oleh Waever, Jaap 

de Wilde dalam Security: A New Framework for Analysis. 

Sekuritisasi dapat diartikan sebagai versi ekstrim dari politisasi. 

Dalam sekuritisasi, aktor melakukan perlusasan cakupan keamanan 

nasional ke dalam berbagai bidang sehingga semua masalah bisa 

dilihat sebagai keamanan nasional melalui proses politik. 

Sebagaimana yang ditekankan penganut Konstruktivisme, keamanan 

juga dilihat sebagai suatu hal yang dikonstruksikan, bukan merupakan 

suatu hal yang mutlak adanya. Politisasi isu yang dilakukan aktor 

menyebabkan isu yang tadinya bukan merupakan isu keamanan 

berubah menjadi isu yang mengancam dan membutuhkan agenda 

nasional untuk mengatasinya. Melalui sekuritisasi, terjadi pergeseran 

isu dari yang mulanya hanya isu politik biasa, menjadi isu yang 

diasumsikan urgent dan butuh penanganan cepat bahkan tanpa 

peraturan normal dan aturan-aturan pembuatan keputusan lainnya. 

Inilah esensi dari sekuritisasi.  

Ada beberapa konsep dalam sekuritisasi yang menunjukkan 

bagaimana aktor melakukan sekuritisasi. Konsep-konsep tersebut 

yaitu aktor sekuritisasi, speech act, existential threat, referent object, 

dan audience. Sesuai namanya, aktor sekuritisasi adalah pihak yang 

mengusahakan sekuritisasi. Aktor tersebut akan melakukan usaha- 

usaha sosialisasi ide atau yang disebut juga speech act, dengan cara 

mengampanyekan existential threat, yaitu isu-isu ancaman eksistensial 

yang diwacanakan. Usaha sekuritisasi ini ditujukan kepada audience, 

atau pihak pihak yang ingin dipengaruhi oleh aktor untuk 

mempercayai existential threat, dan akan berpengaruh pada referent 
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object, yaitu pihak yang akan terancam jika isu tersebut tidak disikapi 

secara serius. Lalu bagaimana mengukur keberhasilan aktor dalam 

melakukan sekuritiasasi. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa 

sekuritasasi dikatakan sukses hanya jika audience menerima usaha 

sosialisasi ide yang dilakukan aktor tersebut. Dengan kata lain, 

audience setuju untuk mengasumsikan isu yang disuarakan aktor 

sebagai sebuah isu keamanan. Praktek sekuritisasi akan melalui 

beberapa tahap, mulai dari pemunculan masalah, adanya politisasi, 

timbul perdebatan, hingga pengambilan aksi oleh negara.  

Semua tahap ini sangat bergantung pada speech act yang 

dilakukan aktor. Kemampuan mensosialisasikan ide hingga ide 

tersebut diterima khalayak bisa dikatakan faktor kunci dalam proses 

sekuritisasi, karena pada akhirnya pengambilan aksi oleh negara 

hanya terjadi jika ide tersebut diterima. Sebaliknya, jika speech act 

actor tidak berhasil, atau dengan kata lain audience tidak menerima 

existential threat dari actor, maka sekuritisasi tidak akan berhasil. 

Oleh karena itu, seperti yang dikemukakan mahzhab Copenhagen, 

sekuritisasi yang berhasil akan memiliki tiga komponen utama: 

existential threat, emergency action, dan efek pada hubungan antar 

unit. Dalam menganalisis proses sekuritisasi dengan pendekatan 

speech-act, terdapat tiga jenis unit yang penting untuk dibedakan, 

antara lain: (1) referent object (objek referensi), (2) securitizing actors 

(aktor sekuritisasi), dan (3) functional actors (aktor fungsional). 

Interaksi di antara ketiga aktor ini tidak terjadi secara langsung tetapi 

pengaruh satu sama lain sangat signifikan dalam menyajikan sebuah 

analisis yang komprehensif. Ketiga aktor yang disebutkan di atas, 

terutama referent object dan securitizing actors sangatlah penting 

untuk dibedakan agar tidak membuat proses analisis menjadi tumpang 

tindih. Adapun yang dimaksud dengan objek referensi adalah hal-hal 

yang terancam oleh existential threat serta memiliki klaim yang sah 

terhadap kelangsungan hidupnya (survival). 
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PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI DI ASEAN 

Pertumbuhan teknologi komunikasi dan informasi tidak terlalu 

jauh tertinggal dari perkembangan dengan US, eropa dan negara-

negara Asia Utara seperti Jepang dan Korea Selatan. Menurut catatan 

ASEAN E-Commerce Database Project yang dirilis pada tahun 2010, 

ASEAN menyumbang 6 persen dari pengguna internet didunia, 

Indonesia dan Filipina sebagai negara pengguna jasa internet 

teerbesar. Data ini tentu memberikan gambaran bagaimana potentsi 

terciptanya masyarakat regional yang terkoneksi oleh internet. dalam 

master plan ASEAN mengenai ASEAN community perkembangan 

teknologi internet ini telah beberapa kali disinggung sebagai dasar dari 

terbentuknya masyarakat regional yang yang saling terkoneksi, dan 

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini merupakan 

bagian integral dari perkembangan ASEAN community. Walaupun 

detil mengenai visi ASEAN dalam membangun sektor komunikasi 

dan informasi telah dirilis tahun 2010, ada satu celah yang menurut 

beberapa ahli masih kurang diperhatikan terutama dalam hal 

keamanan.  

Sadar akan pentingnya dan rapuhnya sistem komunikasi dan 

informasi yang berbasis internet ini, serta semakin jelasnya ancaman 

yang muncul akibat kejahatan cyber. Masing negera-negara ASEAN 

telah menyiapkan Computer Emergency Response Team (CERT) 

tercatat sudah sembilan dari sepuluh Negara anggota ASEAN telah 

membentuk satuannya ini dan hanya Laos yang belum memiliki 

satuan ini. Sembilan team CERT yang dimiliki Negara ASEAN ini 

juga tercatat sebagai anggota Asia Pacific Computer Emergency 

Response Team (APCERT). Keberadaan team CERT ini dinilai sangat 

penting untuk dapa menjadi “polisi cyber” yang berguna 

mengamankan ruang cyber nasional masing-masing negara dalam 

sebuah kerjasama diantara mereka sangat dibutuhkan untuk 

membangun sebuah jaringan yang bertugas menghadapi serangan 

cyber dan juga kejahatan cyber. Dengan instrument CERT telah ada 

dihampir seluruh anggota ASEAN, sebuah pertanyaan muncul apakah 
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CERT ini mampu dan juga mumpuni untuk menghadapi ancaman 

cyber.  

 

DINAMIKA ANCAMAN KEMANAN CYBER 

Sebelum membahas lebih dalam penulis akan membahas 

mengenai jenis-jenis ancaman cyber yang muncul, untuk 

membahasnya penulis mengacu kepada “Council of Europe‟s 

Convention of Cyber Crime” yang diadakan dibudapest, dalam 

konvensi ini kejahatan cyber dibagi kedalam empat  tipe dasar 

ancaman, adapun sebagai berikut: (1) “Offences against the 

Confidentiality, integrity, and availability of Computer data and 

systems” (termasuk akses ilegal, pencegatan ilegal, gangguan data, 

gangguan sistem, penyalahgunaan alat), (2) “Computer related 

offences” (termasuk pemalsuan dan penipuan menggunakan 

komputer), (3) “Content related offences” (termasuk pornografi anak, 

konten rasis dan sara serta yang berbau teror), and (4) “Offences 

related to infringements of copyright and related rights”.(kejahatan 

pencurian hak cipta) 

