
Pendahuluan 

“The Word State is Identical With The Word War”, kalimat 
ini mengisyaratkan bahwa keberadaan suatu negara-bangsa 
identik dengan perang. Sejarah membenarkan pernyataan itu 
dengan pemusatan dua kali perang besar-besaran de ngan to-
tal korban lebih dari 50 juta manusia. Negara-negara yang ter-
libat perang dengan berbagai bentuk dan gaya pemerintahan, 
mulai regim otoritarian sampai dengan regim demokrasi atau 
diantaranya, hampir semuanya dibawah kepemimpinan sipil 
dan kekuatan militer sebagai subordinasinya. Menariknya 
Carl Von Clausewitz, bangsawan Prussia waktu itu sudah 
menulis dengan dalam dan tajam hubungan negarawan (sipil) 
dengan militer – HSM (Morgan, hal 1).

Faktanya sekarang studi dan pembelajaran HSM dirasa-
kan sangatlah penting bagi elit sipil dan militer. Bicara pan-
jang lebar tentang HSM, ujung-ujungnya akan menyentuh isu 
demokrasi. Belum terujudnya demokrasi bagi suatu Negara 
didemonstrasikan dengan “absen” nya kontrol kelembagaan 
yang effektif ~ “political-will ?  Harold Trikunas, pengajar 
paska sarjana AL-AS menyatakan…stable democratic rule is 
impossible without civilian control of the military. (Bennet, hal 1). 
Pendekatan dan aplikasi pembelajaran serta “praktek terbaik”  
HSM – memudahkan elit sipil belajar cara mengontrol militer. 
Sebaliknya para perwira militer belajar menyadari untuk men-
erima kontrol yang “menguntungkan” kelembagaan militer 
dimasa mendatang dan secara umum sangat berguna bagi 
kelangsung an hidup suatu bangsa (Bruneau, 2004, hal 1-2) 
serta memberikan dampak terciptanya demokrasi riil HSM. 

Ihwal HSM di-tingkat strategik adalah hubungan otoritas 
politik sipil dengan senior elit militer dengan materi pokoknya 
- bagaimana pemerintah melakukan kontrol sipil ini. Dikait-
kan dengan kontrol sipil ini banyak literatur kontemporer 
mempertanyakan kedalaman pengetahuan politisi (sipil) agar 
meka nisme ini benar-benar bisa bekerja untuk mengontrol 
kekuatan militer nasional --> khususnya effektivitas dan eff-
isiensi militer (Ibid, hal 1-2). Meski pun tidaklah mudah me-
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Kontrol sipil atas militer merupakan syarat mutlak (con-
ditio sine qua non) dalam sebuah negara demokrasi. Refor-
masi hubungan sipil militer merupakan bagian dari proses 
demokratisasi. Reformasi militer (sebagai salah satu bagian 
dari Security Sector Reform) di negara manapun juga, bah-
kan di negara maju pun masih belum sepenuhnya berhasil 
membuat elit sipil membangun kontrol objektif. Untuk itu 
kontrol sipil atas militer dibutuhkan untuk memastikan bah-
wa fungsi militer tidak melenceng dari jalurnya. Tantang an 
bagi elit sipil bukan saja memikirkan bagaimana mengon-
trol penggunaan kekuatan militer tetapi juga me ngenal 
militer lebih dalam sampai masalah doktrin, struktur, taktik 
dan teknik serta organisasinya. Di lain pihak, tingkat profe-
sionalitas militer juga diuji. Untuk itu peran inteligen dalam 
negara transisi demokrasi juga dibutuhkan untuk menga-
wasi berjalannya transisi demokrasi dengan baik.

Isu keamanan nasional (dan RUU-nya) menarik dibica-
rakan. Bagaimana tidak, berbicara keamanan nasional seka-
rang semakin ekspansif dan melebar mulai dari ancaman 
individual, lingkungan, dst sampai global. Isu keamanan 
menjadi semakin kabur, tumpang tindih, dan menyulitkan 
para pakar keamanan untuk membagi-bagi dalam disiplin-
nya. Pendekatan dengan fokus dan prioritas kepada ancam-
an terhadap kelangsungan kepentingan nasional akan lebih 
efektif dan mengagendakan ancaman di luar ancaman ter-
hadap kepentingan nasional sebagai isu “domestic affairs”. 
Pendekatan ini juga memudahkan aristektur membangun 
kelembagaan Dewan Keamanan Nasional dengan memba-
kukan siapa anggota tetap dan tidak tetapnya. Nyata-nyata 
polisi tidak pernah duduk dalam dewan tersebut di negara 
manapun juga dalam kelembagaan semacam itu. 

Quarterdeck edisi Juli ini akan mengajak kita mema-
hami lebih komprehensif mengenai masalah keamanan 
nasional dan reformasi sektor keamanan khususnya kon-
trol sipil atas militer dalam hubungan sipil-militer. Selamat 
membaca!
NB: Redaksi menghimbau pembaca untuk mengunjungi 
situs kami di www.fkpmaritim.org untuk memperoleh se-
mua informasi dankajian-kajian FKPM terdahulu sampai 
sekarang. Terimakasih.
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nyajikan dua (2) materi system rekayasa (effektif dan 
effi sien) tersebut. Huntington mengingatkan bahwa 
kontrol sipil obyektif akan meminimalkan tekanan dan 
pengaruh militer dalam pengambilan keputusan na-
sional sekaligus memaksimalkan tingkat profesional-
isme militer. Mengi ngat kontrol sipil adalah “ruh” da-
lam sistem demokrasi sangatlah wajar untuk dijadikan 
aturan main (rule of law) dalam praktek pemilihan jaba-
tan politik, peme rintah dan proses pemerintahannya 
(Andrews, hal 1). Dinamika HSM yang cukup peka dan 
menonjol seperti pergantian Panglima AS era perang 
Korea dan Vietnam ataupun relatif sama dalam bentuk 
lain dinegara lain adalah bukti dan praktek kontrol sipil 
yang bisa diterima tanpa suatu gejolak. Tetapi tetap saja 
muncul pertanyaan sampai batas mana kontrol sipil 
dapat menjelaskan? Jendral Mac Arthur mungkin me-
wakili jawaban tersebut secara tidak langsung, dengan 
mengatakan :  “Once war is forced upon us, there is no alter-
native but to apply every available means to bring it to a swift 
end. War’s very object is victory—not prolonged indecision“. 

Penjelasannya --> perang adalah keputusan politik, 
tetapi Jendral/Laksamana/Marsekal-lah sebagai pe-
mangku otonomi penggunaan kekuatan (jumlah) mi-
liter nasional yang essensial untuk melakukan dengan 
cara effektif dan effi sien ‘tuk memenangkan perang. 
Munculnya keputusan politik tentang perang menyu-
litkan kehadiran ruang “bebas” kontrol politik selama 
proses perang (Nielsen, hal 5) itu. Kecuali ada kondisi 
ideal dan khusus antara Panglima dengan elit sipil/neg-
arawan, tetapi seperti apa? Memang beberapa kepala 
negara kapabel melakukan kontrol sipil rinci terhadap 
penggunaan kekuatan militernya misal Hitler, Eisen-
hower, JFK, Menhan Mc Namarra, namun jumlahnya 
sangat sedikit, apakah kondisi seperti ini bisa disebut 
kondisi yang ideal ? 

Sulit menjawabnya, namun sangatlah penting mem-
pertanyakan sesuai tingkat kontrol politik terhadap 
operasi militer dan seberapa jauh penggunaan kekua-
tan militer (use of forces) yang esensial untuk mencapai 
“ends” strategi militer nasional dan signifi kan sebagai 
taruhan pencapaian kepentingan nasional. Penjelasan 
ini mendukung konsep  bahwa kontrol sipil sebenarnya 
diarahkan untuk mengendalikan bekerjanya instrumen 
militer bersama instrumen kekuatan nasional lainnya 
dalam mekanisme strategi keamanan nasional. Strategi 
yang terakhir ini diarahkan guna menjamin tercapainya  
obyektif (sasaran) kepentingan nasional. Kata “pengu-
naan kekuatan” perlu  diklarifi kasikan (Sumakul, hal 
2-3) mengingat pentingnya defi nisi tersebut bagi Pang-
lima Mandala, Komandan tempur dan sebagai pen-
jabar AP (aturan pelibatan) agar semua anak buahnya 
dilapangan tidak ragu-ragu lagi untuk bertindak. Bagi 
negeri yang baru mulai transisi demokrasi, akan ban-
yak “ongkos” (waktu) pembelajaran yang harus dike-
luarkan. Meskipun bisa saja dengan waktu pendek 
menyelesaikan proses transisi ini seperti Israel. Be-
berapa aspek yang dibayar selain interaksi antara sipil 

dan militer, ada domain inteligen yang menarik untuk 
dilakukan penilaian dan perkembangan dalam tran-
sisi demokrasi ini. Harapannya peran baru inteligen 
bisa menjaga keseimbangan antara harapan terhadap 
keamanan dan aktivitas inteligen serta kebebasan indi-
vidual sebagai warga negara yang bebas dari ketakutan 
(Escobar, abstrak). Sebagai aparat inteligen diharapkan 
bukan produk resim otoritarian tetapi produk inteligen 
demokrasi yang mendapatkan mandat dari kontrol si-
pil untuk menjalankan fungsinya, yang akan dikontrol 
dan diawasi dengan prinsip demokrasi, seperti meng-
hormati HAM, hukum, akuntabilitas dan transparansi 
(Ibid, abstrak). 

