
Huntington, a Harvard professor of political science, intend-
ed his work to,“…suggest a more useful and relevant frame-
work and to raise and define the principle theoretical issues 
involved in the study of civil-military relations.” As Hun-
tington stated, “Its most important purpose will be served if 
it stimulates further thinking about civil-military relations 
and national security.”
(Zippwald, halaman 7)

To frame the challenge of Civil-Military Relations, Hunting-
ton clearly stated that:---The military institutions of any so-
ciety are shaped by two forces: a functional imperative stem-
ming from the threats to the society’s security and a social 
imperative arising from the social forces,ideologies, and in-
stitutions dominant within the society. Military institutions 
which reflect only social values may be incapable of perform-
ing effectively their military (Minaudo, halaman 1)

 
Mencuatnya saran untuk lebih mendayagunakan 

satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam op-
erasi militer selain perang (OMSP) seperti bencana 
alam nasional, operasi kemanusiaan dan operasi lain-
nya merupakan proses yang wajar dan tidak lebih se-
bagai salah satu contoh isu atau dinamika hubungan 
sipil-militer (HSM). Hampir 8-10 tahun lalu, isu seperti 
ini masih diliput secara hangat dalam kerangka debat, 
diskusi supremasi sipil atau kontrol sipil terhadap mili-
ter. Berbarengan dimulainya reformasi yang masih me-
nyertakan sisa-sisa trauma masyarakat tentang peran 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia − ABRI/TNI 
yang “dulunya” begitu kuat. Sebagai pembelajaran ber-
demokrasi dan implikasi HSM isu-isu tersebut boleh 
dikatakan telah dilunakkan dengan isu dikotomi HSM. 
Cukupkah isu ini dijawab dengan terminasi menegasi-
kan dikotomi sipil-militer saja? 

Kenyataannya isu HSM tetap hangat bahkan sampai 
ke tingkat krisis meski di negara yang mengaku dirinya 
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Hubungan sipil-militer adalah isu yang sangat 
penting bagi suatu bangsa karena berpen-

garuh besar terhadap pencapaian obyektif strategi 
keamanan nasionalnya. Hubungan sipil-militer 
(HSM) di Indonesia telah melewati tahap cukup 
hangat dan saat ini dalam perjalanan menuju tran-
sisi demokrasi. Reformasi yang telah dijalankan be-
berapa tahun lalu dibarengi dengan sedikit trauma 
masyarakat dengan adanya peran TNI yang begitu 
dominan. Langkanya tulisan tentang HSM kurun 
waktu 9-10 tahun lalu menyulitkan melacak kem-
bali bagaimana HSM di-Indonesia paska reformasi? 
Ada baiknya memikir ulang konsep tentang HSM 
dengan mencoba menata ulang pemikiran para 
penulisnya tentang HSM. 

Kontrol sipil obyektif dalam teori HSM sangat 
dianjurkan dan aplikasinya a.l: Penggunaan kekua-
tan militer nasional salah-satunya dilaut yang dik-
erjakan oleh operator inti strategi maritim yakni 
TNI-AL –- penggunaan kekuatan (use of forces).  
Kata penggunaan kekuatan di laut (use of forces) 
masih cukup rancu mengingat dalam UU no.34, 
2004 tentang TNI belum didefi nisikan dengan 
jelas. Padahal kata-kata “use of forces” haruslah 
dijabarkan dengan jelas agar para petinggi mili-
ter dan komandan mandala laut atau komandan 
komposit peperangan laut dilapangan tidak ragu-
ragu untuk menjabarkan dan melaksanakan AP 
(aturan pelibatan di laut). Singkatnya tulisan dalam 
edisi kali ini mencoba menjabarkan konsep HSM 
dan bagaimana “politik Angkatan Laut“ sebagai 
mitra dan operator politik luar negeri. Selamat 
membaca.
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paling demokratis pun. Kontrol sipil tetap men-
jadi atribut fundamental dan prasyarat proses 
berdemokrasi. Bagi negara-negara yang masuk 
dalam tahap transisi menuju demokrasi atau ta-
hap konsolidasi berdemokrasi, sewajarnya kalau 
dua kelembagaan yakni sipil dan militer mulai 
saling melakukan kolaborasi. Pada awal transisi 
ini, kubu sipil belajar dan mencoba memahami 
peran dan kepentingan militer dalam konsoli-
dasi dan transisi berdemokrasi ini. Sebaliknya 
kubu militer belajar memahami dalam konteks 
yang lebih luas bahwa iklim politik demokrasi 
akan memberikan dampak keputusan terhadap 
fungsi militer dikemudian hari. Menarik sewaktu 
Komandan Korps Marinir AS, Gen.Victor Krulak 
yang pernah didaulat sebagai warga kehorma-
tan Marinir Indonesia ditanya mengapa Marinir 
harus ada dan hadir, jawabnya sederhana saja 
“karena rakyat membutuhkan” (Johnson, et-all, 
10). Kalimat rakyat membutuhkan adalah isyarat 
legalisasi supremasi sipil. Patut dipahami banyak 
negara yang masuk dalam tahap ini akan ban-
yak menghadapi masalah konsolidasi dan tran-
sisinya, sedangkan negara yang dikategorikan 
sudah berdemokrasi sudah melewati tahap kri-
tis tersebut. Negara yang masuk kategori sudah 
berdemokrasi memiliki ciri-ciri: profesionalisme 
militer yang tinggi, militer yang efektif sebagai 
subordinasi sipil, peran dan kompetensi militer 
yang dipahami pemimpin sipil, dan minimalnya 
peran politik oleh militer (Huntington, Keynote 
Adress). Bagi RI masalahnya bisa jadi isu seperti 
ini belum didalami dan dihayati seluruh lapisan 
masyarakat sipil, bahkan sangat boleh jadi ter-
masuk para prajurit, pelaut, marinir dan peng-
awak udara dilingkungan TNI. Bila tesis ini benar, 
perlu dicarikan alasan untuk apa harus didalami, 
sekurang-kurangnya bagi elit sipil maupun mili-
ter untuk memahami benar-benar isu ini dan apa 
kepentingannya. Mengerti fenomena ini member-
ikan dampak bagaimana mencari keseimbangan, 
tepatnya harmonisasi HSM − solusinya adalah 
bagaimana menciptakan HSM yang lebih sehat 
dan seimbang di negara ini? Setidak-tidaknya 
menuju ciri-ciri negara demokrasi seperti yang te-
lah digambarkan oleh Samuel Huntington. Hun-
tington dengan teori HSM, meskipun belum tentu 
bisa mengungkap semua elemen, fakta serta in-
teraksi, bahkan aplikasi di negara masing-masing 
yang akan berbeda jauh satu sama lain tentunya. 
Sebagai teori sudah sangat bermanfaat untuk 
melangkah lebih dalam, mencoba menghubung-
hubungkan dengan fenomena alam yang lebih 
luas. Naskah ini akan lebih banyak mengulas ko-
mentar, konsep atau teori hubungan sipil-militer 
dan sedikit pelaksanaannya di lapangan. 