Keempat topologi kejahatan banyak dikenal dengan nama 

hacking, phishing, menyebaran worm, Trojan malware, spyware dan 

pengunduhan ilegal. Dalam laporan yang yang berjudul “A Good 

Decade for Cybercrime” diterbitkan oleh Mcfee tahun 2010 yang 

menjelaskan mengenai kejahatan cyber, dalam laporan ini terlihat 

perubahan dinamis yang muncul dalam kejahatan cyber. Waktu 

sepuluh tahun (2000-2010) terakhir ini dapat dilihat bagaimana 

kejahatan cyber dapat beradaptasi dengan trends yang ada pada saat 

ini. Dibagi menjadi 4 rentang waktu perkembangan penggunaan 

internent terlihat berbanding lurus dengan tingkat pertembuhan 

kejahatan cyber. Dalam periode pertama (2000-2003) modus operandi 

seperti penggunaan “Distributed Denial Of Service”, macro virus, 

pencurian identitas lewat jaringan yang tidak aman dan pengunduhan 

illegal, akan tetapi masalah yang ada diperiode pertama bisa dianggap 

hanya sebuah permasalah kecil apabila dibandingkan dengan 
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permasalah yang muncul diperiode selanjutnya. Selama period kedua 

(2004-2005) adalah masa dimana para pelaku kejahatan “cyber show 

off” dengan menunjukkan tidak hanya kemampuan memanipulasi 

tetapi juga berusaha menarik keuntungan dari tindakan kejahatan 

mereka. Penyebaran adware, spyware, rootkit, dan botnet mulai 

mengancam pengguna pribadi dan juga perusahaan untuk kemampuan 

dapat mencuri informasi keuangan penting, dan juga merusak sistem. 

Dalam periode ketiga (2006-2008) para aktor mulai menyusun dan 

bertindak sebagai sebuah grup. Dalam periode ini sifat cyber sebagai 

sebuah permasalahan transnasional mulai terlihat karena grup-grup 

kejahatan cyber ini tersebar diberbagai Negara dan hanya 

berhubungan melalui internet. Pada periode terakhir (2009-2010) 

mengikuti trend Social Network Sites seperti facebook dan twitter, 

permasalahan serius mengenai pencurian data pibadi, penyabaran info 

palsu dan juga link-link yang berbahaya (McAfee, 2010, p. 4-6). 

Sejalan dengan pernyataan yang dikeluarkan McAfee pada 

tahun 2010 kejahatan cyber kedepannya akan mulai menyerang 

jaringan cyber ponsel cerdas, dan akan terus meningkat sehingga tidak 

hanya mengancam PC tp juga seluruh perlengkapan yang terkoneksi 

dengan internet. Laporan Norton Cybercrime yang dikeluarkan pada 

tahun 2012 menyatakan 2/3 orang dewas mengunakan ponsel cerdas 

untuk dapat mengakses dan 2/3 dari jumlah ini tidak mempunyai 

kelengkapan keamanan yang cukup untuk melindungi ponselnya, 

laporan ini juga menulis kerentanan pengguna ponsel cerdas 

meningkat dua kali lipat dari tahun 2010 ke tahun 2011 (Symantec, 

2012). Laporan-laporan ini menunjukakna bahwa kejahatan cyber 

meningkat dalam banyak level, dan kompleksitasnya telah mampu 

untuk menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional, 

dalam beberapa kasus kejahatan cyber telah menyasar kepada intitusi 

pemerintahan dan dengan perubahan ancaman cyber yang terus 

membesar maka muncullah istilah “cyber war” atau peperangan cyber, 

tetapi pemakaian istilah perang dalam peperangan cyber banyak 

dianggap ahli kurang tepat dan masih diperdebatkan. Sebuah artikel 

yang ditulis oleh Professor Sean Lawson yang terbit dimajalah Forbes 

pada 2011 menjelaskan bagaimana perdebatan penggunaan istilah 

www.m
pr

.g
o.

id



Wilayah Negara serta Sistem Pertahanan dan Keamanan 77 

 
 

perang dalam peperangan (Lawson, 2011). Dr. Thomas Rid, ahli yang 

tidak setuju dengan penggunaan istilah peperangan cyber 

menggunakan teori perang Clausewitz sebagai penguat argumennnya, 

menurut Dr. Rid peperangan cyber tidak memenuhi elemen utama dari 

sebuah perang, yaitu kekerasan, instrumental, bersifat politis (Rid, 

2011, p. 10). Sementara itu Jeffrey Carr, berargumen dalam tulisan 

yang berjudul “Clausewitz and Cyber War” yang diterbitkan dalam 

blog pribadinya, pengunaan teori perang konvensional dalam 

menganalisa peperangan cyber tidak cocok mengingat dengan 

dinamika perubahan yang telah terjadi didunia. Dalam bukunya yang 

berjudul “Inside Cyber Warfare” (2010) Carr juga menjelaskan secara 

menyeluruh mengenai trend perang cyber ini dan dampak yang 

ditimbulkannnya terhadap komunitas global. 

Meskipun penggunaan istilah peperangan cyber ini masih 

diperdebatkan, efek dari kejahatan cyber dalam skala kecil dapat 

menghasilkan dampak yang sangat luar biasa menghancurkan, 

menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, dan membahayakan 

hubungan diplomatic dua negara. Sebuah laporan yang dirilis oleh 

KMPG pada tahun 2011 menuliskan kerugian ekonomi dibeberapa 

negara akibat kejahatan cyber, hasilnya yang diperoleh sangat 

mencengangkan. Di Jerman pada tahun kerugian akibat kegiatan 

phising mencapai 17 juta Euro atau berkisar 22 juta US Dollar, 

sedangkan di Inggris pada tahun 2009 kehilangan 27 (US$ 43) juta 

poundsterling dan Amerika Serikat menderita kerugian sekitar 540 

juta US dollar (KPMG, 2011, p. 8). Untuk isu kejahatan cyber yang 

mengancam hubungan diplomatic dapat dilihat di eropa timur, konflik 

ditimur tengah yang mulai mengarah kepada kejahatan cyber, dan 

ketegangan antara Amerika Serikat dan china yang juga menyebar ke 

ruang cyber adalah bukti nyata bahwa politik dapat menjadi alasan 

terjadinya kejahatan cyber. 

Dua konflik yang memberikan gambaran mengenai perang 

cyber dalah koflik cyber antar Rusia dan Estonia (2007) dan antara 

Rusia dan Georgia (2008). Untuk kasus pertama penyebab dari 

serangan ini adalah keputusan pemerintahan Estonia yang 
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memindahkan monument perang soviet dari Tallin pada 27 April 

2007, keputusan ini membuat marah Kremlin (The Guardian: Russia 

accused of unleashing cyber war to disable Estonia, 2007), kemudian 

jaringan E-government milik Estonia, jaringan web komersial dan 

juga sistem perbankan Estonia diserang, menyebabkab seluruh 

kegiatan pemerintahan dan ekonomi Estonia lumpuh total selama 

sepekan. Menurut kementrian pertahanan Estonia, beberapa penyerang 

walaupun disangkal oleh Rusia, menggunakan server yang dimiliki 

oleh Rusia (BBC: Estonia hit by 'Moscow cyber war', 2007). Kasus 

kedua antara Rusia dan Georgia, kedua negara ini berkonflik akibat 

sengketa dua wilayah yaitu Osetia Selatan dan Abkhazia (The 

Guardian: South Ossetia: Georgia preparing for war, Russia claims, 

2008), selain meluncurkan serangan militer konvensional, Rusia juga 

melakukan serangan cyber yang menggangu server pemerintah 

Georgia dan web komersial (The Telegraph: Georgia: Russia 

'conducting cyber war', 2008). 

Dalam konflik Timur-Tengah, salah kasus yang mencuri 

perhatian dunia adalah serangan terhadap fasilitas nuklir Iran dengan 

mengunakan Stuxnet pada tahun 2010, virus yang dirancang untuk 

mencuri data dari dan merusak sitem reaktor nuklir Iran, serangan 

dengan menggunakan Stuxnet ini diduga dilakukan oleh negara lain. 