Bagi komuniti inteligen tentunya sulit bersikap lebih 
terbuka dan bisa dimaklumi mengapa mereka memi-
lih bersikap lebih tertutup. Rahasia sebenarnya bagi 
inteligen sebenarnya adalah ukuran effektivitas (atau 
MOE, measures of effectiveness) suatu alut, sistem, sista 
(sistem senjata), atau operator pendeknya apa saja yang 
digunakan militer untuk bertempur. Bukan kepada ke-
bisaan (ability) alut, sista, posisi, jaring frekuensi, jum-
lah alut, pasukan, dan lain-lain yang kesemuanya itu 
bisa dicari atau dicuri informasinya. Contoh kebisaan 
adalah:kecepatan menanjak tank atau panser per setiap 
tingkat kemiringan, jarak tembak meriam caliber xx, ke-
bisaan sesuai rancang bangun pabrik, laju pemakaian 
BBM per jam per setiap kecepatan, jarak tempuh maksi-
mum, kecepatan tembak, muatan standar amunisi,dan 
lain-lain. Variabel kebisaan seperti itu sekarang bukan 
lagi suatu hal yang “sulit” dihitung atau dicari atau di-
curi – justru harga MOE alut, atau system atau operator 
justru yang sulit dicuri. 

Misal probabilita sensor mendeteksi, probabilita 
tembak tepat per berbagai jarak per berbagai posisi 
bagi seorang “sniper” atau “marksmanship”, atau harga 
ketahanan lama per individu pasukan khusus dengan 
makanan terbatas, harga pergerakan individu pasukan 
infanteri, tim intai, dan lain-lain justru inilah materi 
MOE yang sangat-sangat perlu sekali dirahasiakan. Ke-
bisaan adalah harga desain teknologi, sedangkan “out-
come”  adalah harga alat, alut, perangkat, system, set-
elah didayagunakan atau mengikuti serangkaian test/
riset lapangan ditangan operator. Apabila dijumlahkan 
harga kebisaan  dengan harga “outcome” barulah benar-
benar mencerminkan harga kemampuan (capabilities) - 
tidaklah mudah atau gampang mengatakan alut atau 
operator ini mampu ini mampu itu. Pembahasan inteli-
gen akan memperlihatkan bagaimana sebaiknya mem-
bangun sistem inteligen dibawah regim demokrasi 
tersebut. Pembahasan ini berasumsi berada dalam kon-
disi domestik yang stabil dan terkontrol. Apabila ada 
kecenderungan instabilitas, HSM akan lebih intens lagi 
karena militer akan meningkatkan proses MIS (mana-
jemen informasi sipil), yakni informasi yang sa ngat 
dibutuhkan militer guna melakukan operasi militer 
menghadapi peperangan yang tidak beraturan (Irregu-
lar Warfare), Operasi militer pokok/besar dan Operasi 
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SSTR (Stability, Security, Transition, dan Reconstruction) 
(Burke, hal 3) serta Operasi gabung an seperti Operasi 
militer dalam rangka membantu urusan sipil (Joint Ci-
vil-Affairs Operation), Operasi gabungan sipil-militer 
(Joint Civil-Military Operation) maupun Operasi gabung-
an militer sendiri dalam suatu negara  (Joint Military 
Operation) sampai operasi gabungan antar negara (Com-
bined Operations).

Kontrol Sipil  Terhadap Militer
  
HSM adalah salah satu atribut perilaku suatu negara 

(Yamaguchi, et-all, hal 213) yang bukan saja mencoba 
memahami interaksi kedua elit tersebut tetapi lebih 
dalam bagaimana peran militer dalam bingkai politik 
dan pada derajad mana militer bisa berpartisipasi da-
lam bingkai itu. Disadari bahwa militer bisa diperankan 
sebagai perangkat “penekan” (coercive) terakhir yang 
dapat digunakan negara serta dapat beroperasi dalam 
fesyen organisasi yang terlatih baik, sepantasnya dan 
“terbaik” bila militer dijadikan subordinasi kontrol sipil 
(Tam, hal 19). Militer sebagai subordinasi sipil memiliki 
keabsahaan penggunaan otoritasnya untuk memilih 
kekuatan militer yang paling esensial untuk berperang 
dan memenangkannya. 

Makna esensial adalah jumlah kekuatan yang diya-
kini berpeluang besar untuk menang apabila berperang. 
Tidaklah keliru menetapkan HSM sebagai salah satu 
“majoring” paska sarjana dinegara maju guna menam-
pung keinginan akademisi dan mahasiswa yang telah 
lama menyadari hubungan elit politik dan “pendirian 
militer” berpotensi menciptakan kekuatan gabungan 
dan effek terhadap politik atau kebijakan luar negeri. 
”Pendirian militer” diatas tidaklah dimengerti sederha-
na sebatas profi l Panglima atau Komandan saja tetapi 
yang lebih penting adalah mengetahui struktur kekua-
tan, doktrin, budaya militer dan tradisinya, dan cara 
bagaimana militer menyelenggarakan organisasi lem-
baganya. Pemahaman ini diperlukan selain memahami 
kejadian didalam negeri juga memahami isu-isu yang 
terjadi dalam lingkup bilateral, multilateral dan regio-
nal sebagai produk HSM.  Karena itu pemahaman dan 
pendalaman arti militer sungguh diperlukan agar lebih 
mudah berdialok dan melaksanakan konsep kontrol 
sipil ini. Menurut Finer; militer modern adalah instru-
men yang diciptakan cenderung untuk kokoh, keras, 
jarang menerima simpati atau respek dari populasi sipil 
dibandingkan entiti lainnya dalam masyarakat umum 
serta kebisaan mereka untuk fokus terhadap sesuatu 
diluar batas kemampuan operasionalnya dan pemerin-
tahan yang tradisional sangatlah terbatas. 

Sebaliknya militer lebih konsen dan memahami 
pelaksanaan strategi dan solusi kebijakan luar negeri 
dibandingkan mitra kerjanya – yakni elit sipil (Kim-
minau, hal 20). Sementara agensi sekuriti tetap meman-
dang militer sebagai penjaga dan pelindung kepentingan 
nasional, meskipun dinilai memiliki kelemahan dalam 

legitimasi untuk mengatur secara sefi hak dan boleh jadi 
mereka hanya bisa memahami atau memprioritaskan 
kepentingan nasional itu dengan cara berbeda dengan 
elemen masyarakat sipil lainnya. (Weinrub, hal 11-12). 
Bautista dalam thesisnya menyebutkan bahwa John 
Johnson mengakui bahwa militer kapabel menginte-
grasikan berbagai kelompok etnis kedalam komuniti 
nasional dan mengajarkan ketrampilan ekonomi bah-
kan pengetahuan masyarakat modern dan demokrasi. 
George Mirsky salah satu Kadep di-Departemen Ilmu 
Pengetahuan Russia menyetujui pendapat ini dan 
mengatakan bahwa “role-model” militer di-empat pu-
luh enam (46) negara yang sedang berkembang diakui 
benar-benar telah memainkan peran strategiknya (Bau-
tista, hal 4). 

Hampir semua mengakui HSM dengan materi kon-
trol sipilnya tidak akan habis-habisnya diperdebatkan 
dan dikembangkan. Peter Feaver menyebut problema-
tik kontrol sipil terhadap militer sebagai dilemma atau 
paradok yang sederhana, simak pernyataan pak Peter 
Feaver…because we fear others (ancaman luar,pen) we cre-
ate an institution of violence (militer,pen) to protect us….
but then we fear the very institution (militer itu, pen) we cre-
ated for protection (Paper, hal 2). Huntington memandang 
problematik ini melalui kontrol sipil obyektif dari dua 
sisi kepentingan relatif bagi militer, yakni sisi imperatif 
fungsional (versus tingkat ancaman) dan sosial (struk-
tur konstitusi Negara) serta komposisi ideologi atau 
persepsi masyarakat (Weinrub, hal 15-16). Oleh Hun-
tington kontrol sipil obyektif dianggap paling tepat dan  
diyakini, pertama  memaksimalkan profesionalisme 
militer dan otonomi selaku alat Negara, dan terakhir ; 
mematangkan demokrasi - yang terakhir ini sangat dis-
epakati Cohen. Realisasi kontrol sipil obyektif tergan-
tung tercapainya keseimbangan antara kekuatan militer 
dan ideologi masyarakat (Porter, hal 13). Owens lebih 
menyentuh, katanya keseimbangan sebenarnya terjadi 
sebagai produk dari “dialok yang tidak seimbang” (Ow-
ens, hal 68). Bahkan Prof Elliot Cohen mengatakan…
coined the term the “unequal dialogue” by which he meant 
the conversation between political leaders and generals that 
needed to be candid, and sometimes even offensively blunt, yet 
remained always unequal, or forever resting on the fi nal and 
unambiguous authority of the political leader (Conelly, hal 
1). Teoris lain seperti Finer, Janowits dan Cohen adalah 
pendukung kuat kontrol sipil dan sepakat adanya dua 
(2) kerucut terpisah antara otoritas sipil dan militer --> 
untuk mempertahankan demokrasi sangatlah penting 
bagi militer tetap dibawah kontrol otoritas sipil. 