Lepas dari ini semua, strategi keamanan na-

sional (baca:KamNas saja) dan pemikir strategik 
sangat berkepentingan untuk mengangkat dan 
mengungkit instrumen non-militer lainnya ter-
masuk instrumen sektor privat ikut dalam gelar 
interagency melalui proses interoperabilitasnya 
(Holshek, 1) dalam isu HSM. Berbasis unifikasi 
konsep nasional ini, bukan saja mensinergikan 
semua instrumen kekuatan nasional, namun juga 
memberdayakan kekuatan “lunak” (soft-power) el-
emen sipil dan menggabungkan dengan kekuatan 
“keras” (hard-power) instrumen militer menjadi 
suatu paket kekuatan yang luwes dan lebih efisien 
menghadapi tantangan asimetrik (FDO/Flexible 
Deterrence Options) dan global. Isu kooperasi si-
pil-militer (CIMIC/civil-military co operations) ten-
tunya berbeda dengan operasi gabungan sipil 
dan kooperasi sipil-militer ini akan lebih banyak 
bicara tentang operasi perdamaian, stabilisasi 
dan bekerjasama dengan aktor lainnya. Di luar 
materi pembicaraan ini masih banyak area yang 
melibatkan elemen sipil dan militer dalam ope-
rasi gabungan a.l.: operasi gabungan urusan sipil 
(joint operation civil-affairs), operasi gabung an 
sipil-militer (joint operations civil-military), (dua 
(2) operasi yang tidak dimiliki TNI), baru diiku-
ti operasi gabungan murni militer sendiri (joint 
military operations) dan operasi gabungan antara 
negara (combined military operations). Mengingat 
banyak nya materi HSM, ada baiknya mencermati 
terlebih dahulu konsep atau teori populer yang 
ada dhi adalah konsep pak Huntington sebagai 
pembuka jalan untuk lebih menghayati fenomena 
HSM.  

Fenomena Hubungan Sipil-Militer 

Isu HSM diawali dengan tahap krisis diham-
pir semua negara. Mengapa? Dua kubu yang 
agak berbeda “naluri” (dan emosionalnya) mau-
pun persepsi tentang ancaman, cara mengatasi 
dan kepekaannya terhadap aktor/non aktor yang 
mungkin berpeluang menjadi tantangan sampai 
dengan ancaman. Bisa juga diawali karena ke-
curigaan atau ketidakpercayaan antar dua kubu, 
apalagi kalau salah satu kubu merasa terancam 
kepentingannya (O’Connor, 40). Atau berbasis 
ide Huntington tentang profesi etika militer yang 
lebih cenderung pesimistis, kolektivis, orientasi 
pada kekuasaan, mendewakan sejarah, nasio-
nalistik, pasifis dan instrumentalis, dan kalimat 
itu semua bisa diwakili dengan dua kata: realis-
tik dan konservatif (Mahoney, 3). Bila berbasis 
pemikiran Huntington sulit rasanya bagi militer 
untuk mewujudkan suatu hubungan yang har-
monis sebagai mitra sekaligus subordinasi elit 
sipil. Padahal prinsip demokrasi adalah tegaknya 
supremasi sipil atau kontrol sipil terhadap mi-
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liter. Kontrol atau supremasi tidak diartikan se-
tara dengan komando, namun kontrol diartikan 
lebih dekat dengan kebijakan. Artinya produk 
kebijakan elit sipil (dhi pemerintah) khususnya 
yang berkepentingan dengan strategi keamanan 
nasional yang telah diatur dalam “kebijakan” elit 
sipil, sebagai konsekuensinya akan dilakukan 
oleh militer, pengertian yang disebut Huntington 
sebagai kontrol sipil obyektif. Dalam kontrol sipil 
tersirat keinginan untuk menjamin strategi per-
tahanan nasional oleh karena itu semua instansi 
terkait pertahanan nasional adalah subordinasi 
tradisi nasional, nilai, kebiasaan, kebijakan pe-
merintah dan institusi sosial maupun ekonomi 
(Johnson, 10). 