(The Guardian: Stuxnet worm is the 'work of a national government 

agency', 2010). Yang terakhir adalah kasus perang cyber antara 

Amerika Serikat dan China, semakin memanasnya persaingan kedua 

negara ini, kasus serangan cyber yang dilakukan oleh Amerika Serikat 

dan Cina juga ikut meningkat.Berita serangan cyber terakhir datang 

dari Gedung Putih, yang mengakui bahwa telah terjadi serangan 

terhadap sistem mereka (Reuters: White House targeted in cyber-

attack, 2012). Walaupun tidak ada pernyataan resmi yang menuduh 

China, freebeacon sebuah lembaga konservatif Washington, 

melaporkan bahwa hacker yang meretas jaringan Gedung Putih 

memiliki hubungan dengan pemerintahan China (BBC: White House 

confirms cyber-attack on 'unclassified' system, 2012). Kasus-kasus 

diatas dapat memberikan gambaran mengenai trend kejahatan cyber 

yang mulai menglobal dan intensitas serangan yang terus meningkat 
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dengan kerugian yang semakin tinggi dan tidak hanya mengancam 

secara ekonomi tetapi juga secara politis. Dengan mempertimbangkan 

resiko ini, apabila kawasan, sebagai contoh Asia Tenggara ingin 

membentuk menghubungkan infratruktur informasi dan komuniksi 

para anggotanya, sebuah rancangan keamanan harus dibuat untuk 

menghindari ancaman kejahatan cyber dimasa depan. Negara-negara 

dikawasan Asia Tenggara sendiri tidak aman dari ancaman  kejahatan 

cyber, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya perkembangan 

teknologi cyber selaju berjalan bersama dengan tingkat kejahatan 

cyber. Walaupun masalah terbesar dari kawasan Asia tenggara sendiri 

masih seputaran kebebasan internet, bukan berarti tidak ada ancaman 

kejahatan cyber dikawasan ini. Dari laporan ancaman keamanan cyber 

yang dirilis oleh Symantec. Indonesia berada diperingkat 10 besar 

dalam hal sumber kejahatan cyber, melakukan hampir sebanyak 2,4 

persean serangan cyber dunia (Kompas: Indonesia Masuk 10 Besar 

Penyumbang "Cyber Crime" Terbanyak, 2012). Laporan lain yang 

dirilis oleh Trend Micro Incorporated juga menjelaskan mengenai 

ancaman kejahatan cyber dimasa depan dikawasan Asia Tenggara 

(Okezone: Penjahat Cyber Ancam Keamanan di Asia Pasifik, 2012), 

dalam laporan ini Vietnam berada pada peringkat 3 sebagai sumber 

spam dikawasan Asia Tenggara (Networks Asia: Asia-Pacific security 

landscape shows a mix of old and new threats, 2012). 

 

MODEL KERJASAMA KEAMANAN CYBER DUNIA 

Dengan berubahnya keamanan cyber sebagai ancaman 

keamanan,kebutuhan untuk menyusun kerjasama dalam mengatasi 

ancaman semakin meningkat. Banyak negara mulai menyadari 

pentingnya kerjasama untuk mencegah kejahatan cyber yang terus 

tumbuh. Argument ini juga disetujui oleh Eun-Ju Kim, the ITU 

(International Communication Union) Direktur Regional Asia dan 

Pasifik, beliau lewat pernyataannya menyatakan, “The best way to 

counter this crime is through close partnerships and cooperation in an 

interdependent information society” (UNODC, Cybercrime in Asia 

and the Pacific: Countering a Twenty-First-Century Security Threat) 
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Dr. Hamadoun Touré dalam tulisannya untuk ITU yang berjudul 

“Quest for Cyber Peace” (2011) membuat daftar beberapa bentuk 

kerjasama yang telah ada dalam menangani kejahatan cyber. 

Contohnya adalah UE Council of Europe dengan Convention on 

Cybercrime pada tahun 2001, North Atlantic Treaty Organization 

(NATO) kewenangan manajemen pertahanan cyber, dan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengimplementasikan pencegahan 

kejahatan cyber lewat beberapa organisasi PBB seperti dewan 

ekonomi dan sosial dan kantor PPB urusan obat-obatan terlarang dan 

kejahatan.  

Diantara semuanya Council of Europe‟s Convention on 

Cybercrime (2001) adalah kerjasama internasional pertama yang 

membahas kejahatan cyber secara mendalam, bahkan konvensi ini 

menetapkan defenisi, tipologi serta batasan mengenai kejahatan cyber. 

konvensi ini ditandatangani oleh 49 negara, empat diantaranya berada 

diluar Eropa seperti, Amerika Serikat, Jepang, Afrika Selatan dan juga 

Kanada. Sebanyak 39 negara telah meratifikasi konvensi ini, Belgia 

merupakan negara terakhir yang meratifikasi perjanjian ini pada tahun 

2012, dan dua negara ikut sebagai peserta tambahan yaitu Australia 

pada tahun 2012 dan Republik Dominika pada tahun 2013 (Council of 

Europe Treaty Office, 2013). Perjanjian yang ditulis secara 

komprehnsif ini dapat menjadi acuan ASEAN dalam upaya 

mempersiapkan dan juga mensosialisasikan rancangan kerjasama ini 

diantara para anggota ASEAN sebelum bekerja dalam sebuah 

kerangka kerja nyata mengenai kerjasamana keamanan cyber. Bagian 

terpenting untuk diamati dalam upaya pembentukan kerangka kerja 

masa depan adalah Chapter III dari konvensi ini yang mencakup pasal 

mengenai ektradisi (article 24), cakupan kerjasama dalam ruang cyber 

(Article 25-35) dan juga komunikasi aktif antar anggota (article 35). 

Aturan mengenai ektradisi menjadi sangat penting mengingat sifat 

kejahatan cyber yang transnasional. Selanjutnya kerjasama dan 

komunikasi yang aktif akan menghilangkan jarak yang ada diantara 

negara-negara ASEAN, sehingga negara yang memiliki kemajuan 

akan lebih mendorong negara lain untuk dapat mencapai posisi yang 

sama sebelum memberlakukan kerangka kerjasama. 
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Kerjasama lain yang dapat menjadi contoh kerangka kerjasama 

dalam keamanan cyber adalah NATO. Dalam dokumen yang 

dikeluarkan pada tahun 2011, anggota NATO merancang agenda 

keamanan cybernya tidak hanya untuk mengamankan kawasan dalam 

usaha pertahanan melalui NATO Cyber Defence Management Board 

and NATO Computer Incident Response Capability, tetap juga 

melakukan integrasi kebijakan nasional anggota NATO dan 

mendorong pendidikan dalam sector pertahanan cyber lewat NATO 

Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (NATO 2011). 

Kerjasama NATO mungkin sangat terorganisir dan sangat 

direkomendasikan untuk diterapkan oleh ASEAN, akan tetapi harus 

disadari bahwa platform kerjasama NATO sangat berbeda dengan 

ASEAN. Tidak seperti NATO, ASEAN bukanlah persekutuan 

pertahahan sehingga prinsip non-interfensi dan kedaulatan adalah 

prinsip dasar kerjasama, kebijakan pertahanan adalah hal yang sangat 

sensitif untuk diganggu. Contoh kerjasama lain yang dapat menjadi 

rujukan platform kerjasama bagi ASEAN adalah Asia Pacific 

Computer Emergency Response Team (APCERT), kerjasama 

pertahanan cyber ini berlandaskan kepada kerjasama regional antar 

anggota. Anggota APCERT adalah CERT dan Computer Security and 

Incident Response Team (CSIRT) dari masing-masing negara 

anggota. Misinya adalah meningkatkan kerjasama, mengembangkan 

langkah-langkah untuk mengatasi kasus, memfasilitasi dalam berbagi 

informasi, mempromosikan penelitian dan pengembangan, membantu 

melakukan pada CERT, dan memberikan rekomendasi tentang isu-isu 

hukum (APCERT: Misi Pernyataan). Apalagi sejak anggotanya adalah 

tim ahli, APCERT akan dapat fokus pada teknis untuk mengatasi 

ancaman cyber, acara seperti latihan drill adalah salah satu program 

utama diadakan setiap tahun (APCERT: Kerangka Operasional, hal 8). 