Sebaliknya Peri, Lissak, Horowitz, Ben-Eliezer dan 
Schiff meyakini kedekatan dua (2) kubu tersebut bisa ter-
jadi bila diliput dalam ikatan yang positif (Weinrub,hal 
10-12). Meskipun Perry dkk mempostulasikan tidak dip-
isahkannya dua kubu tersebut justru menguntungkan 
untuk mengurangi peluang militer untuk melakukan 
“coup”. Teorinya kontrol sipil terbagi dua yakni kontrol 
sipil subyektif dan obyektif (Budiman, hal 5) dan Hun-
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tington menambahkan, “kontrol sipil subyektif bera-
khir dengan meng-sipilkan “militer” - membuat militer 
sebagai ”cermin negara”. Kontrol sipil subyektif memi-
liki dua peluang yang sama besarnya yakni mempoli-
tisikan militer dan melakukan “coup” (Levine, abstrak). 
Kontrol sipil subyektif berujud dalam berbagai format 
sebaliknya kontrol sipil obyektif berujud satu format. 
Otoritas sipil akan memikirkan obyektif dan “goals” 
dari Keamanan Nasional (baca:KamNas atau Strategi 
KamNas saja,pen) sedangkan militer sebagai subordi-
nasi sekaligus organisasi professional sukarelawan ber-
peran menterjemahkan keinginan otoritas sipil. Sebagai 
antithesis obyektif otoritas sipil yakni partisipasi militer 
dalam politik justru meningkatkan progresivitas dan 
agresivitas kelembagaan militer dalam kelembagaan, 
kelas dan konstitusi politik Negara – akibatnya kontrol 
sipil melemah (Porter, hal 12-13). Kontrol sipil obyektif 
berakhir dengan memiliterkan militer - membuat mili-
ter sebagai “alat negara” yang lebih profesional, periksa 
gambar no.1 dibawah ini. Sejarah mencatat rata-rata 
militer menghendaki pergerakan garis (Budiman, hal 
5) menuju kearah kontrol sipil obyektif, sebaliknya elit 
sipil cenderung bergerak mempertahankan kontrol sipil 
subyektif (Weinrub, hal 17). 

Finer berpendapat kontrol sipil akan effektif apabila 
kapabel mengendalikan intervensi militer dan Kobi 
Michael mendefi nisikan effi siensi kontrol terukur den-
gan perimbangan rasio pengaruh relatif antara militer 
dan sipil terhadap keputusan nasional (proses kepu-
tusan keamanan nasional, pen) dengan asumsi tidak 
ada dominasi militer. Para teoris sepakat bahwa kon-
trol sipil dibenarkan guna memelihara militer sebagai 
produk satuan tangguh yang utamanya digunakan un-
tuk perang. Bahkan Mira Sucharov mempostulasikan 
militer sebagai subordinasi sipil, katanya:…the subordi-
nation of civil society to military values and the subordination 
of civilian control of the military control of the civilian (Ibid, 
hal 13). 

Kebijakan pemerintah mempersenjatai rakyat (na-
tion-in-arms) dan mensubordinasikan militer dibawah 
kontrol sipil adalah bentuk legitimasi kontrol sipil. Tra-
disi “nation-in-arms” diawali Perancis tahun 1793 den-
gan “levee en masse”-nya untuk memobilisasi penduduk 
laki-lakinya. Keberanian melakukan kontrol sipil seperti 
itu lebih dikarenakan keinginan untuk tetap menjamin 
kelangsungan strategi pertahanan nasional berjalan 
baik. Karena itu semua instansi yang terkait dengan 
strategi ini atau para aktornya didefi nisikan sebagai 

subordinasi pemerintahan sipil, dengan bentangan mu-
lai dari subordinasi transisi nasional, nilai, kebiasaan, 
kebijakan pemerintah, sampai dengan institusi sosial 
maupun ekonomi (Johnson, hal 10). Generasi pemikir 
baru seperti Bland, Ben-Meir dan Rebecca Schiff mem-
berikan penalaran baru berbasis domain pemisahan 
yang dianggap lebih effektif sebagai pendekatan ter-
baik. Ben Meir, mendefi nisikan HSM dengan tidak me-
nekankan pemisahan formal dua (2) entiti ini, militer 

Referensi: Ibid,hal 18. Subordinasi dibawah kontrol sipil, seperti kelembagaan pemerintah, institusi budaya, dll, 
semuanya diatur oleh pemerintahan dan elit sipil.

Direct Control
(Subordination)

Precautionary and retrospective 
surveillance

Indirect Control
(Subordination and coordination)

Amount of public support and 
societal regard, a priori and a 
posteriori.

Indirect Control
(Subordination and coordination)

A priori trust + posteriori
surveillance

Indirect Control
(Subordination and coordination)

Trust based on precautinary measures 
(recruitment screened, pledges of 
fidelity, shared values, common
interest).

 Gambar no.1. 
Methoda Kontrol Sipil Terhadap Militer --- Klasik.

Control Over The Military

Objective

External

Internal

Subjective

dan sipil, tetapi lebih kepada interaksi dua (2) entiti ini, 
periksa gambar no.2 dibawah ini. 

Ben-Meir menambahkan bahwa ancaman populer 
bagi sipil bukan berasal dari petualangan elit militer 
atau para “kasta” ksatria (warrior=perajurit), tetapi lebih 
kepada campur tangan militer sehingga mengabur-
kan area khusus kompetensi HSM (Ibid, hal 20). Bland 
mempremiskan direktif sipil adalah suatu defi nisi yang 
mungkin lebih cocok dibandingkan kontrol sipil. Sama 
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 Gambar no.2.
Model HSM 

Civillian

Pollitical Affair. Taking control 
of government (coup d’etat); 
Infl uencing composition of 
government; infl uencing polit-
ical appointments; Interfering 
in decision making process

Domestic Affair. Ex-
panding or extended 
role; Acting as instru-
ment of the civilian au-
thorities

National Security Armed Forces

Millitary

Referensi : Weinrub, hal 19-20. Gambar ulang sesuai referensi aslinya, perhatikan garis terputus-putus adalah 
isu-isu yang tidak disarankan , yakni militer tidak terlibat dan melibatkan diri dalam isu politik (political affairs),  
sedangkan kotak hitam adalah area utama kepentingan HSM. Elit militer hanya memiliki tiga (3) area kepent-
ingan (3 garis tebal), sedangkan elit (pemerintahan) sipil memiliki hubungan dengan empat-empatnya (4 garis 
tebal). Interaksi sipil-militer berada dalam tiga (3) domain saja (periksa 3 kotak hitam).

Penggunaan kekuatan (use of forces)

Ditingkat institusi, HSM ibarat “dua tangan dengan 
satu pedang”. Tangan sipil membuat pertimbangan ka-
pan dicabut dari sarungnya, digunakan untuk apa dan 
kemana – domain kebijakan (sipil). Tangan militer digu-
nakan selalu mengasah pedang itu agar siap digunakan 
dalam perang  – domain operasional (militer) (Owens, 

halnya dengan Ben, Bland berpendapat model kerucut 
ruang sipil maupun militer sebaiknya tidak terpisah 
mengingat ada interaksi yang kuat untuk saling bertu-
kar pendapat laiknya “orang yang berseberangan tetapi 
bersahabat (friendly adversaries)”. Kunci direktif sipil, 
kata Bland - adalah mekanisme akuntabilitas yang ef-
fektif. Gambar no.3 dibawah semakin menjelaskan pe-
mahaman Bland tentang interaksinya.

       Gambar no.3. 
Gambaran (Model) Ruang Silang Pendapat (Diskursus).