Definisi HSM sangat beragam namun secara 
garis besar hubungan ini dapat didefinisikan se-
bagai interaksi antara lembaga militer di satu sisi 
dengan pengambil keputusan negara/pemerin-
tah, LSM, pemimpin opini publik dan masyarakat 
disisi lain (Neubauer, 4). Termasuk didalamnya 
adalah acara dengar pendapat dan pengajuan 
perencanaan pembangunan kekuatan perta-
hanan nasional berbasis “efektivitas-biaya” serta 
pertanggungan jawaban produk dan “outcome” 
kekuatan militer selama ini didepan Parlemen, 
dan masih banyak lagi ~ perwujudan HSM yang 
demokratik. Hubungan yang cukup sensitif bagi 
negara yang menuju proses demokrasi dan ber-
peluang menimbulkan isu-isu yang cukup hangat 
tetapi tidak sensitif bagi negara yang sudah me-
lewati transisi demokrasi. Suka atau tidak suka 
di-era kontemporer ini tumpuan pokok konsoli-
dasi HSM akan menjadi beban DepHan (Bruneau, 
2001, hal 5). Menjadi pertanyaan besar bagi negeri 
ini, bagaimana seharusnya standar format HSM. 
Barangkali masih sulit dicarikan jawabnya, meski 
tuntutan demokrasi, baca tuntutan kontrol sipil 
atas militer menjadi salah satu prasyarat negara 
yang demokratik. 

Mungkin saja faktor keseimbangan kekuatan 
antara elit sipil dan militer dalam menata serta 
melaksanakan strategi keamanan nasional akan 
menjadi fenomena yang lebih menarik dalam kon-
tek isu HSM ini. Umumnya dinegara lain, keseim-
bangan yang terjadi sangat dinamik, pada awal 
revolusi kemerdekaan, dan dimasa damai militer 
“hanya” memiliki porsi sedikit untuk mempe-
ngaruhi. Berbeda saat konflik atau perang, porsi 
mempengaruhi semakin besar seperti apa yang 
dialami AS saat perang Vietnam, atau perang 
dingin dimana elit militer sangat siginifikan ke-
naikan pengaruhnya dibandingkan sebelumnya, 
utamanya dalam proses pengambilan keputusan 
nasional di-WanKamNas. Pak Kohn dalam Jour-
nal Keamanan nasional berjudul “Out of control : 
The Crisis In Civil-Military Relations” mengkritisa-

si militer AS yang cenderung insubordinasi dan 
tidak wajar terhadap kontrol sipil (Peabody, hal 
1-2). Komentar ini semakin hangat dan menjadi 
pembicaraan yang meluas, bahkan meningkat-
kan isu HSM ketingkat krisis. Begitu seriusnya 
sampai-sampai Menhan AS Donald Rumsfeld 
menyatakan…he views as evidence of inappropri-
ate military behavior and insubordination to civilian 
control that develop during the Clinton Administra-
tion, dan diikuti dengan aksi MenHan tersebut  mela-
lui…deliberate efforts have been introduce by SecDef 
Rumsfeld to reign in the military (Philbrick, hal 1). 
Hubungan yang boleh disebut sebagai proses in-
tegrasi sipil-militer tersebut mengalami perbaik-
an dipuncak “kegagalan” militer di-Vietnam na-
mun proses ini benar-benar terkoreksi dan baru 
terujud satu dekade kemudian sebagai manifes-
tasi keseimbang an sipil-militer dalam perang Te-
luk tahun 1991 (Lindell, hal 1). Fenomena ini bisa 
dijadikan studi komparatif dengan mengamati 
isu yang pernah dialami oleh AS, negara Eropah 
timur, Amerika latin, dan beberapa negara di Af-
rika, dan bisa dijadikan petunjuk serta posterior 
untuk membantu memecahkan masalah (Chalm-
ers, hal 4). Literatur HSM, bisa menyoroti feno-
mena ditingkat strategik dengan fokus pada 
hubungan otoritas politik tingkat nasional de-
ngan para petinggi militer senior disisi lain. 