Model ini dianggap dapat memenuhi kriteria yang dibuthkan 

oleh  ASEAN , karena hampir semua negara anggota ASEAN juga 

bergabung APCERT dan tentunya akan mempermudah penggunaan 

kerjasama dengan model yang diusung oleh APCERT dan 

mempermudah adaptasi konfigurasi kerangka keamanan cyber  bagi 

ASEAN. Namun, APCERT bukan tanpa kelemahan. Seperti yang 
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telah dijelaskan sebelumnnya APCERT hanya badan yang bersifat 

teknis yang memiliki sedikit wewenang politis untuk dapat 

merumuskan suatu kebijakan yang konkrit mengenai keamanan cyber. 

Jika ASEAN mengadopsi format yang sama dengan APCERT secara 

keseluruhan, itu hanya akan membuat kerjasama yang akan tumpang 

tindih dengan agenda APCERT dan tidak akan memberikan 

perubahan apapun dalam tahap kebijakan strategis negara. 

 

POTENSI KERJASAMA KEAMANAN CYBER ASEAN 

DIMASA DEPAN 

Seperti Tujuan pertama ASEAN seperti yang tertuang dalam 

dalam ASEAN Charter yang berbunyi "Untuk mempertahankan dan 

meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas dan memperkuat 

nilai-nilai perdamaian berorientasi di wilayah tersebut" (ASEAN 

Charter, p. 3) yang menjadi dasar terbentuknya ASEAN. ASEAN 

dapat digolongkan sebagai sebuah organisasi yang terbentuk atas 

dasar keamanan dan juga politik (Luhulima et al, 2008, hal. 71). 

ASEAN tentunya dituntut untuk dapat menghadapi ancaman 

keamanan yang muncul dikawasan sebagai masalah isu keamanan 

yang dinamis yang selalu berubah setiap waktu. Tapi dengan konflik 

keamanan konvensional seperti sengketa perbatasan masih 

permasalahan utama yang harus dihadapi, kesiapan ASEAN untuk 

dapat menghadapi masalah keamanan kontemporer dipertanyakan. 

Namun, ASEAN telah merencanakan cetak biru dan rencana induk 

dalam usaha realisasi Komunitas ASEAN untuk memastikan pada 

2015 ketika sebuah komunitas keamanan ASEAN terwujud akan 

mampu menghadapi ancaman-ancaman keamanan yang muncul 

dimasa depan. Dalam kasus keamanan cyber, sayangnya dokumen 

yang telah dirancang seperti ASEAN Political Security Blueprint, 

Master Plan on ASEAN Connectivity and ASEAN ICT Master Plan 

2015 belum menunjukkan signifikansi ide tentang bagaimana 

keamanan cyber ASEAN akan didefenisikan dan akan ditangani.  
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Dalam dokumen diskusi Forum Regional ASEAN (ARF), 

ASEAN telah mencatat pentingnya penanaganan masalah keamanan 

cyber. Hal ini dapat dilihat dari hasil dalam diskusi  

ARF pada tahun 2004, ketika ARF mengadakan Seminar Cyber 

Terorisme yang diselenggarakan di Korea Selatan. Tapi baru pada 

pertemuan ke 13 ARF tahun 2006 penyataan  Pernyataan Kerjasama 

di Memerangi Cyber Attack dan Teroris Penyalahgunaan Cyber Space 

dirilis. Meskipun pernyataan ini tidak sekomprehensif yang 

dikeluarkan oleh  Council of Europe‟s Convention on Cybercrime, 

sebuah pernyataan sudah dikirim dengan pesan yang kuat tentang 

kesepakatan antara negara-negara anggota ARF untuk memerangi 

terorisme termasuk terorisme yang menggunakan ruang cyber untuk 

melakukan aksi mereka. ARF juga menyadari ancaman besar dari 

cybercrime atau penyalahgunaan ruang cyber, hal dapat dilihat dari 

kutipan hasil rapat ke 13 ARF seperti dibawah ini, 

 “...terrorist misuse of cyber space is a destructive and 

devastating form and manifestation of global terrorism whose 

magnitude and rapid spread would be exacerbated by the increasing 

cyber interconnectivity of countries in the region; 

Recognizing the serious ramifications of an attack via cyber 

space to critical infrastructure on the security of the people and on the 

economic and physical well-being of countries in the region” (ARF, 

the Statement on Cooperation in Fighting Cyber Attack and Terrorist 

Misuse of Cyber Space, 2006) 

Namun penggabungan cybercrime dengan terorisme dapat 

menyebabkan kebingungan karena keduanya memiliki konteks yang 

berbeda. Karena banyak jenis penyalahgunaan cyber, cybercrime skala 

kecil, cyberwar, tidak selalu memiliki kaitan dengan aksi terorisme. 

Penipuan dengan mengunakan media cyber, phishing, pembajakan 

dapat didorong beberapa motif lain yang murni tindakan kejahatan 

dan tidak dilakukan oleh kelompok teroris yang biasanya didorong 

oleh motif politik. Dengan alasan ini, mendefinisikan cybercrime 

sebagai sebuah tindakan yang berbeda dengan terorisme cyber tentu 
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sangat penting untuk membangun pemahaman dasar bagi kerja sama 

keamanan cyber. ASEAN belum memiliki perjanjian formal pada 

keamanan cyber di luar pernyataan ARF pada tahun 2006. Meskipun 

kebutuhan untuk memiliki kesepakatan tentang keamanan cyber di 

ASEAN penting, kesepahaman mengenai ancaman terhadap kawasan 

ASEAN selalu menjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan oleh 

ASEAN. Permasalahan mengenai perbedaan teknologi komunikasi 

dan informasi  menjadi salah satu dari perbedaan pandangan terhadap 

bagimana harus  mengahadapi ancaman cyber. Malaysia misalnya, 

dengan kemampuan teknologi komunikasi dan informasiyang 

mumpuni ancaman keamanan cyber akan menjadi hal yang penting 

untuk segera ditangani. Dalam sambutannya pada acara The Shangri-

La Dialogue 2012, Menteri Pertahanan Malaysia, Dato 'Seri Dr 

Ahmad Zahid Hamidi menyatakan urgensi untuk membangun 

pertahanan cyber yang lebih komprehensif sebagai usaha untuk 

menangani serangan cyber yang terus meningkat (IISS: Fourth 

Plenary Session). Di sisi lain, untuk negara-negara dengan jumlah 

pengguna internet yang rendah dan penetrasi serangan cyber, juga 

tidak memiliki kemampuan dan juga infrastruktur teknologi dan 

informasi, kerjasama dan kesepakatan mengenai keamanan 

cyberbelum menjadi prioritas. 

Jika memang memiliki kemamuan serius dalam mewujudkan 

kerjasamasa keamanan cyber, ASEAN harus mampu menciptakan 

sebuah platform kerjamasa  yang dapat memenuhi kebutuhan 

kawasan. Mungkin dari ASEAN dapat mempertimbangkan beberapa 

bentuk kerjasama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Semua 

platform kerjasama yang telah dijelaskan sbelumnya dapat 

memberikan masukan yang bermanfaat untuk membuat platform 

kerjasama keamanan cyber ASEAN di masa depan; Namun ASEAN 

harus membuat beberapa penyesuaian sehingga platform akan 

diterima oleh anggota ASEAN. Ada tiga hal yang patut diperhatikan 

dalam membentuk platform kerjasama. Pertama, ASEAN harus 

berdiri di atas pemahaman dasar yang sama pada mendefinisikan dan 

menghadapi masalah ancaman keamanan cyber. Kedua, negara-negara 

anggota ASEAN harus bersedia untuk menempatkan isu keamanan 
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cyber sebagai prioritas utama kawasan, dengan demikian, kebijakan 

yang dibuat di tingkat kawasan akan lebih mudah untuk diterapkan di 

tingkat nasional. Ketiga, kerjasama di tingkat teknis harus dianggap 

serius karena jaringan keamanan hanya dapat berfungsi dengan lancar 

jika semua pihak memiliki kemampuan teknis yang sama. 