Input of Political 
Echelon

Civil Control 
Conception

Political
Conception

Gradient of Interaction
Political Military Echelons

Input of The 
Military

Implementation of The Political 
Echelon’s Directives

Intellegence
Assestment

Strategic
Planning

Cooperation
Institution Traits

Closeness
Personel Traits

Similarity of Values and 
Conceptual System

Amorphous discourse 
space where infl uence occurs

Referensi:Ibid, (digambar ulang sesuai referensi asli) hal 24-25.Produk/output model menunjukkan bahwa meskipun 
ada interaksi yang kuat ini tetap tidak akan berbentuk (samar-samar) meskipun pengaruh militer ada dan bisa terjadi.
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hal 67). HSM lebih mempersoalkan lebih kepada harapan 
hadirnya kekuatan esensial yang dibutuhkan untuk me-
menangkan perang terhadap si”pengancam” dan disisi 
lain masyarakat berharap banyak militer akan melindungi 
mereka dengan kekuatan yang esensial itu. Meskipun 
tidak nampak dipermukaan namun proses keseimbangan 
HSM tetap merupakan produk ”dialok” diantara kedua 
kubu itu. Dialok seperti ini akan memperbaiki “tensi” yang 
mungkin muncul, seperti kata pak Owens (Ibid, hal 72)…
but in practice is far more complex. Both sides frequently disagree 
among themselves. Further the military can evade or circumscribe 
civilian authority by framing the alternatives or tailoring their ad-
vice or predicting nasty consequences; by leaking … dst (Ibid, hal 
72). Owens juga menunjuk pernyataan Richard Kohn da-
lam “Erosion of Civilian Control”, US Naval War College  Re-
view, Summer 2002,…the erosion of civilian control give rise to 
“toxic” CMR (civil-military relations)... dst  (Ibid, hal 73). Pak 
Kohn membeberkan hiruk pikuknya HSM dinegeri AS, 
dan nampaknya cukup menarik untuk dicermati (Kohn, 
hal 9-36). Boleh jadi negara yang banyak dilanda isu seku-
riti dan aksi penangkalan - isu keseimbangan HSM ini 
lebih menonjol. Semakin tertata HSM ini akan semakin 
“elegant” isu keseimbangan ini. Bagaimanapun juga mi-
liter meskipun dengan dominasi manuvra penangkalan 
tetap menyadari (loyal) bagaimana posisinya relatif (sub-
ordinasi) terhadap elit sipil (Owens, hal 68). 

Owens berpendapat masih ada empat (4) pertanyaan 
yang menjadi domain HSM dalam isu kontrol sipil ini, 
khususnya tentang kebijakan penggunaan kekuatan. Per-
tama, pada tingkat mana pengaruh militer masih ditolerir 
dalam masyarakat liberal ? Format ekstrim pengaruh mi-
liter adalah militarism, prakteknya nilai-nilai militer lebih 
mendominasi pemerintahan dan politik luar negeri serta 
banyak menggunakan sumber daya nasional. Selanjut-
nya apa porsi militer sebenarnya dalam pemerintahan 
demokrasi? Owens bahkan mempertanyakan apakah 
ini yang disebut pak Huntington sebagai “sesuatu” yang 
diluar cakrawala HSM dan disebut  sebagai “manajemen 
kekerasan” (Ibid, hal 69) ? Contoh; seberapa jauhkah cam-
pur tangan militer dalam kebijakan luar negeri lebih-lebih 
yang berkaitan dengan aksi penangkalan? Apakah den-
gan cara yang terakhir ini boleh disebut militerisasi kebi-
jakan luar negeri? 

Apakah Komandan satuan dilapangan boleh dibiar-
kan menggunakan kekuatan dan kewenangannya secara 
berlebih-lebihan, mengingat komando dan kontrol dilaut 
biasanya benar-benar diserahkan sepenuhnya kepada Ko-
mandan komposit peperangan ? Apakah Komandan dila-
pangan boleh bertindak bak “raja muda” atau “pangeran 
muda” yang berlebihan kekuatannya ? Apakah perwira-
perwira yang masih aktif boleh memberikan opini-bebas 
(op-eds, pen) melalui media-media umum ? Apakah boleh 
perwira purna tugas melibatkan diri dalam politik parti-
san (partai) ? Kedua, apakah peran yang tepat bagi militer? 
Apakah pendirian kekuatan militer digunakan untuk ber-
perang dan memenangkan peperangan atau melibatkan 
dalam aksi konstabulari saja ? Bentuk peperangan seperti 

apa yang akan disiapkan? Oleh karena manuvra, doktrin, 
organisasi tempur, dll yang disiapkan untuk mengimban-
gi perilaku “lawan”, kemanakah fokus militer akan digu-
nakan , domestik  atau luar negeri   (Ibid, hal 70)?  Pen-
galaman AS secara permanen fokus kepada “konfl ik skala 
besar” (LSC/large scale confl ict) versus “musuh” mulai 
tahun 1930-an dan setelah perang dingin  dan “trauma” 
serangan 9/11 sekarang lebih memfokuskan pada - pe-
perangan tidak beraturan (PTB) seperti lawan insurgensi 
dan lawan terrorisme sama halnya dengan keterbukaan-
nya versus bencana alam, seperti versus Tsunami, Katrina, 
versus penegakkan hukum seperti kekacauan di LA, 
pengamanan perbatasan (Ibid, hal 70), operasi kooperasi 
sipil-militer dengan sipil maupun militer negara sahabat 
(Joint CMO). Pertanyaan berikut : apa dampaknya dalam 
isu HSM ditingkat pengambilan keputusan strategik te-
patnya pengambilan keputusan keamanan nasional ? 

Ketiga, pola HSM seperti apakah yang menjamin 
tercapainya ukuran effektivitas penggunaan instrumen 
kekuatan militer (Ibid, hal 70) ? Semua pertanyaan tersebut 
tidaklah berarti apa-apa apabila instrumen militer tidak 
kapabel menjamin kelangsungan hidup bangsa (baca 
kelangsungan hidup salah satu substansi kepentingan 
nasional, misal kedaulatan Negara yang tentunya sudah 
terdokumentasikan dalam payung kepentingan nasional, 
pen). Selanjutnya kata Macubin Owens…if there is no con-
stitution,  the question of constitutional balance does’nt matter.  
Does effectiveness require a military culture distinct in some way 
from the society it serves ?  What impact does political structure 
exert ? What impact does the pattern of civil-military relations 
have on the effectiveness of strategic decision making processes 
(Ibid, hal 70)? Keempat, siapa yang menjamin ? Apakah 
militer menjamin obligasi masyarakat atau kepada siapa ? 

Bagaimana merekrut dan menahan (berapa lama da-
lam satuannya, pen) anggota militernya ? Bagaimana mi-
liter mengatur “kebijakan” diversitas satuan-satuannya ? 
Bagaimana dengan isu rasial, gender, ethnis, minoritas, 
bahkan isu homoseksual (Ibid, hal 70) ? Pelahan tetapi 
pasti, isu-isu tersebut mulai terpecahkan, mulai dari solusi 
komponen cadangan, wanita dalam satuan tempur darat 
laut dan udara bahkan ekstrimnya rekrut dari minoritas 
muslim, dan homoseksual (Ibid, hal 70) bahkan kekuatan 
militer sekarang cenderung menjadi kekuatan profes-
sional  sukarelawan . Diluar ini semua ada suatu focus 
pertanyaan myopik dan biasanya terlupakan namun jus-
tru sangat menarik. Misal : apakah kontrol sipil juga me-
nyentuh kelembagaan eksekutif seperti terhadap Presiden 
dan Menhan ? Apa peran legislatif didalam mengontrol 
instrumen militer (militer sebagai instrumen)? Apakah 
pendirian militer merupakan satu (unifi ed, pen) suara 
sedemikian rupa sehingga “bisa” bicara dalam satu cor-
ong suara sama halnya dengan otoritas sipil (Ibid, hal 71) 
? Bagaimana bentuk ”alami” dari nasehat militer? Har-
uskah elit militer meminta dengan “keras” (atau “lunak-
lunak”) agar nasehatnya  diterima? Bagaimana alternatif 
cara bertindak (alternatives course-of-action) militer bila 
me nganggap elit sipil mengambil keputusan keliru, atau 
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agak keliru atau dengan kata lain ada “silang pendapat” 
antara militer dan elit sipil, berbasis keyakinan bahwa 
keputusan itu akan sangat berbahaya bagi “kelangsungan 
hidup” suatu bangsa (Ibid, hal 71) ? Rangkaian kontrol  
sipil masih belum menyentuh bagaimana bila hal ini diter-
apkan pada eksekutif maupun legislatif khususnya versus 
isu penggunaan kekuatan militer. 

Perspektif Clausewitz

Filosof Prussia ini bukan penganjur HSM, namun lebih 
banyak berfikir tentang perang sebagai kelanjutan politik. 
Cara pandang yang sangat populer untuk menyatakan 
bahwa kekuatan militer waktu itu adalah perangkat kebi-
jakan elit sipil. Karena itu perspektif Clausewitz sangat tepat 
digunakan sebagai pendekatan pembenaran policy penggu-
naan kekuatan militer oleh sipil, seperti kata bangsawan Pru-
sia tersebut…”War is merely the Continuation of Policy by other 
means…..The political object is the goal.War is the means of reaching 
it, and means can never be considered in isolation from their purpose” 
(Yamaguchi, hal 216). Sebagai alat negara, kekuatan militer bisa 
sangat cocok (well-suited) untuk suatu tugas, dan sebaliknya 
sangat tidak cocok (ill-suited) untuk tugas lain. 