Fenomena diwilayah ini dapat dijadikan ala-
san empiris untuk membantu pemecahannya. 
Alasan lebih lanjut adanya dua (2) faktor yang 
bisa dipercaya sebagai “alat” untuk membantu 
pemecahannya diruang strategik tersebut. Per-
tama, wilayah tersebut dapat dibangun model 
mendasar yang mungkin mampu menjelaskan 
jawab isu hubungan sipil-militer melalui sistem 
pengambilan keputusan nasional berkaitan de-
ngan strategi dan kebijakan penggunaan kekuat-
an militer nasional yang biasanya dilakukan lem-
baga semacam WankamNas. Berbasis kekuatan 
militer sebagai aktor  penting dalam strategi na-
sional atau strategi militer nasional, muncul fak-
tor kedua, yakni kesadaran bahwa strategi militer 
nasional (strategi ini sekarang lebih dikenal seba-
gai strategi transformasi militer nasional,pen), 
bersama-sama strategi pertahanan nasional dan 
strategi-strategi instrumen kekuasaan nasional 
lainnya diposisikan dalam satu wadah yang di-
sebut strategi keamanan nasional (baca KamNas 
saja) akan menjamin tercapainya obyektif Kepen-
tingan Nasional. Dinamika HSM bisa ditangkap 
dalam pengertian yang lebih luas sebagai hubung-
an antara masyarakat dengan lembaga-lembaga 
militer, dimana masyarakat lebih melihat ada 
harapan dan peluang militer akan bertindak un-
tuk melindungi kepentingan publik/masyarakat 
terhadap serangan dari luar. 
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Harapan publik tersebut adalah bentuk per-
wujudan kontrol sipil dengan demikian secara 
tidak langsung mengisyaratkan dan membe-
narkan bahwa HSM merupakan aspek pen ting 
dalam strategi keamanan nasional (Taylor, hal 
2 dan 3). Timbulnya kesadaran seperti ini lebih 
dikarenakan pemahaman bahwa Kepen tingan 
Nasional diposisikan sebagai jembatan (Tim 
komisi, hal 6) antara Keamanan Nasional dan 
Tujuan Nasional yang mendasar (fundamental  
national’s goal,bagi RI adalah muatan pembu-
kaan UUD 45, pen). Dengan catatan Kepentin-
gan Nasional (asumsinya kepentingan nasional 
ada dan terdokumentasikan legal se telah di-
setujui wakil rakyat) sebagai subordinasi Tu-
juan Nasional yang mendasar. Kepentingan 
Nasional-lah yang mendikte strategi keamanan 
nasional dan strategi-strategi nasional lainnya 
seperti diplomatik, informasional, militer dan 
ekonomi nasional, bila pemerintah menetapkan 
instrumen DIME sebagai opsi strategi nasional-
nya. Atau pilihan lain misal MIDLIFE yakni mi-
liter, informasional, diplomatik, legal, intelijen, 
finansial, dan ekonomi sebagai paket instrumen 
kekuatan nasionalnya. Bagi RI barangkali perlu 
ditambahkan dengan instrumen M atau Maritim 
mengingat hipotetik Maritim adalah superset 
sungai-sungai, teluk, kepulauan, pulau, selat, 
estuari, delta, litoral, termasuk ikan, kandungan 
didasar laut dan diperairannya termasuk udara 
diatasnya (cordone). Mengabaikan instrumen 
Maritim berarti menyia-nyiakan sumber daya 
nasional yang begitu potensial, mahal dan tidak 
terkontrol ketat. Dinamika HSM terjadi juga di-
tataran lebih bawah antara personil militer de-
ngan masyarakat ditempat hiburan/publik, ter-
masuk hubungan antara Komandan-komandan 
setempat, kepala satuan militer dengan pejabat 
daerah setempat. Isu-isu ini semakin membumi 
dengan semakin konvergennya media massa 
disetiap kegiatan militer, bahkan ditempat per-
tempuran atau konflik sekalipun. Membuminya 
peluang ini mengisyaratkan bahwa akses ke-
lembaga lembaga militer sudah terbuka bagi 
siapapun juga, sesuatu yang tadinya sulit sekali 
untuk dijamah. Begitu lebarnya pintu akses ini 
sehingga mampu menjamah semua bentuk per-
tempuran atau konflik yang melibatkan militer 
dalam bentuk operasi tertutup (covert) atau ter-
buka (overt) dan langsung maupun tidak lang-
sung, khusus atau bukan. Anehnya semakin 
berbahaya justru semakin menarik perhatian 
media masa untuk ikut meliputnya. 

Disinilah strategi militer nasional terasa sa-
ngat penting sekali, bisa bertindak dalam ben-
tuk kekuatan tempur, bisa juga beraksi dalam 
kekuatan yang lebih lunak sebagai pemberi 

pengaruh (suasi) dengan kategori yang paling 
lunak (pilihan dalam keluarga penangkalan 
seperti kompel, deter, coersif, dll) sampai de-
ngan bentuk blokade bahkan serbuan yang me-
matikan (deadly assault). Instrumen militer se-
bagai salah satu aktor strategi militer nasional 
dan subordinasi strategi pertahanan nasional 
akan banyak berinteraksi dengan elit sipil di-
Parlemen, dalam rangka mendemonstrasikan 
apa yang dikerjakan dalam strategi transfor-
masi militer nasional (definisi baru tentang 
strategi militer nasional). Strategi militer bu-
kan saja mendukung strategi-strategi nasional 
lainnya, bahkan strategi instrumen kekuatan 
Ekonomi nasional apabila memang diatur se-
perti itu, se perti yang dicontohkan China den-
gan PLAN-nya. Mengingat fungsi militer dan 
sipil dalam proses pengambilan keputusan 
seringkali berubah setiap saat dan iklim HSM 
akan cenderung “te nang” apabila kedua kubu 
saling mengerti dan menerima distribusi per-
tanggungan jawab untuk isu-isu dan fungsi 
spesifik masing-masing (Johnson, hal 10). Wajar 
diperlukan suatu tipikal kepemimpinan militer 
yang berkarakter kuat agar kapabel berkooper-
atif dan berkolaborasi serta berinteroperabilitas 
dengan ajensi-ajensi pertahanan nasional, ele-
men-elemen terkait dan elit sipil.