Untuk platform kerjasama bagi ASEAN, APCERT adalah 

platform yang baik untuk dikembangkan lebih lanjut oleh ASEAN 

untuk kerjasama kemananan cyber yang mumpuni di masa depan. 

Tapi dengan tujuan untuk melakukan pengamanan jaringan ICT 

ASEAN, seperti yang telah direncanakan dalam Master Plan on 

ASEAN Connectivity dan Master Plan ICT ASEAN, platform kerja 

sama yang berbasis APCERT harus memperkuat. Salah satu cara 

untuk memperkuat format APCERT adalah dengan meningkatkan 

kerjasama ke tingkat yang lebih tinggi, pendekatan tersebut akan 

memberikan kekuasaan politik yang kuat sehingga akan kedepannya 

kerjasama keamanan cyber yang dimiliki ASEAN memiliki 

wewenang yang signifikan untuk mendorong agenda di tingkat 

pemerintah nasional. Sebuah dokumen yang mengikat seperti yang 

dimiliki oleh Council of Europe‟s Convention of Cybercrime juga 

dapat menjadi landasan kerjasama keamanan cyber ASEAN, Namun 

pemahaman yang mendasar tentang masalah kemananan cyber ini 

harus dibentuk terlebih dahulu. Platform kerjasama masa depan juga 

harus dirancang secara hati-hati bahwa aagr tetap sejalan dengan 

prinsip-prinsip non-inferensi dan kedaulatan ASEAN. 

 

SIMPULAN 

Membayangkan ASEAN menjadi kawasan yang terhubung 

dengan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah visi besar 

yang tentu sangat diperlukan dalam usaha mewujudkan ekonomi dan 

sosial-budaya ASEAN. Visi ini, sebagaimana tercantum dalam Master 

Plan ICT ASEAN 2015 sedang menuju " Towards an Empowering 

and Transformational ICT: Creating an Inclusive, Vibrant and 

Integrated ASEAN” (ASEAN, ASEAN ICT Master Plan 2015, p. 12). 
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Tapi visi ini perlu sebuah persiapan dan juga pengaturan yang sangat 

kompleks. Tugas pertama yang perlu dilaksanakan adalah 

menyamakan infrastruktur, pengetahuan dan kompetensi teknologi 

informasi dan komunikasi di negara-negara anggota ASEAN, dan 

yang kedua adalah untuk mempersiapkan prosedur keamanan untuk 

mewujudkan sebuah kawasan yang terkoneksi dengan berbasis cyber. 

Pembentukan kawasan ASEAN yang terkoneksi mungkin 

memang banyak ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi 

dan sosial kawasan dan ditempatkan di bawah pilar ekonomi dengan 

Telekomunikasi ASEAN dan IT Ministers Meeting (TELMIN) 

sebagai salah satu yang bertanggung jawab untuk menyusun rencana 

induk, tetapi pengaturan ini akan rentan implikasi keamanan jika tidak 

memiliki perlindungan yang tepat dari ancaman cybercrime. Untuk 

alasan ini, kesepakatan tentang bagaimana ASEAN akan 

mengamankan konektivitas ruang cyber di masa depan sangat 

diperlukan. 

Dengan alasan sebagian besar negara-negara di ASEAN sudah 

memiliki tim CERT mereka, secara tidak langsung hal ini 

menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN telah menyadari 

pentingnya mengamankan ruang cyber. Kerjasama antara tim-tim ini 

juga diperlukan karena cybercrime adalah ancaman kontemporer 

untuk keamanan yang berjalan didalam dunia maya tanpa batas. 

Tetapi untuk meningkatkan tingkat kerjasama, sebuah kerjasama 

untuk membentuk sebuah landasan yang lebih kuat harus segera 

dibuat sehingga negara anggota ASEAN akan memiliki penafsiran 

yang sama pada mendefinisikan cybercrime dan memastikan langkah 

yang diambil untuk menghadapi ancaman kemanan cyber sesuai 

dengan kebutuhan. Perjanjian tersebut juga harus mencakup sifat 

tanpa batas dari cybercrime, memungkinkan negara-negara anggota 

ASEAN untuk menyelidiki kasus cybercrime di negara-negara 

tetangga di kawasan dan diproses kasus sesuai kesepakatan regional. 

Membangun sebuah kesepakatan mungkin bukan lah hal yang 

mudah bagi semua organisasi regional, terutama bagi ASEAN. Hail 

ini karena kemananan cyber belum anggap sebagai prioritas utama dan 
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isu permasalah sengketa perbatasan masih menjadi perhatian utama 

untuk segera diselesaikan. Selain itu, menempatkan keamanan cyber 

sebagai masalah bagi organisasi seperti yang dilakukan oleh Dewan 

Eropa di Budapest akan memaksa negara anggota ASEAN untuk 

menyesuaikan hukum nasional setelah meratifikasi konvensi tersebut. 

Penyesuaian ini biasanya memulai debat domestik kaitannya dengan 

isu-isu sensitif keamanan nasional dan kedaulatan. Oleh karena itu 

mengkonfigurasi rancangan diterima untuk perjanjian ini diperlukan 

untuk memastikan negara-negara anggota ASEAN bersedia untuk 

menandatangani dan meratifikasinya. 
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POLITIK HUKUM PERTAHANAN DAN KEAMANAN 

WILAYAH INDONESIA DALAM PERGULATAN KONSEP 

INDO PASIFIK 

 

Oleh : Windi Afdal & Alfis Setyawan 

 

 

Abstrak 

Isu di kawasan Laut China Selatan telah memantik kontestasi baru 

dalam memperebutkan hegemoni di kawasan Asia Tenggara. 

Menguatnya pengaruh Republik Rakyat Tiongkok, serta 

meningkatnya kewaspadaan Amerika Serikat beserta sekutu 

tradisionalnya telah membawa negara-negara di dalam komunitas 

ASEAN berada dalam pilihan sulit dalam melindungi kepentingan 

nasionalnya sekaligus pemeliharaan terhadap stabilitas kawasan. 

Tulisan ini bertujuan untuk meletakkan landasan sosial dan politik 

yang menentukan arah politik hukum luar negeri Indonesia dalam 

masalah pertahanan dan keamanan dikawasan Indo-Pasifik. 

Berdasarkan landasan sosial dan politik tersebut penulis memberikan 

beberapa rekomendasi terhadap penyusunan RUU Tentang Perubahan 

terhadap UU No.37 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Luar Negeri. 

Rekomendasi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bentuk legal & 

political adjustment terhadap pergulatan geopolitik di kawasan Indo-

Pasifik. 

Kata kunci: Indo-Pasifik, Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan. 

 

Latar Belakang 

Secara agregat, ASEAN merupakan kawasan dengan 

perekonomian terbesar keenam di dunia dan menempati peringkat 

ketiga di Asia dengan produk domestik bruto (PDB) mencapai US$ 

2,5 triliun atau sekitar Rp 38 ribu triliun untuk tahun 2017. 

Perkembangan tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan Indonesia 

bersama negara ASEAN lainnya dalam memelihara stabilitas kawasan 
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sehingga sampai dengan peringatan ASEAN 50 beberapa waktu yang 

lalu nyaris tidak ada konflik berarti yang terjadi antar negara ASEAN. 