Memahami “kekuatan” sebagai kapasitas untuk menda-
patkan sesuatu, dan memahami fundamental perangkat alat 
negara sebagai instrumen kekuasaan nasional untuk mem-
peroleh sesuatu dengan aksi membentang mulai dari “cara 
yang manis” seperti mempertanyakan, dialok, persuasi, atau 
penawaran sampai cara yang relatif “kasar” seperti mengan-
cam, atau memaksa bahkan menghukum dan nyata-nyata 
kekuatan militer sangatlah cocok untuk melakukan aksi 
yang lebih ekstrim seperti itu. Clausewitz tidak menceritakan 
HSM secara konkrit, namun lebih banyak menyebutkan ba-
gaimana hubungan dan interaksi antara elit sipil dan militer, 
singkatnya dinamika antara elit sipil dengan militer, dengan 
fokus bagaimana melaksanakan perang. Karena esensi HSM 
adalah kontrol politik terhadap militer (baca keputusan ten-
tang penggunaan kekuatan militer yang esensi), negarawan 
Prussia ini menilai bahwa mempertahankan atau menjaga 
kontrol politik ini bukan sekedar menjawab sistem nilai, 
akan tetapi lebih dari itu yakni kunci suksesnya suatu keg-
iatan yang strategik. Clausewitz sangat mengharapkan elit 
sipil memahami betul-betul apa yang akan dan sedang dik-
erjakan pengguna kekuatan militer agar proses kontrol sipil 
terhadap penggunaan kekuatan militer benar-benar dapat 
dijalankan dengan baik. Proses pemahaman ini diberlaku-
kan bagi regim otoritarian atau demokrasi. Beberapa pema-
haman yang perlu dikenal dari ajaran Clausewitz; pertama, 
mengingat perang adalah kelanjutan kebijakan atau politik 
negara, maka pertimbangan politik-lah yang akan mendomi-
nasi pelaksanaan perang. 

Karena maksud perang adalah mencapai beberapa sasa-
ran politik, maka obyektif militer harus benar-benar ditegas-
kan dan dipilih berbasis sasaran politik konkritnya bagaimana 
caranya agar beberapa sasaran politik yang diinginkan terca-
pai dengan menggunakan kekuatan militer (Nielsen, hal 35). 
Politik tidak dapat menghentikan fungsinya ketika perang 

sudah dimulai. Wajarlah kalau politik akan terus menerus 
menggunakan pengaruhnya terhadap jalannya operasi mi-
liter. Demi menjaga kelangsungan kontrol atau pengaruh ini, 
suatu hal yang sangat vital bagi seorang Komandan ditingkat 
senior/nasional untuk menjaga kualitasnya bukan saja seba-
gai seorang Perwira tinggi yang kompeten memahami sum-
ber daya militer yang diberikan padanya tetapi juga seorang 
negarawan mumpuni tentang kebijakan nasional dan kontek 
politik yang diembannya. (Ibid, hal 35). 

Kedua, keharusan elit politik mencermati jalannya pep-
erangan. Dalam rangka mencermati ini elit sipil perlu mema-
hami bahkan sewaktu merancangpun diharapkan elit sipil 
sudah kapabel  memahami. Bila petinggi sipil kurang me-
mahami dikarenakan tidak berlatar belakang militer dapat 
saja diperbantukan penasehat militer agar petinggi sipil tetap 
dapat mempertahankan kontrolnya terhadap penggunaan 
militer. Ketiga, harapan Clausewitz bagi elit sipil kapabel  se-
cara rinci mengamati jalannya peperangan tentu saja banyak 
tantangannya, dan Clausewitz kurang menjelaskan dengan 
tegas sejauh mana sipil bisa mengontrol jalan peperangan. 
Termasuk bagaimana dan apa yang harus dilakukan peting-
gi militer apabila elit sipil mengarahkan kesesuatu keputusan 
yang justru membawa negaranya kearah kekalahan perang 
(Ibid, hal 36). Keempat, suatu tantangan bagi negarawan (uta-
manya) maupun militer. Mengapa ? Petinggi politik harus 
kapabel sebagai seorang pemikir strategik yang berfikir ba-
gaimana menggunakan means, ways dan ends dalam satu 
kesatuan yang utuh dan terdefinisi sebagai strategi keaman-
an nasional. Petinggi politik diharapkan bisa bertindak selaku 
yang berwenang mengendalikan atau sekurang-kurangnya 
mengontrol faktor “kelemahan” dan “kekuatan” lingkun-
gan domestik sama halnya di-lingkungan internasional, atau 
regional. Fokusnya petinggi politik harus selalu mempri-
hatinkan upaya tercapainya obyektif substansi kepentingan 
nasional. 

Peran Inteligen

Selama regim otoritarian berkuasa, sistem inteligen berada 
dibawah bayang-bayang “kekeliruan” regim yang beropera-
si melalui kepala negara dan dibawah kontrol kelembagaan 
militernya (Escobar, hal 1). Pemimpin yang otoritarian ini ser-
ing menyalahgunakan kewenangannya khususnya HAM, 
menindas kebebasan individual, dan khususnya melanggar 
prinsip-prinsip demokrasi. Berbeda dengan regim demokra-
si - kekuatan politik dan kontrol pemerintah lebih banyak di-
wenangkan kepada masyarakat, meskipun ada pertanyaan 
seberapa jauh porsi masyarakat untuk mengontrolnya, kalau 
tidak mengetahui “sama sekali” apa sebenarnya yang dilaku-
kan pemerintah ? Sekarang ini porsi besar sasaran politik bagi 
sebagian besar negara adalah konsolidasi demokrasi baru. 

Perlu dipahami bahwa demokratisasi entah baik regim 
otoritarian ataupun regim demokrasi memiliki dua (2) varia-
bel demokrasi yakni transisi demokrasi yang lengkap dan 
demokrasi yang sudah terkonsolidasi. Hal ini memerlukan 
gabungan perubahan besar-besaran kebijakan dan sosial, sep-
erti sensor, organisasi politik, habeas corpus (=sesuai aturan 
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main hukum), pembebasan tahanan politik, pengembalian 
mereka yang dibuang, rehabilisasi individual, memperbaiki 
distribusi pendapatan, dan sangatlah penting adalah toleransi 
(Escobar, hal 16). Kebanyakan Negara yang melewati tahap 
transisi demokrasi adalah negara-negara dengan regim yang 
didominasi militer (Bruneau, 2008, hal 1) dan hanya sedikit 
negara-negara yang melewati tahap konsolidasi demokrasi 
berawal dari regim yang didominasi militer.  Demokrasi me-
merlukan kebebasan dan keterbukaan kampanye politik dan 
pemilihan umum. Kebanyakan masih banyak kasus setelah 
selesai transisi demokrasi - selain modifikasi khususnya pe-
rubahan sosial dan ekonomi, dan toleransi, dan perubahan 
tingkah laku serta sikap yang lebih berpendidikan. Menu-
rut pak Diamond, demokrasi yang terkonsolidasi adalah 
situasi politik dimana demokrasi menjadi “satu-satunya” 
aturan main diwilayah tersebut (Escobar, hal 16). Persepsi 
komuniti inteligen, sebagai subordinasi pemerintah yang 
berkuasa dengan tegas bisa membedakan antara “kebijakan” 
dan “inteligen”. Bagi komuniti inteligen kedua fungsi terse-
but akan berbeda. Pemerintah sipil akan menjalankan suatu 
“kebijakan” tertentu dan inteligen akan mendukung tetapi 
tidak akan mengganggu apalagi menasehati (komentar) al-
ternatif pilihan pemegang “kebijakan”. Elit inteligen yang 
mendukung “kebijakan” pemerintah sipil diharapkan akan 
mempertahankan obyektivitas konten sehubungan dengan 
kebijakan khusus, atau alternatif keputusan nasional atau 
“outcome”. Gagalnya elit untuk mempertahankan obyek-
tivitas akan menciptakan “inteligen yang dipolitisir” (Ibid, hal 
11). 

Selagi dunia menyaksikan lahirnya demokrasi baru, per-
an sistem inteligen seharusnya mulai dievaluasi. Setelah satu 
dekade regim otoritarian, atau pemerintahan militer, didu-
kung sistem inteligen “rahasia” dan sesuatu yang mengerikan 
terhadap pelanggaran HAM – sepertinya demokrasi baru 
membuka debat publik terbuka dan legislatif  baru memulai 
mendorong kontrol sipil yang memadai terhadap agensi in-
teligen (Ibid, hal 1). Sistem inteligen sebaiknya memiliki peran 
sentra baru yakni mencegah kesewenang-wenangan pelang-
garan HAM sementara itu melindungi kepentingan nasional 
melalui strategi keamanan nasionalnya. Peran baru ini me-
merlukan keseimbangan yang baik antara keamanan negara, 
kegiatan inteligen, dan kekebasan (baca kenyamanan) indi-
vidual penduduknya – tidak lagi terjadi ancam mengancam 
yang mencederai demokrasi (Suyanto, hal 1). 