Teori, Riset dan Studi Tentang HSM  

Riset dan studi tentang HSM sangat ber-
limpah dan banyak sekali. Hampir semua 
negara tertarik dan berminat untuk mempela-
jari khususnya yang terjadi dinegerinya sen-
diri, termasuk negara besar seperti AS, Rus-
sia, China dan negara-negara lainnya yang 
sedang mengembangkan demokrasinya, tidak 
perduli berbasis negara liberal, sosialis, ko-
munis, agama atau diantaranya. Penulis teori 
tentang HSM seperti Huntington, Janowitz, 
Cohen, Schiff, Feaver dan lain-lain. Dua (2) 
penulis besar yang pantas disebut sebagai ba-
pak penemu (founding fathers) adalah Hun-
tington dan Janowitz yang telah memberikan 
basis ide tentang HSM. Peter Feaver dan Rich-
ard Kohn lebih cenderung sebagai komentator 
dan teoris kontemporer (Zippwald, hal 1). Co-
hen khusus menulis HSM yang ada kaitannya 
dengan perang dan damai. Sedangkan Schiff 
dan Feaver menjelaskan alternatif teori tentang 
HSM. Teori lain lebih cederung mereka–reka 
alternatif-alternatif HSM yang dikembangkan 
dan disesuaikan dengan negara tertentu atau 
substansi tertentu. Misal teori konkordans oleh 
Rebecca Schiff’s dan teori tentang dialok yang 
tidak seimbang oleh Cohen (Andrews, hal 5) 
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serta Morris Janowitz teori tentang perajurit war-
ga negara berbasis konstabulari. Feaver dengan 
Teori Ajensinya menjelaskan ada empat (4) pola 
HSM seperti tergambar dibawah ini:

Teori Ajensi diatas menjelaskan arah (kecen-
derungan) kontrol sipil subyektif begerak se-

makin kekiri dan kontrol obyektif bergerak se-
makin kekanan.  Bentangan dua (2) kutub kontrol 
tersebut dibagi dalam 4 kategori mulai dari CMI-
MW (Ekstrim subyektif) sampai dengan CMU-MS 
diujung kanan (Ekstrim obyektif). Selain Feaver, 
definisi kontrol sipil obyektif maupun subyektif 
sudah banyak dijelaskan Huntington. Kontrol 
sipil obyektif intinya meyakinkan bahwa elit mi-
liter semakin efektif dengan catatan meminimum-
kan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan 
nasional. Riset sebelumnya tidaklah jelas mengi-
dentifikasikan kriteria apa sebenarnya yang 
diperlukan guna menunjukkan bahwa HSM akan 
mempertajam dan mendukung proses demokra-
si. 

Namun langkah untuk menjelaskan teori terse-
but berada dalam jalur hipotetik yang sama yakni 
transisi dari rejim otoritarian ke bentuk pemer-
intahan yang demokrasi. Kunci area dalam stu-
di berproses demokrasi adalah HSM itu sendiri 
(Ibid, hal 5). Apabila teori ini diterapkan dibeber-
apa negara yang berbeda jauh latar belakang atau 
konsep strategi transformasi yang sudah tertata 
dalam kontrol demokrasi, misal ex-negara ko-
munis, China, Afrika dan Amerika latin nampak 
betapa ketatnya teori tersebut diaplikasikan. Di-
Eropa tengah dan  timur, prasyarat diterimanya 
di-UE ataupun NATO adalah tertatanya kontrol 
demokratik yang kuat terhadap kekuatan militer, 
diikuti transisi yang cepat dalam pengembangan 
kelembagaan demokrasi dan perpindahan pasar 
ekonomi, serta telah dijalankannya demokratisasi 

Gambar 1. Teori Ajensi 

Pola HSM

Subjective Civil Control                                                              Objective Civil Control
<---------------!-------------------!--------------------!-----------------!--------------->

                                    CMI-MW           CMI-MS            CMU-MW       CMU-MS

Referensi: Minaudo, 4

Keterangan Gambar:

1. Civilians Monitor Intrusively (CMI)        - Military Works (MW) (Subjective Control)
2. Civilians Monitor Intrusively (CMI)        - Military Shirks (MS )
3. Civilians Monitor Unobtrusively (CMU)  - Military Works (MW) (Objective Control)
4. Civilians Monitor Unobtrusively (CMU)  - Military Shirks (MS )

sipil-militer. Hungaria dan Bulgaria mencatat pe-
riode yang lebih cepat dan mengaku sukses melak-
sanakan kontrol demokratik tahun 1997 dan Bul-
garia ditahun 2002 dengan disyahkannya mereka 
sebagai anggota NATO (Hitrov, hal 1-2). Catatan 

sukses negara bekas komunis tersebut (Hungar-
ia) setelah berkooperasi dengan cara yang lambat 
dan alot dengan partai politik akhirnya berhasil 
merubah sumpah tentara dari semula hanya loy-
al kepada partai komunis menjadi loyal kepada 
bangsa dan negara (Ibid, hal 29). Lain lagi apa 
yang terjadi dinegeri kita ini sehubungan dengan 
isu hubungan sipil-militer; Wiranatakusumah 
menyatakan bahwa tingkat kepercayaan (Wira-
natakusumah, hal 58) antara elit sipil maupun elit 
militer sangatlah penting. Karena itu membangun 
kepercayaan sangatlah penting utamanya saat 
awal reformasi. Menurutnya definisi supremasi 
sipil telah terdeviasi (Ibid, hal 58) sehingga terke-
san tidak ada keseimbangan antara elit sipil dan 
elit militer. Padahal sebenarnya supremasi sipil 
berbasis hak sipil, dan ini tidak hanya berlaku 
bagi sipil saja (non-uniform) tetapi juga bagi TNI 
(sebagai “citizen soldiers” yang sebenarnya sipil 
juga). Sebab tanpa kepercayaan ini, maka definisi 
kontrol sipil atau supremasi sipil sulit diterapkan. 
Faktor keseimbangan kekuatan antara instrumen 
militer dengan non-militer perlu digaris bawahi 
agar tidak ada kekuatan dominan dalam proses 
pengambilan keputusan strategik atau nasional. 
Bruneau dkk mulai mengamati dan fokus kepada 
HSM dari tiga (3) serangkai parameter yakni kon-
trol demokratik, efektif dan efisiensi (Bruneau, 
et-all, 2009, hal 255). 