Kita belum tentu bersepakat bahwa persaingan global Amerika 

Serikat (AS) versus Cina di kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia 

Tenggara, akan mengarah pada konflik bersenjata sebagaimana 

diprediksi oleh Dr Samuel Huntington pada dekade 1990-an. Namun 

ada satu tren global yang saat ini tak terbantahkan: Persaingan antar 

negara-negara adidaya, yaitu antara AS versus Cina-Rusia, telah 

bergeser dari kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah, ke kawasan 

Asia Pasifik. Artinya, Asia Pasifik akan menjadi “Medan Perang” 

baru berbagai kepentingan negara-negara adidaya. Sehingga 

Indonesia, otomatis juga akan menjadi “Sasaran Arena Pertarungan” 

berbagai negara-negara adidaya. 

Kontestasi antara dua blok negara adidaya tersebut dalam 

meraih hegemoni di kawasan ASEAN semakin mengemuka ketika 

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mulai memprovokasi soliditas 

ASEAN melalui klaim terhadap laut china selatan dalam beberapa 

tahun terakhir. Menguatnya pengaruh ekonomi dan show of force 

RRT di laut china selatan kemudian direspon Amerika Serikat dengan 

mewacanakan konsep Indo-Pasifik untuk menggantikan istilah Asia-

Pasifik. Sayangnya konsep Indo-Pasifik yang disebut dengan Free and 

Open Indo-Pacific (FOIP) yang ditawarkan Amerika tersebut 

berpretensi membelah ASEAN bahkan pada level tertentu akan 

mendorong pecahnya konflik terbuka antara kekuatan poros dunia 

yang bersaing tersebut dalam suatu perang proxy di kawasan ASEAN. 

Gagasan utama dari konsep Indo-Pasifik yang dikemukakan 

Amerika Serikat(AS) bertujuan untuk membendung pengaruh China 

dengan menarik peran India di Barat, Jepang dan Korea di Timur, 

Australia di Selatan serta komunitas ASEAN di jantung kontestasinya. 

Hal demikian tentunya menjadi ancaman serius bagi komunitas 

ASEAN ditengah gencarnya usaha dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi disalah satu kawasan yang paling stabil di dunia saat ini. 

Disini bisa dipahami bahwa begitu banyak hal yang akan 

dipertaruhkan manakala stabilitas kawasan terancam. Sebagai negara 

jangkar, peran Indonesia menjadi krusial baik dalam pemeliharaan 
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stabilitas kawasan tersebut baik dalam untuk melindungi kepentingan 

nasionalnya maupun untuk memelihara stabilitas kawasan dalam 

konteks masyarakat politik ASEAN.  

Merespon kondisi tersebut isu pertahanan, keamanan dan 

kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan 

anacaman yang didepan mata. Pada satu sisi Indonesia menghadapi 

RRT di utara melalui konsep Belt and Road Initiative serta klaim 

terhadap laut china selatan yang secara tidak langsung mengancam 

kedaulatan Indonesia di laut natuna. Pada saat bersamaan gagasan 

Indo-Pasifik dari AS cenderung hanya akan menempatkan Indonesia 

bersama negara ASEAN lainnya sebagai perisai perang dari kontestasi 

negara adikuasa tersebut. Disadari atau tidak saat ini Indonesia 

dikepung 13 pangkalan militer AS yang berada di kawasan Indo-

Pasifik. 

Menyadari dinamika tersebut menjadi pertanyaan sendiri 

bagaimana seharusnya memposisikan diri ditengah kontestasi global 

tersebut. Untuk menjawab hal tersebut penulis akan mencoba untuk 

meletakkan terlebih dahulu landasan social dan politik yang 

membentuk persaingan tersebut. Setelah memahami landasan social 

dan politiknya kemudian bisa mencoba merancang bagaimana politik 

hokum nasional dalam penetapan kebijakan luar negeri seharusnya 

ditetapkan. 

 

Landasan Sosial dan Politik Pergulatan Konsep Indo-Pasifik 

Gagasan tentang kawasan Indo-Pasifik didasarkan pengakuan 

bahwa pertumbuhan ekonomi, hubungan geopolitik dan keamanan 

antara negara di pasifik dan Samudra Hindia telah menciptakan suatu 

"sistem strategis". Pada tingkat yang paling sederhana, hubungan ini 

dapat dipahami sebagai satu susunan hubungan kekuatan geopolitik 

dimana perubahan di negara yang satu akan mempengaruhi kondsi 

negara disekitarnya. Dalam pengertian ini, Indo-Pasifik dapat 

dipahami sebagai “wilayah super” maritim dengan pusat geografisnya 

di Asia Tenggara. Hal ini tentunya jangan disalahpahami sebagai 

pengabaian terhadap sentralitas Asia sebagaimana dipahami 
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sebelumnya namun lebih kepada penekanan atas sentralitas 

kemaritiman asia dalam wilayah yang disebut dengan Indo-Pasifik 

Konsep Indo-Pasifik menggarisbawahi fakta bahwa Samudra 

Hindia telah menggantikan Atlantik sebagai koridor perdagangan 

tersibuk dan paling strategis di dunia dimana dua pertiga pengiriman 

minyak dunia dan sepertiga dari kargo curah melalui kawasan ini. 

Sekitar 80 persen dari impor minyak Cina, mungkin 90 persen dari 

Korea Selatan, dan hingga 90 persen dari Jepang dikirim dari Timur 

Tengah dan/atau Afrika diangkut melalui Samudra Hindia. 

Perkembangan tersebut telah memantik kerentanan perlombaan 

bersenjata dan kontetastasi politik dan militer di kawasan. 

Perkembangan ini secara bersamaan menjadikan Indo-Pasifik sebagai 

pusat gravitasi strategis dan ekonomi dunia. 

Realitas wilayah Indo-Pasifik merupakan pertemuan dari faktor-

faktor ekonomi dan strategis. Pendorong utama adalah kebangkitan 

Cina dan India sebagai kekuatan yang semakin melihat ke luar dalam 

urusan ekonomi dan militernya.. Hal demikian mendorong meluasnya 

kepentingan ekonomi mereka dengan cepat. Meningkatnya interaksi 

ekonomi dan strategis antara Cina dan India ini merupakan bagian 

utama dari kisah lahirnya konsep Indo-Pasifik. Hubungan ini hampir 

pasti akan terus berkembang seiring meningkatnya kekuatan, 

kemampuan militer, dan kepentingan strategisnya terus tumbuh. 

Meski begitu, narasi kekuatan Indo-Pasifik tidak hanya tentang 

Cina dan India. Wilayah ini melibatkan kepentingan yang saling 

bersilangan dari setidaknya empat kekuatan utama — Cina, India, 

Jepang, dan Amerika Serikat — serta pemain tengah yang signifikan 

termasuk Australia, Korea Selatan, dan negara-negara Asia Tenggara 

yang paling besar. Sejalan dengan kepentingan dan jangkauan yang 

meluas secara geografis dari Cina dan India, peran strategis yang 

berkelanjutan dan kehadiran Amerika Serikat di samudera Pasifik dan 

India adalah faktor utama yang menentukan gagasan Indo-Pasifik. 

Kepentingan Jepang dan Korea Selatan, yang bahkan lebih 

mengandalkan Cina daripada pasokan energi di Samudra Hindia, juga 

perlu diperhitungkan. 
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Diplomasi  strategis  aktif  Jepang  dalam beberapa tahun 

terakhir, termasuk peningkatan keamanan dan kemitraan ekonomi 

dengan India dan pembentukan pangkalan militer kecil di Djibouti, 

dapat dilihat sebagai karakter Indo-Pasifik. Memang, pernyataan 

kebijakan Jepang saat ini secara gamblang menyatakan bahwa 

masalah keamanan di Samudera Hindia, Samudra Pasifik, Laut Cina 

Selatan, dan Laut Cina Timur tidak dapat disikapi secara terpisah. 