Peter Gill bahkan menyimpulkan singkat tentang inteli-
gen dibawah resim demokrasi dengan kalimat “suatu sistem 
yang kapabel menjamin informasi tentang ancaman riil tanpa 
menyalahgunakan HAM” (Escobar, hal 1). Inteligen tetaplah 
dibutuhkan akan tetapi sudah terevaluasi dan berubah fokus 
performanya. Methoda yang digunakan sebaiknya diran-
cang untuk membangun dunia yang lebih aman dan nya-
man, berbasis hukum dan kooperasi yang effisien dan effektif 
dan berkualitas. Operasi inteligen harus mereformasi keraha-
siaannya lebih berbasis ukuran effektivitas (MOE), lebih ter-
integrasi dengan kebutuhan pemerintahan demokrasi dan 
kebijakan regional, dan  mewujudkan keseimbangan trinitas 

riil antara keamanan, kegiatan inteligen dan kebebasan indi-
vidu warga negaranya. Masyarakat haruslah ikut mengon-
trol dan mengawasi inteligen dibawah prinsip demokrasi, 
seperti menghormati hukum dan HAM, akuntabilitas dan 
transparansi. Bahkan versus isu inteligen sebagai fungsional 
terstruktur sekarang ini harus ada kiat baru untuk bekerja 
lebih kolaboratif dan demokrasi, tidak harus berkerja hanya 
mengandalkan segelintir elit inteligen yang seolah-olah ka-
pabel menjawab semua isu keamanan nasional seperti yang 
terjadi dimasa regim non-demokrasi. Berikut ditayangkan 
dalam tabel no.3, matrik visualisasi perbandingan yang ter-
jadi di-tiga (3) negara yang dianggap mewakili regim otoritar-
ian dan kemudian mengikuti strategi negara yang mengikuti 
transisi demokrasi dan demokrasi yang terkoordinasi, seperti 
tabel dibawah ini. Matrik ini dapat digunakan bagi pemang-
ku kepentingan dan amanah untuk merancang bangun 
“aturan main”, peran dan struktur baru bagi operator dan 
sistem inteligen yang lebih baik setelah membandingkan dari 
sistem inteligen otoritarian ke sistem inteligen demokrasi.

Inteligen El Salvador tidak bisa digabungkan dalam ma-
trik dibawah regim demokrasi,  mengingat negara tersebut 
belum berubah sama sekali dari sistem otoritarian ke sistem 
inteligen demokrasi dan sampai sekarangpun belum ada 
informasi tentang reformasi sistem inteligen ini. Perhatikan 
muatan sel-sel matrik dengan Romania dibawah regim oto-
ritarian benar-benar berada dalam genggaman tangan yang 
nakal (wicked problem) jauh dari legalitas mandat yang jelas, 
struktur maupun pengawasan, bahkan Romania dibawah 
regim demokrasipun tidak banyak mengalami perubahan 
siginifikan. Perhatikan kriteria strategi dalam tabel yang bisa 
dipilih baik otoritatif, atau kolaboratif atau kompetitif bagi se-
tiap aktor penguasa. Ketiga alternatif “means” ini mengadop 
teori Dr Nancy dari Pasca Sarjana AL-AS  tentang mengatasi 
masalah jahat atau nakal (against wicked-problems) (Ibid, hal 
34). Kriteria perilaku (beaviourally), sikap (attitudinally) dan 
konstitusi (constitutionally) adalah ciri-ciri system inteligen 
yang relatif tetap sama dibawah kontrol regim otoritarian. 

Menegasikan pelanggaran terhadap hak individual dan 
masyarakat membutuhkan perubahan mandat, struktur 
dan pengawasan system inteligen dalam transisi demokrasi. 
Ketiga varibel perubahan ini merupakan subordinasi kon-
stitusional --> periksa tiga (3) sub-kriteria (3 kolom terakhir) 
dibawah konstitusional. Sepertinya kasus Argentina dalam 
tabel dipilih guna mendemonstrasikan pilihan strategi kolab-
orasi dan otoritarian sebagai strategi “nakal” pilihan Romania 
(Ibid, hal xvi) – siapa yang tidak mengenal Ceausescu? Ar-
gentina lebih maju dalam konsolidasi demokrasi sebaliknya 
Romania dengan kelemahan masyarakat sipilnya ditandai 
dengan lemahnya kepercayaan pemerintah yang diekpresi-
kan dengan diangkatnya pejabat otoritarian sebelumnya un-
tuk menjalankan bisnis inteligen. 

Penjelasan singkat ini yang mungkin ingin ditampilkan 
Escobar guna menjelaskan thesisnya. Akhirnya dua (2) pe-
tunjuk sebagai pegangan bagi resim kerja agensi Inteligen, 
pertama fokus kepada ancaman utamanya yakni sesuatu 
yang mengancam subtansi kepentingan nasional – keaman-



an nasional. Kedua, ditingkat politik nasional, Presiden dan 
penasehat haruslah memandang agensi inteligen sebagai 
kelembagaan yang sangat berharga khususnya menjawab 
dengan premis keberadaan (situasi) kebijakan nasional (Ibid, 
hal 14-15) utamanya yang berkaitan dengan gangguan terh-
adap pencapaian obyektif kepentingan nasional yang berka-
tagori “survival” – ancaman prioritas.

Kesimpulan
 
Isu HSM sebagai bisnis elit sipil dan militer menjadi daya 

tarik tersendiri bagi akademisi dan mahasiswa yang menya-
dari bahwa kooperasi sipil dan militer akan memberikan 
kekuatan lebih (powerfull) versus urusan domestik bahkan 
eksekusi kebijakan penangkalan (FDO/fexible detterent op-
tions) yang membentang mulai dari kekuatan penekan (influ-
ence power) dengan cara yang paling “manis” dan bergerak 
lebih kearah “persuasi” dan “tangkal” terhadap aktor Negara 
lain. HSM akan menjadi sesuatu tantangan bagi elit sipil sama 
halnya elit militer dengan dukungan fungsional inteligen. 
Tantangan bagi elit sipil bukan saja memikirkan bagaimana 
mengontrol penggunaan kekuatan militer bahkan mengenal 
militer lebih dalam sampai kedoktrin, struktur, taktik dan 
teknik serta organisasinya. 

Perlu perubahan sikap, perilaku dan pengawasan fung-
sional inteligen dan menuntut transparansi dan akuntabilitas 
selain harus lebih effisien dan effektif bagi unit inteligen sesuai 
mandat, struktur dan pengawasan resim pemerintahan yang 
demokrasi dan lebih kolaboratif. Diperlukan penggunaan 

teknik manajemen modern yang lebih berbau kuantitatif sep-
erti penggunaan MOE dan AHP (analisis hirarkhis proses) 
untuk membantu menganalisis inteligen. Meskipun literatur 
HSM berumur lebih dari 50 tahun, pemikiran Huntington 
dan Janowitz, dengan fokus upaya rekonsiliasi fihak militer 
selaku subordinasi kontrol sipil ternyata literature tersebut 
masih relevan menjelaskan fenomena HSM. 

Bahkan Clausewitz yang jauh lebih senior masih bisa 
menjelaskan dasar-dasar konsep penggunaan kekuatan mi-
liter oleh elit sipil. Sementara ini ada perkembangan konsep 
berkaitan dengan demokrasi selain HSM yang disebut Refor-
masi Sektor Sekuriti/RSS yang mulai dikembangkan di Ing-
gris  dan daratan Eropa sebagai reaksi terhadap HSM yang 
sudah mulai dianggap kuno  (Bruneau, 2008, hal 4) dan ket-
erbatasan-keterbatasan HSM. Nampaknya RSS sekarang ini 
diutilisasikan pemerintah dan lembaga/organisasi interna-
sional guna mengembangkan kebisaannya (ability) mengem-
bangkan cara yang lebih effektif membantu mewujudkan 
keamanan (Ibid, hal8-9). Pendukung RSS berdalih bahwa isu 
keamanan bukan hanya masalah ancaman dari dalam dan 
dari luar saja atau dari militer dan non-militer, sedangkan mi-
liter dan elit sipil tidak bisa sendiri-sendiri melawan ancaman 
itu, oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi. Perkembangan 
teori RSS ini mencermati tiga (3) instrumen keamanan yang 
ditampilkan yakni militer, polisi dan inteligen – sepertinya 
masih belum effektif dikontrol oleh sipil (Bruneau, 2008, hal 
30). Hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi khususnya 
saat menghadapi spektrum misi dan peran domestik seperti 
lawan terorisme dan menjamin dukungan operasi kemanu-
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   Tabel No.3. 
Inteligen Negara-Negara Dibawah Regim Otoriter Dan Demokrasi  

INTELLIGENCE UNDER AUTHORITARIAN REGIME

STRATEGY BEHAVIORALLY ATTITUDINALLY CONSTITUTIONALLY

MANDATE STRUCTURE OVERIGHT

ARGENTINA Authoritative Repression Coercion 
Violations of Human  

Rights

Weak Society
Fear & Terror

Imposition of Law
(to satisfy elite’s 

interests)

Under the Head
of the State

Lack of
Accounta bility & 

Transparency

ROMANIA Authoritative Repression Coercion 
Isolation Viola-

tions of
Human Rights

Weak Society
Fear & Terror

Imposition of Law
(to satisfy elite’s 

interests)

Under the Head
of the State

Lack of
Accountability

& Transparency

EL SALVADOR Authoritative Repression Coercion
Violations of

Human Rights

Strong Society
Fear & Terror

Imposition of Law
(to satisfy elite’s 

interests)