Kontrol demokratik artinya  keputusan nasio-
nal terbaik dibuat bersama tanpa dominasi 
kekuat an tertentu, terukur dan disiplin kepada 
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obyektif yang ditetapkan (efektif) serta efisien 
karena berorientasi kepada kegiatan yang berbo-
bot dan terpilih dipasangkan dengan konsekuen-
si “biaya” yang minimum (ABC/Activities–Based 
Costing, pembiayaan sebagai konsekuensi bagi ak-
tivitas terpilih). Parameter terakhir yang menarik 
karena pembiayaan (anggaran) tidak akan men-
jadi sasaran kesalahan lagi, anggaran tidak lagi 
menjadi majikan akan tetapi menjadi pasangan 
pilihan aktivitas terbaik. Aktivitas-lah yang men-
jadi majikan suatu  program jangka panjang, bu-
kan “anggaran”. Menjadikan ”anggaran” sebagai 
ratu akan menciptakan  pertanggungan jawaban 
program yang cukup sekedar diwakili PJ keuan-
gan yang rapi,  rasanya belum cukup adil hanya 
diwakili oleh PJ keuangan yang “rapi”. Perta-
nyaannya bagaimana dengan “kerapian” proyek 
atau aktivitas tidak perlukah diukur atau bisakah 
diukur dalam atribut “benefit” atau “effektivitas” 
atau “performa” atau “merit” lainnya. Bisakah 
dijawab dalam pengertian analisis “biaya” bahwa 
diketahui (given) sekian unit “biaya” yang sudah 
dikeluarkan per masing-masing aktivitas maka 
berapa unit “manfaat” atau “effektivitas” atau 
“performa” atau “merit” per setiap aktivitas yang 
didapat ? Cara cara tradisional yang selalu me-
mikirkan anggaran dan mata anggaran sebagai 
“ratu” membuat para perancang organisasi se-
lalu berfikir bagaimana menghabiskan anggaran 
bukan bagaimana membangun, memelihara atau 
mempertahankan asset, proyek, dll dalam ukuran 
“efektivitas” atau “benefit” yang tertinggi dan ber-
pasangan dengan anggaran (sebagai konsekuen-
si dukungan terhadap pilihan aktivitas) yang 
minimal. Organisasi yang maju sudah tidak lagi 
berkutat-kutat dengan anggaran dan mata ang-
garannya akan tetapi bergeser orientasinya ke-
pada aktivitas terpilih yang dipasang-pasangkan 
dengan konsekuensi anggaran per masing ma-
sing aktivitas dan akhirnya dipilih mana aktivi-
tas yang terbaik (efektivitasnya tertinggi) dengan 
pasangan anggarannya sebagai ujud konsekuen-
si yang paling minimal ~ menggunakan konsep 
ABC (activities-based costing). Bukan dibalik de-
ngan dicari-carikan anggaran terlebih dahulu 
barulah konsekuensi (dicari-carikan) proyek atau 
kegiatan apa yang pantas mendampingi anggaran 
tersebut. Bagi negara yang sudah melewati tahap 
krisis dan sudah menikmati demokrasi, tulisan 
tentang demokrasi akan fokus pada bagaimana 
kontrol itu dilaksanakan, sebaliknya negara yang 
baru mulai fokus bagaimana obyektif demokrasi 
bisa dicapai melalui HSM. Jarang sekali dicer-
mati peran, tugas elit militer dan kekuatan seku-
riti yang ada dan berapa jauh efektivitas mereka 
mengerjakan proses transisi demokratis ini (Ibid, 
255-256). Di awal transisi proses demokrasi di AS, 

para perwiranya seringkali melupakan bahwa 
ada dikotomi cara berpikir militer dan publik se-
cara luas. 

Bahkan ada indikasi usaha mengurangi frusta-
si yang sering dirasakan elit militer dalam man-
isfestasi keterlibatannya dengan elit sipil dalam 
pengambilan keputusan nasional hari demi hari. 
Huntington berkomentar “Perwira Militer um-
umnya lebih konservatif dibandingkan kelompok 
besar masyarakat AS lainnya” (Johnson, 9). Bru-
neau bersama para akademisi lainnya mencerma-
ti bahwa fokus HSM selama ini masih berkutat-
kutat kepada bagaimana melaksanakan kontrol 
sipil terhadap militer. Berangkat dari kenyataan 
itu lingkungan akademisi memformulasikan 
masalah bahwa sebaiknya HSM fokus kepada 
trinitas HSM (Bruneau, 256). Cara yang mudah 
adalah mencermati kasus yang diputuskan mela-
lui WanKamNas melalui kriteria trinitas tersebut 
dijalankan dan bagaimana “outcome” (lebih dari 
“output”) nya? 