Jepang memiliki kepentingan terhadap semuanya. Pada tingkat 

tertentu, hal yang sama juga berlaku untuk Korea Selatan, yang telah 

menempatkan pasukan khusus yang mematikan dan efektif terhadap 

pembajakan di Teluk Aden dengan mengembangkan konsep "blue 

oceans" dalam rangka perlindungan terhadap jalur pasokan energinya 

Namun, kekuatan yang paling aktif dalam mengembangkan dan 

mengadvokasi gagasan Indo-Pasifik adalah Australia. Canberra 

memiliki peran yang unik di sini: ia adalah kekuatan menengah dalam 

pertemuan permainan strategis Indo-Pasifik, dalam berbagai cara. Ini 

termasuk pengaruh diplomatik relatifnya, geografi dua samudera yang 

tidak biasa, kedekatannya dengan dan pengawasan pengawasan jalur 

laut penting yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, dan 

status yang dirasakannya sebagai negara yang — meskipun sekutu 

dekat AS — adalah juga mengembangkan hubungan ekonomi, sosial, 

dan bahkan keamanan yang penting dengan banyak kekuatan Asia. 

Selain itu, Australia telah lama bergulat dengan statusnya yang unik, 

bukan kekuatan Asia maupun Barat, namun dianggap sebagai bagian 

integral namun terpisah dari dunia Barat dan Asia. 

 

Politik Hukum Kebijkan Luar Negeri Indonesia 

Objek kajian dari politik hukum itu cukup luas sehingga 

dimensi dan batasan yang diberikan bagi pengertian politik hukum itu 

sendiri akan bervariasi tergantung kepada sudut pandang (teori 

hukum) yang digunakan. Kajian dibidang politik hukum itu sendiri 

timbul sebagai reaksi atas pertanyaan tentang bagaimanakah relasi 

antara hukum dan politik. Sehubungan dengan itu pertanyaan yang 

mengemuka dalam isu politik hukum itu antara lain misalnya seperti 
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bagaimanakah pengaruh politik terhadap hukum, dapatkah politik 

mengintervensi hukum, dan sebagainya. 

Dari segi peristilahan terminologi politik hukum dapat 

dijumbuhkan dengan istilah legal policy dalam bahasa inggris. 2 

Sebagaimana dijelaskan dimuka, definisi atau pengertian politik 

hukum itu cukup beragam. Meskipun demikian, dengan mendasarkan 

pada persamaan substantifnya Mahfud MD mendefinisikan politik 

hukum sebagai legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara 

nasional meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan 

pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat 

sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang 

telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para 

penegak hukum. Dalam definisi ini politik hukum mencakup proses 

pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan kearah 

mana hukum akan dibangun. 

Persoalan seputar hubungan politik dan hukum telah 

menimbulkan dilema tersendiri bagi disiplin keilmuan hukum. Dari 

sisi epistemologi, timbul pertanyaan mengenai kedudukan kajian 

politik hukum tersebut dalam keilmuan hukum. Apakah politik hukum 

tersebut merupakan bagian dari objek studi ilmu hukumatau ilmu 

politik atau justru merupakan objek kajian tersendiri yang terpisah 

dari kajian ilmu hukum maupun ilmu politik itu sendiri. Jawaban atas 

pertanyaan itu sebenarnya sangat bergantung pada persepsi kita dalam 

memahami hukum itu sendiri, sehingga secara tidak langsung teori 

hukum yang kita gunakan akan menentukan jawaban pertanyaan 

terkait isu politik hukum tersebut. 

Dalam perkembangannya, dibidang teori hukum kontemporer 

terdapat kecenderungan berhentinya pembedaan antara penalaran 

hukum dan politik. Bertitik tolak pada kajian teori hukum 

kontemporer seperti teori hukum kritis (Critical Legal Studies) 

maupun teori hukum dan ekonomi (Law and Economics) pada satu 

sisi dan kebijakan pemberlakuan (enactment policy), kebijakan Arah 

Kebijakan Pembangunan Hukum dan Investasi, dasar memiliki 

karakteristik objektif dan biasanya Jakarta; Majalah Hukum Nasional, 

edisi No 1, hal.64 termaktub dan ditegaskan dalam suatu peraturan 
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3Mahfud MD, op cit, hal 9. Definisi ini hampir serupa 

perundangan,sedangkan kebijakan pemberlakuan dengan yang 

dikemukakan Abdul Hakim Garuda cenderung subjektif dan 

mendasari motivasi politik Nusantara, 1985, Politik Hukum Nasional, 

makalah pada pembentuk Undang-undang dalam pemberlakuan kerja 

Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya, suatu produk hukum, lihat 

Hikmahanto Juwana, 2007, September. 

Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes merupakan salah satu 

teoritis sosial pertama yang menekankan analisis kepada isu hukum 

dan politik. Pendapat yang lebih maju dikemukakan oleh Freidrich 

Carl von Savigny dalam menggambarkan hubungan konseptual antara 

hukum dan politik. 

Menurut Savigny, hukum yang dikembangkan oleh jurist itu 

sebenarnya dibentuk oleh interaksi dua elemen: yakni elemen politik 

yang menghubungkan hukum dengan aspek kejiwaan masyarakat 

(social order) dan elemen teknis yang bersifat mandiri dan terpisah 

dengan bidang lainnya. Dalam pandangan ini, politik hukum 

merupakan dimensi keilmuan yang berkembang atas kajian elemen 

politik, sementara elemen teknis merupakan wilayah ilmu tentang 

norma yang menjadi wilayah eksklusif para ahli hukum seperti hakim, 

Sungguhpun demikian dalam hubunganya dengan politik 

hukum, ada tidaknya hubungan serta bagaimana interaksi antara 

hukum dan politik tersebut tidaklah mudah bila diabstraksikan pada 

setiap teori hukum yang satu sama lainnya saling berseberangan. 

Meskipun demikian pendekatan terhadap teori-teori hukum yang 

berseberangan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan reaksi nya 

terhadap tiga persoalan pokok menyangkut aspek statis, aspek dinamis 

serta aspek epistemologi dari dimensi hukum dan politik. 

Dalam  aspek  statis,  posisi  teori  hukum ditentukan atas 

jawaban pertanyaan bagaimana hubungan hukum dan politik dalam 

keadaan diam. Dalam aspek dinamis, pertanyaan mengemuka adalah 

bagaimana kehendak politik (political order) mempengaruhi proses 

pembentukan hukum. Jawaban atas pertanyaan dilevel statis dan 

dinamis tersebut menentukan aspek epistemologi dari hubungan 

disiplin ilmu hukum terhadap ilmu politik. 
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Dalam merespon isu dilevel aspek statis, dinamis serta 

epistemologi tersebut, teori-teori hukum kontemporer dapat 

dikelompokkan pada tiga model posisi utama yaitu model otonom 

(autonomous model), model campuran (embeded model), serta model 

persilangan (intersecting model). 

Dalam model otonom, hubungan antara hukum dan politik 

digambarkan sebagai dua hal yang berhubungan namun masing-

masing merupakan fenomena yang otonom/independen. Pemikiran 

Hans Kelsen dalam the pure theory of law sangat mewakili kelompok 

ini. Dalam model campuran, hubungan hukum dan politik dipahami 

sebagai dua hal yang saling bercampur dan melekat satu sama lain. 

Hal ini sesuai dengan gagasan umum dari gerakan studi hukum kritis 

(critical legal studies movement) yang memposisikan hukum sebagai 

politik. Sementara itu dalam model persilangan, hubungan hukum dan 

politik digambarkan sebagai titik persilangan dari dua garis yang 

arahnya berbeda. Disini hukum dan politik dipahami sebagai dua hal 

yang otonom namun memiliki hubungan dan persinggungan pada titik 

tertentu seperti proses pembuatan hukum dan sebagainya. Titik 

persinggungan itulah yang kemudian menjadi bahasan dari kajian 

politik hukum. 