Under the Head
of the State

Lack of
Accountability

& Transparency

INTELLIGENCE UNDER DEMOCRATIC REGIME

STRATEGY BEHAVIORALLY ATTITUDINALLY CONSTITUTIONALLY

MANDATE STRUCTURE OVERIGHT

ARGENTINA Collaborative
Authoritative

Democratic
Behavior Legitimacy 

Transparency

On the Way to a
Strong Society

Constitutional Both  under
Civilian Control

Parliament, 
Judicial Branch

ROMANIA Authoritative 
(Presidential 
Decree)

Fragile Democratic
Behavior

Weak Society
Lack of Confi dence

Constitutional Under Former
Offi cers (constant 
reminder of the 
past, threat to 
democracy)

Parliament, 
Weak Judicial 

Control

Referensi:Ibid, hal 116. 



siaan paska bencana alam ataupun peran internasional seper-
ti menghadapi kasus terrorisme atau menyiapkan unit PKO 
yang lebih kapabel, ketiga instrumen keamanan tersebut 
biasanya sulit melaksanakan perannya diluar kebisaannya 
(Ibid, hal 31). Kolaborasi HSM dalam jaringan yang lebih luas 
akan lebih baik dengan melibatkan satuan pendukung per-
damaian (PSO), agensi intelligen, pengadilan dan aparat pen-
egak hukum  struktur sipil yang mengatur kekuatan sekuriti, 
LSM-LSM dan media masa (Ibid, hal 9-10). Materi HSM yang 
dipertanyakan Macubin Owens tidak dibatasi terhadap kon-
trol legislatif maupun eksekutif dan diluar itu masih banyak 
pertanyaan Owens lainnya yang masih belum terjawabkan. 
Isu keseimbangan HSM yang ditulis pak Kohn, Cohen dan 
Connelly cukup menarik untuk direnungkan (periksa refer-
ensi masing-masing penulis). 

Disertasi Kimminau, Letkol USAF, dengan salah satu 
pendekatan yakni membandingkan gaya tulisan dalam 
essei strategi baik dari elit sipil maupun militer, perilaku 
offensive,defensif, dan perilaku sub-grup masing masing 

Kontrol Sipil Dalam Hubungan Sipil - Militer (HSM)

Vol. 5, No. 13, Juli 2012 10

menghasilkan perbedaan signifikan diantara kedua kubu 
ini dan menarik untuk dipelajari (Kimminau, abstrak). Ma-
teri ajaran tentang HSM masih menjadi daya tarik utamanya 
yang berfokus di-area kontrol sipil terhadap militer atau di-
tingkat pengambilan keputusan keamanan nasional dan 
bahkan dijadikan materi ajaran di perguruan tinggi yang 
dikelola militer maupun non-militer. Pendalaman materi 
HSM di-era kontemporer dikembangkan mengamati dalam 
liputan tiga (3) faktor yakni kontrol, effektivitas dan effisiensi. 
Area studi HSM sangat luas, belum lagi mencermati praktek 
HSM dinegara-negara yang mewarisi tradisi kerajaan yang 
kuat seperti di Eropah (Jerman, Belanda, Turki, Inggris) atau 
Jepang, atau China, atau Thailand dengan rekor “coup yang 
sukses” sebanyak 18 kali di-Asia ini (O’Connor, hal 1) atau 
dinegara bekas Komunis (negeri-negeri Balkan), atau dineg-
ara yang penuh dengan aksi “coup d’etat” seperti di-Amerika 
latin, atau dikaitkan dengan  operasi gabungan sipil-militer 
(CMO). Semoga bermanfaat. 

Daftar Pustaka
 

1.  Andrews, Brandy M,Maj US Army, School of Advanced Military Studies ,US Army Command and General Staff Coll, Fort Leavenworth , 
Kansas , AY 2008 ,  “Patterns of Civil-Military Relations In Democracies”.

2.  Bautista, Fredelino S, LtCol Philipinne Army, Thesis US Army War Coll, Master of Military Arts and Studies, “ Toward a Theory of Military 
Involvement in National development In Underdevelop Countries”.

3.  Bennet, David J,Maj USAF, Thesis US NPS, Dec 2007, MA In National Security Affairs, “The Trinity : A New Approach To Civil-Military 
Relations”.

4.  Bruneau, Prof Thomas C dan Matei,Christina Florina, Naval Postgraduate School (NPS) , Democratization, vol # 15, no # 5, 2008, “Towards 
a New Conceptualization of Democratization and Civil-Military Relations”.

5.  Bruneau, Prof Thomas C , e-Journal, Foreign Policy Agenda, November 2004, “Teaching Civil-Military Relations”.  
6.  Budiman Djoko Said, QD , vol # 5, no # 12, Juni 2012, “Menakar Ulang Hubungan Sipil-Militer (HSM)”.
7.  Burke, Kevin P, May US Army, Thesis US Naval Postgraduate School, March 2007, MS in Defense Analysis, “Civil-Reconnaissance : Sepa-

rating the Insurgent From The Population”
8.  Connelly, Donald B, PhD, Dept of Joint,Interagency,and Multinational Operations,US Army Command and General Staff Coll, Nov 2010, 

“The Unequal Proffesional Dialogue : American Civil-Military Relations and The Proffessional Military Ethic”, Prepared for US Army Com-
mand and General Staff College, Proffesional Military Ethics Symposium, 15-17 Nov 2010…literatur  ini sangat menarik untuk didalami.

9.  Escobar, Anna M Chavez, Civilian, Thesis US Naval Postgraduate School, March 2001, MA In International Security and Civil-Military 
Relations,   ”From Authoritarian To Democratic Regimes : The New Role of Security Intelligence”.

 10. Johnson,Dauglas, dan Metz, Steven, US Army War Coll, Monograph, 1995, ”American Civil-Military Relations : New Issues, Enduring 
Problems”.

11. Kimminau, Jon A, Lt Col USAF, Ohio State Univ Dissertation (Political Science), 2001, “Civil-Military Relations and Strategy : Theory and 
Evidence”.

12. Kohn, Richard H, Proff of National Security Affairs, US Naval War Coll, Naval War Coll Review, Summer 2002, Volume # LV, Nr # 3, “The 
Erosion Of Civilian Control Of The Military In The US Today”. 

13. Lovell, Proff John P, Center for Research and Social Systems, March 1970, “The Military and Politics in Five Developing Nations”.
14. Morgan, Michael J, US National War Coll, 2002, “Clausewitz on Civil-Military Relations : What Hitler Should Have Known”.
15. Nielsen, Suzanne C, US Army War Coll, Monograph, May 2001, “Political Control Over The Use Of Force : A Clausewitzian Perspec-

tive”.
16. O’Connor, Andrew C, Lieutenant US Navy, Thesis US Naval Postgraduate School, March 2011, Master of Arts in Security Studies , “Why 

Thailand’s Military Stepped in”
17. Owens, Mackubin Thomas , Proff of National Security Affairs, Naval War Coll Review, Spring 2012, Volume # 65, Nr # 2, ”What Military 

Offi cers Need To Know About Civil-Military Relations (CMR)”.
18. Paper, “The Civil-Military Problematique: Huntington, Janowitz , and the Questions of Civilian Control”.
19. Porter,Jack J,Proffesor, pengajar Teori KamNas, Antara perang dan damai, Strategic Studies Institute, US Army War Coll, April 

2010,Monograph, ”The Construction of Liberal Democracy : The Role Of Civil-Military Institutions In State and Nation-Building In West 
Germany and South Africa”.

20. Sumakul,Willy.F,QD,vol # 5, No # 12, 2012, “Penggunaan Politik Kekuatan Angkatan Laut:Salah Satu Praktek Hubungan Sipil-Militer”
21. Suyanto,Djoko,Harian Kompas, Jumat, tanggal 24 Agustus 2012, hal 1, “Djoko : Menghasut dan Mengancam Cederai Demokrasi”.
22. Tam, Andrew H, Lieutenant US Navy, Thesis US NPS, March 2006, MA in National Security Affairs, ”Coercion and Governance in China: 

Analyzing Civil-Military Relations In The Post-Deng Era Using Multiah Alagappa’s  Analytical Framework”.
23. Weinrub, Alan, Lieutenant US Navy, Thesis US Naval Postgraduate School,MA in Security Studies,Dec 2009, ”The Evolution of Israeli 

Civil-Military Relations : Domestic Enablers and the Quest For Security”.
24. Yamaguchi, Noboru dan Welch, David A, ASIAN Perspective, Volume # 29,Nr # 1,2005, “Soldiers, Civilians, and Scholars : Making Sense 

Of The Relationship Between Civil-Military Relations and Foreign Policy”.



Keamanan Nasional (KAMNAS) dan Dewan Keamanan Nasional ...

KEAMANAN NASIONAL (KAMNAS) 
DAN DEWAN KEAMANAN NASIONAL 

(WANKAMNAS), SEPERTI APA?