Teori-teori sepintas di atas berawal dari ide 
bahwa HSM seharusnya diarahkan agar ba-
gaimana hubungan ini bisa menghasilkan suatu 
keputusan tentang keamanan nasional yang ter-
baik. Huntington lebih menegaskan dalam The 
Soldier and the  State: The Theoy and Politics Of 
Civil-Military Relations bahwa fokus HSM adalah 
hubungan antara korps perwira militer dengan 
negara (Andrews, hal 6-7), sedangkan jantung 
dari HSM adalah konsep keperwiraan sebagai 
basis profesinya. Huntington melanjutkan ciri-
ciri profesionalisme korps Perwira adalah ciri-
ciri yang sama digunakan seorang pengacara, 
ahli hukum atau dokter. Dikatakan ada tiga (3) 
ciri-ciri yang menonjol dari bentuk profesional-
isme yakni keahlian khusus (expertise), pertang-
gunganjawaban dan berhubungan dengan badan 
hukum khususnya mereka yang ada dalam kel-
ompok Perwira (Ibid, 7). 

Berikutnya Huntington menyebut kontrol sipil 
terbungkus dalam dua tipikal. Pertama  kontrol sipil 
subyektif dan kedua kontrol sipil obyektif. Kontrol 
sipil subyektif difokuskan kepada memaksimalkan  
kekuatan kontrol sipil atau kelompoknya. Sedan-
gkan kontrol sipil obyektif fokus kepada memak-
simalkan profesionalisme Perwira (Ibid, 8). Pem-
bagian ini ada kaitannya dengan tidak hadirnya 
korps perwira yang professional--sehingga bentuk 
kontrol sipil yang paling memungkinkan adalah 
kontrol sipil subyektif  (Ibid, hal 8), periksa gambar 
dibawah ini. Inti kontrol sipil obyektif meyakink-
an bahwa elit militer akan semakin efektif dengan 
catatan menurunkan pengaruhnya dalam pengam-
bilan keputusan nasio nal, periksa gambar no.1.

Definisi kontrol sipil obyektif maupun subyek-
tif ada kaitannya dengan teori Peter Feaver. Policy 
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(kebijakan) adalah produk elit sipil, dan elit mili-
ter yang akan melaksanakannya, suatu demon-
strasi bahwa militer adalah subordinasi sipil. 
Meningkatnya manuver kegiatan militer ke arah 
kontrol sipil subyektif (periksa kembali gambar 
no.1) memposisikan otoritas dan kebisaan (abili-
ty) sipil menurun untuk mengontrol militer, serta 
semakin melibatkan militer dalam kancah politik 
dan isu kelembagaan strategi keamanan nasional. 
Semakin besar efektivitas militer didera situasi 
ini akan mengurangi kapabilitas (capabilities = 
abilities + “outcome”) militer untuk mempertah-
ankan negara (Zippwald, 9). Huntington percaya 
dengan memaksimumkan kontrol sipil obyektif 
sebagai cara terbaik mencapai HSM yang efektif 
(Ibid, 8-9). Huntington menggunakan AS, Jerman 
dan Jepang sebagai percontohan untuk membuk-
tikan teorinya. 

Studi kasus HSM di Jerman menunjukkan 
bahwa perubahan dalam lingkungan nasional 
sudah cukup menghancur-leburkan kontrol sipil 
obyektif dan profesionalisme militer. Studi kasus 
di Jepang dengan pengaruh yang kuat dari elit 
militer dalam politik negara (baca pengambilan 
keputusan nasional) telah merusak kewenangan 
pemerintahan dalam hal ini elit sipil. Huntington 
membantah bahwa konstitusi AS justru memberi-
kan kesempatan tumbuhnya kontrol sipil subyek-
tif, bukan control obyektif dan kehadiran kontrol 
obyektif ada di luar konstitusi. Kedua kasus terse-
but menunjukkan apa yang akan terjadi bila pro-
fesionalisme Perwira dan kontrol sipil obyektif 
tidak hadir dalam HSM sekaligus menunjukkan 
bahwa kehadiran kontrol sipil obyektif sangat 
diperlukan dalam HSM yang efektif. Bagi Hun-
tington pelaksanaan HSM tidaklah begitu saja 
harus tunduk kepada aturan seperti damai atau 
perang, akan tetapi lebih kepada ideologi antara 
masyarakat sipil dan etika profesional militer 
(Ibid, 10-11). 

Teorinya akan banyak berkisah tentang militer 
yang bekerja sama dengan sipil dengan muncul-
nya konflik antara keinginan pemerintahan (sipil) 
dan keyakinan profesionalisme militer dan Hun-

tington menyebut khusus hal ini sebagai isu ke-
patuhan versus kompetensi profesionalisme (Ibid, 
10-11). Berbeda dengan Huntington yang melihat 
HSM dari kacamata ilmuwan politik, Janowitz 
melihatnya dari kacamata sosiologi. “The Profe-
sional Soldier”, buku hasil studi Morris tentang 
fokus kehidupan profesional dan tata organisasi 
serta kepemimpinan militer di AS, didalamnya 
berbicara antara kategori pekerjaan militer dan 
sipil menjadi semakin kabur dan cenderung men-
jadi relatif mirip dalam hal inovasi teknologi. 
Sebaliknya seorang sipil sulit mengerti perilaku 
dan kehidupan militer sebelumnya. Janowitz 
juga mencermati bahwa HSM akan berhubun-
gan langsung dengan pengalaman profesional 
yang mereka miliki dan ikatan pribadi masing-
masing (Ibid, 10-11). Dia juga menjelaskan bahwa 
prajurit profesional harus berada di atas politik 
bahkan jauh di atas politik, meskipun kenyataan-
nya tidak selalu begitu. Dia menerangkan untuk 
melanjutkan sebagai kekuatan professional dan 
bisa menjawab dilema dikemudian hari, elit mi-
liter harus menstransformasikan dirinya menjadi 
kekuatan konstabulari. Teori yang dikembangkan 
ini berdasarkan ide bahwa militer dapat diubah 
melalui kontrol politik sipil sebab para perwira 
menyadari betul bahwa elit sipil dan masyarakat 
umumnya akan lebih menghargai dan mengenal 
tugas dan tanggung jawab kekuatan konstabu-
lari. Dengan kekuatan konstabulari Janowitz ya-
kin bahwa perbedaan antara profesi militer dan 
pemerintahan sipil yang berhubungan dengan 
militer dimasa damai atau perang akan bisa sirna 
(Ibid, 10 dan tabel teori HSM). 