Mengingat dalam teori positivisme hukum, hukum itu 

dikonstruksikan sebagai variabel otonom yang berbeda dan tidak 

terpengaruh oleh aspek politik, maka penganut positivisme hukum 

secara tidak langsung akan menolak asumsi adanya determinasi politik 

terhadap hukum maupun penempatan posisi politik hukum sebagai 

kajian ilmu hukum. Selain itu dalam aspek statis meliputi wilayah 

hukum normatif termasuk penegakan hukum , tidak dapat diterima 

adanya dimensi politik hukum sebagai konsekuensi dari otonomi 

hukum terhadap politik. 

Hal tersebut akan berbeda bila misalnya kita mendasarkan pada 

kelompok model campuran seperti CLS yang mengasumsikan “Law is 

Politics”. Dalam perspektif ini wilayah politik hukum sama luasnya 

dengan hukum dan politik itu sendiri mengingat hubungan antara 

keduanya melekat, bercampur dan membaur satu sama lain.8Oleh 

karena tidaklah mengherankan bila begawan hukum Satjipto Rahardjo 
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menempatkan kajian politik hukum sebagai bagian dari ilmu hukum 

mengingat konsep hukum progresif maupun sosiologi hukum yang 

dikemukakan beliau sangat dipengaruhi oleh teori CLS dan 

Sosiological Jurisprudence. 

Dalam posisi ini penulis berpendapat bahwa pada dasarnya 

logika dan penalaran antara disiplin hukum dan politik itu berbeda 

sama sekali, maka adalah tidak tepat bila menempatkan politik hukum 

sebagai kajian tersendiri sebagai integrasi antara ilmu hukum dan ilmu 

politik. Kecenderungan yang mengabaikan dinding pemisah antara 

hukum dan politik dimana bidang yang satu dipaksa untuk masuk dan 

melebur kedalam bidang yang lain hanya akan menimbulkan 

kerancuan dalam memahami politik hukum itu sendiri. Meskipun 

demikian sekalipun ditetapkan adanya pembedaan antara hukum dan 

politik tidaklah berarti diantara keduanya terpisah sama sekali. Politik 

hukum hendaknya dipahami sebagai hubungan dari dua tela’ah yang 

berbeda menyangkut hubungan dan interaksi antara hukum dan politik 

yang meliputi aspek statis ketika hukum dan politik dalam keadaan 

diam, aspek dinamis dalam hal proses pembentukan hukum serta 

aspek epistemologi. 

Kembali kepada fokus utama kajian ini menyangkut politik 

hokum kebijakan luar negeri Indonesia, maka telaah politik hukum 

difokuskan pada apa yang dibentuk oleh kontitusi dan UU No.37 

Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam posisi ini, penulis 

melihat hubungan hokum dan politik pada asasnya pada model 

campuran (embeded model). Dalam kosntruksi tersebut penetapan 

arah dan tujuan hokum ditetapkan berdasarkan landasan sosial dan 

politik yang membentuknya. 

 

Politik Hukum Kebijakan Luar Negeri Indoensia 

Dalam pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia menjalankan 

politik luar negeri bebas-aktif bertumpu pada ideologi Pancasila dan 

landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan dasar 

hukum tertinggi negara Indonesia. Pancasila sebagai landasan ideologi 

Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila sebagai pedoman Indonesia dalam memperjuangkan 
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kepentingan nasionalnya dalam hubungan internasional. Sementara, 

kepentingan nasional Indonesia secara umum sudah tercantum dalam 

UUD NRI Tahun 1945. Dalam konstitusi tersebut, kepentingan nasional 

Indonesia adalah sebagai berikut: (1) melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah; (2) memajukan kesejahteraan 

umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. 

Saat ini penyelenggaraan hubungan luar negeri dilakukan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan 

Luar Negeri yang memberikan landasan dan pedoman yang kuat bagi 

para pemegang kekuasaan dan pemangku kepentingan melaksanakan 

hubungan luar negeri. Perubahan politik internasional yang terjadi saat ini 

membuat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan 

Luar Negeri yang ada saat ini tidak lagi memadai dan membutuhkan 

penyesuaian dengan kondisi internasional saat ini. 

Mengingat adanya berbagai perkembangan, urgensi, serta 

tantangan terkini, muncul pertanyaan apakah Undang-Undang Hubungan 

Luar Negeri masih dapat menjawab berbagai tuntutan kondisi? Untuk itu 

perlu dilakukan evaluasi terhadap undang-undang tersebut. Salah satu hal 

yang perlu untuk dievaluasi kembali yaitu terkait dengan koordinasi 

berbagai instansi dan lembaga pemerintah dalam melaksanakan hubungan 

luar negeri untuk berada di bawah satu payung, sehingga keberagaman 

ego-sektoral dari berbagai instansi dan lembaga yang ada dapat 

disinergikan dalam suatu formulasi kebijakan luar negeri. 

Untuk menyelesaikan beragam permasalahan tersebut, dalam 

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lima tahunan yaitu Tahun 2015 - 

2019 diamanatkan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Hal paling mendasar untuk lebih 

memperkuat pelaksanaan hubungan luar negeri melalui perubahan 

Undang-Undang Hubungan Luar Negeri yaitu menyesuaikan paradigma 

penyelenggaraan hubungan luar negeri dengan kondisi nasional dan 

internasional yang terjadi pada masa kini. Antara lain isu ekonomi 

perdagangan, perjanjian internasional, pengungsi dan pencari suaka, 

diplomasi multitrack, peran Indonesia sebagai mediator konflik, peran 

pemerintah daerah dalam kerjasama luar negeri. Perubahan atas Undang-

Undang Hubungan Luar Negeri diharapkan dapat menjadi pedoman 
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untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri yang lebih responsif 

dalam mengemban tugas sesuai dengan tuntutan kondisi yang ada, serta 

menyelaraskan berbagai kegiatan hubungan luar negeri yang telah 

diselenggarakan oleh berbagai instansi dan lembaga pemerintah. 

Masih banyak ruang yang dapat dilakukan untuk pembenahan dan 

perbaikan dalam tahap implementasi oleh berbagai pihak untuk 

menyesuaikan dengan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang 

Hubungan Luar Negeri. Disamping itu, terdapat ketentuan ketentuan 

dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar 

Negeri yang harus dilakukan perubahan agar selaras dengan konteks dan 

konsep pemikiran yang berlaku secara universal. Ke depan, diharapkan 

formulasi kebijakan luar negeri Indonesia harus mampu menjawab 

tantangan yang muncul dengan pemanfaatan hukum internasional dan 

ketergantungan ekonomi sebagai instrumen politik. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Pergulatan dalam menetapkan arsitektur kawasan indo-pasifik pada 

hakikatnya merupakan kontestasi global antara dua poros kekuatan 

dunia, yaitu AS dan sekutunya pada satu sisi dan RRT dan Rusia 

pada sisi yang lain. Dalam menyikapi kondisi tersebut Indonesia 

hendaknya mempertahankan landasan politik ASEAN yang sudah 

terbentuk dengan menawarkan konsep Indo-Pasifik yang sesuai 

dengan visi masyarakat politik ASEAN. 

2. Kontestasi antara poros kekuatan dunia dalam menentukan arsitektur 

kawasan Indo-Pasifik secara langsung maupun potensial akan 

mengancam aspek pertahanan, keamamanan dan kedaulatan wilayah 

NKRI. Untuk merespon tersebut Indonesia perlu melaksanakan 

politik luar negeri sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dengan 

tidak memihak salah satu kekuatan malainkan terus partisipatif dalam 

memajukan ketertiban dunia. Politik luar negeri bebas aktif 

memerlukan instrument tambahan dengan merevisi UU No.37 Tahun 

1999 sehingga pendekatan diplomasi menjadi lebih luwes dan 

mencapai tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang. 
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KONSEP KETAHANAN NASIONAL 

 

Oleh: Perwakilan Lembaga Permasyarakatan BATAM 
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KETAHANAN NASIONAL INDONESIA 

 

Oleh: anonim 
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