Vol. 5, No. 13, Juli 201211

Pendahuluan 

RUU Kam Nas  dengan  WanKamNas-nya 
sepertinya mengajak kita ke-ruang masalah 
dengan penjurunya adalah salah satu aparat 
keamanan. Wacana KamNas lebih banyak 
berorientasi kepada ancaman, baik militer 
maupun non-militer. Beberapa tulisan di-me-
dia telah memberikan indikasi adanya aparat 
keamanan yang diindikasikan gamang (ner-
vous). Kalau ancaman militer jelas siapa ak-
tor dan penjurunya, tapi non-militer dengan 
tingkat, hirarkhi dan dampaknya yang begitu 
beragam, benarkah Polisi sebagai  penjuru-
nya ?  

Apakah penjuru selalu menjadi faktor kritik 
dalam pemecahan masalah ? Dalam pemeca-
han  masalah yang terpenting adalah definisi 
masalahnya, kemudian tentukan obyektifnya 
(apa yang mau dicari) diikuti modelnya seba-
gai kandidat pemroses masalah, dan diproses 
--> menjadi konsep yang komprehensif ,utuh, 
dan kokoh. Konsep menjadi jauh lebih pent-
ing sebelum menjadi kandidat RUU. Semen-
tara itu tercipta stigma dimasyarakat bahwa 
RUU (apapun juga) adalah panakea atau obat 
yang mujarab bahwa semua isu serumit apap-
un segera berakhir kalau sudah ada payung 
hukum,benarkah? 

Tengok saja paradok banyaknya produk 
UU yang belum terevaluasikan setelah seki-
an tahun berjalan. Sebaiknya kesampingkan 
dulu RUU sebagai kandidat obat mujarab, 
periksa dulu konsep dan gagasan KamNas 
dan WanKamNas-nya, ujikan dan tes. Bila 
ditemukan kekurangan dan kelemahan --> 
jadikan masukan RUU. Konsep RUU KamNas 
(dan umumnya RUU manapun) sebenarnya 
lebih banyak diutilisasikan sebagai pendor-
ong (driver) agar menciptakan rezim kerja 
KamNas lebih optimal berbasis konsep yang 
konkrit, jelas dan kokoh (clear, concrete and 
robust). 

Definisi masalah tentang KamNas 

KamNas dapat didefinisikan dengan be-
berapa pendekatan. Pertama, pendekatan 
tradisional diera sebelum dan selama perang 
dingin - sering dikritisasi karena menyem-
pit liputannya dan lebih berkonsentrasi pada 
isu ancaman militer serta cenderung men-
ganalogkan KamNas yang seharusnya lebih 
“outward looking” dengan KamNeg yang 
lebih berorientasi kedalam (“internal affairs”). 
Kedua, usai perang dingin isu keamanan 
nasional dikritisasi justru karena semakin 
ekspansif,melebar dan banyak melibatkan isu 
keamanan disemua aspek kehidupan manu-
sia dan lingkungan. Mulai dari keamanan in-
dividual, kampung, lingkungan sampai kene-
gara dan bahkan semua instrumen-instrumen 
nasional. Akibatnya bidang studi keamanan 
menjadi semakin banyak harus menjelaskan 
dan membagi-bagi dalam banyak lapangan 
studi (security field study) dan akhirnya men-
jadi semakin kompleks, paradox, tumpang 
tindih dan mengaburkan arti keamanan itu 
sendiri. Pendekatan pertama dan kedua nam-
paknya lebih banyak didemonstrasikan da-
lam proses menuju RUU KamNas. 

Ketiga, pendekatan yang lebih rasional 
berbasis “yang disasarkan” , yakni sesuatu 
yang bersentuhan langsung dengan kelang-
sungan kehidupan bangsa (survival) akan 
menjadi ancaman prioritas, misal kesejahter-
aan ekonomi atau kedaulatan – dengan kata 
lain substansi kepentingan nasional. Fokus 
yang diamanankan lebih konkrit kepada sub-
stansi kepentingan nasional. Ekonomi dan 
Kedaulatan adalah salah dua elemen Kepent-
ingan Nasional. Kata Huntington…National 
Interest is established by the head of the state to 
protect the nation’s social, economics dst, dan 
setelah disetujui rakyat untuk didokumenta-
sikan. Kepentingan Nasional adalah subor-
dinasi Fundamental National of Goal (yang 
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terakhir ini padanannya adalah muatan pem-
bukaan UUD RI). KamNas sebagai strategi 
yang mengamankan kepentingan nasional 
dan sepantasnya sebagai  subordinasi Ke-
pentingan Nasional. 

Prof Roskin, pengajar sekolah perang AD-
AS mengatakan bahwa Kepentingan Nasional 
adalah apa maunya bangsa ini dimata dunia. 
Isu KamNas adalah isu ketersinggungan ter-
hadap elemen kepentingan nasional. Kam-
Nas adalah kebutuhan untuk memelihara 
“kelangsungan hidup” suatu Negara bangsa 
dengan mengutilisasikan instrumen kekua-
saan nasional seperti PEM (politik,ekonomi, 
dan militer) demikian kata WilkipediA. Era 
kontemporer ini semakin banyak instrumen 
kekuatan nasional yang dapat diutilisasikan 
semisal mulai DIME (diplomatic,informasion
al,militer dan ekonomi) sampai ke MIDLIFE 
(militer, informasional, diplomasi, legal, in-
telijen, finansial, ekonomi). 

KamNas menurut JP 1-02,2010 (JP = Joint 
Publication) dan Dictionary of the Military and 
Assosiated Terms (standar US-NATO) adalah 
pengertian  kolektif (paduan) tentang per-
tahanan nasional dan politik luar negeri. 
Hakekat dan aplikasinya KamNas akan beru-
jud strategi nasional untuk menghadapi isu 
kedaulatan versus aktor pengancam atau 
kelompoknya yang mengganggu kelangsun-
gan hidup suatu bangsa. Teori strategi yang 
diajarkan disekolah perang AD,AL dan AU 
AS (US Army,Navy,Air Force dan National 
War Coll) lebih tegas lagi menyebut upaya 
pertahanan nasional dan politik luar negeri 
dipadukan dalam strategi-strategi nasional 
untuk mempertahankan kelangsungan hidup 
suatu bangsa dan ter”orkestra” dengan sebu-
tan “strategi keamanan nasional”. KamNas, 
Strategi KamNas dan Strategi Nasional bisa 
disebut bolak-balik sama artinya. 

Nampaknya pendekatan ketiga lebih ra-
sional, komprehensif, lebih ekonomik bisa 
mengakomodasi pendekatan pertama dan 
kedua dan lebih berorientasi kepada Kepent-
ingan Nasional. Isu keamanan yang tidak 
menyentuh isu “ketersinggungan” dengan 
Kepentingan Nasional dikeluarkan dan di-
agendakan sebagai isu Keamanan dalam 
negeri (homeland security) dengan materi se-

bagian besar (muatan pendekatan pertama 
dan kedua) dan umumnya adalah ancaman 
non-militer --> sehingga KamNas lebih prior-
itas dan fokus kepada isu “ancaman” murni 
terhadap kepentingan nasional yang harus 
diselesaikan sehingga membuat konsep Kam-
nas  semakin konkrit, jelas dan kokoh. 

Semakin komprehensif definisi masalah 
itu semakin kokoh konsep KamNas dan 
lebih mudah merasionalisasikan arsitektur 
keLembagaan yang ditugaskan mengatasi isu 
KamNas yakni WanKamnas. Sebagai Lem-
baga yang lebih effektif dan akan terlatih 
baik untuk “berhitung” berbagai alternatif 
keputusan nasional dengan masing-masing 
risiko (ongkos) dan keuntungannya versus 
setiap isu KamNas dan hasilnya diteruskan 
kepada Ketua WankamNas. Tidaklah aneh 
kalau orang kedua WanKamNas adalah pe-
jabat yang menkoordinir resim kerja Dewan 
sehari-hari dibantu anggota tetapnya adalah 
Menhan + Panglima Militer gabungannya, 
Mendagri serta Menlu atau petinggi lainnya 
sebagai anggota “tidak tetap” tergantung isu 
yang akan dihadapi. 

Kesimpulan 

Pendekatan ketiga akan memperkokoh 
konsep KamNas yang lebih fokus kepada isu 
keamanan yang bersinggungan dengan ke-
pentingan nasional atau kelangsungan ke-
hidupan bangsa dan Negara sekaligus me-
mudahkan kriteria untuk mengagendakan 
mana yang lebih strategik  sebagai isu Kam-
Nas dan mana yang kurang strategik bahkan 
tidak strategic sama sekali kedalam agenda 
KamDagri. Orang “kedua” dalam WanKam-
Nas adalah pengontrol resim kerja WanKam-
Nas dan mengkoordinir “orkestra strategi 
KamNas” sehari-hari. Orkestra dalam ke-
hidupan sehari-hari akan memudahkan ujud 
interagensi dan interoperasional antar kelem-
bagaan. Beberapa negara merasa sukses den-
gan resim kerja KamNas dengan Wankamnas, 
bahkan AS menilai terbantu sekali dengan  
meningkatkan status Dewan Keamanan (Na-
tional Security Council) menjadi tingkat Presi-
densial yang berkantor menyatu dengan sang 
Presiden (Presidential’s Security Council).

--- oo000oo ---