Janowitz fokus kepada studinya bukan saja kepa-
da HSM tetapi juga tentang militer Amerika. Jantung 
kajiannya banyak mengamati aspek sosiologi militer 
dan tidak langsung kepada HSM. Dia memanfaat-
kan militer AS untuk medukung konsepnya tentang 
kekuatan konstabulari. Janowitz mendiskusikan 
bagaimana perubahan teknologi direspons militer 
dan efeknya terhadap HSM. Dia mengatakan bahwa 
perubahan ini akan merubah status militer menjadi 
lebih sipil, tetapi tidak akan merubah sipil menjadi 

Sumber: Zippwald, 9-10

Gambar 2. Kontrol sipil obyektif

Civilian 
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lebih militer. Sebagai kekuatan konstabulari akan 
menjamin profesionalisme dan integrasinya de ngan 
rakyat. Janowitz menciptakan teori yang paralel den-
gan Huntington, dimana Huntington tetap mempo-
sisikan profesionalisme militer di luar masyarakat, 
sebaliknya dengan Janowitz yang percaya bahwa 
militer dan rakyat seharusnya berintegrasi mewu-
judkan HSM yang lebih baik. Hal ini menurut Hun-
tington mencerminkan kontrol sipil yang subyektif, 
sedangkan Janowitz yang percaya adanya garis sa-
mar-samar  antar sipil dan militer justru menegasi-
kan teori Huntington yang percaya bahwa militer 
harus berdiri terpisah dan otonom dari masyarakat 
sipil guna mempertahankan profesionalismenya 
(Andrew, 1-2). Apapun juga perbedaannya kedua 
pakar teori HSM ini setuju bahwa militer semestinya 
harus mempertahankan profesionalismenya. Seba-
gai kesimpulan singkat keempat teori HSM dapat 
digambarkan dalam skema dibawah ini:
Kesimpulan Dan Saran 

Teori dasar penempatan militer sebagai instru-
men kekuatan nasional atau kekuatan negara dan 
mendefinisikan sebagai satu-satunya pemilik in-
strumen adalah politik negara atau otoritas negara 
(baca elit sipil) yang dapat memutuskan aktivasi 
kekuatan militer. Teori dasar ini tetap menjadi 
sumber kemunculan HSM dan terus melibatkan 
dua kubu yang berbeda bersikapnya. Seni bagi 
elit sipil (baca seni berpolitik) akan terbentang 
dalam arena antara “memungkinkan” dan bisa 
di”nego”, sebaliknya seni bagi militer memben-
tang antara disiplin dan kepatuhan. Aksi politik 
bagi elit sipil banyak melibatkan aksi konsultasi 
dan interpretasi sedangkan isyaratnya adalah ke-
mauan masyarakat, bagi militer aksinya akan me-
libatkan kesigaan dan respon komando (Scultz, 
102 ). Ada baiknya menggaris bawahi teori Hun-
tington bahwa sasaran kontrol sipil obyektif akan 
menciptakan militer yang lebih effektif dengan 
syarat meminimumkan keterlibatannya dalam 
politik (Andrews, 8). HSM adalah suatu yang unik 

Referensi: Andrews, 15

Catatan:  Baris adalah para penulis teori dan kolom adalah kriterianya.

Tabel 1. Teori HSM

Criteria /  Civilian control  Professionalism  Difference between Work or shirk 
Authors over the military of the military peacetime and 
   wartime civil- 
   military relations

Huntington Objective control  Essential for civil- Assumes dialogue Based upon
 most benefi cial  military relations will be equal at all the tensions
 to civil-military   times because between military
 relations  objective control  and civilian desires
   maximizes military 
   force while maintaining 
   civilian control
 
 Janowitz Subjective control Essential for Constabulary force Increased civilianization
 ;  self-imposed  civil-military relations will eliminate the need of the military will
 professional standards   for a distinction between caused tension
 and meaningful   peacetime and wartime between the military
 integration with   interaction and the civilian
 civilian values   government

Cohen Objective control  Essential for civil-military Relations are more Dependent upon the
 with a more relations strained during times what the
 subjective approach   of war, more requirements are
 during war.  civilian infl uence based upon
    military desires

Feaver Objective control Essential for civil- Recognizes difference Will work or shirk 
  military relations in the relations based upon
    chance of getting   
    caught
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dan dapat terjadi dimana-mana, dan bukan suatu 
hal yang “taboo”, justru diperlukan studi kearifan 
bagaimana mengharmonisasikan kedua kekuatan 
“lunak” dan “keras” ini menjadi suatu kenyataan 
untuk mewujudkan kekuatan nasional yang kon-
vergen daripada berdebat panjang bagaimana 
melaksnakan kontrol sipil terhadap militer. HSM 
yang terjadi di negara lain, dengan berbagai latar 
belakang, format dan struktur ke negaraan bisa 
dijadikan pelajaran dan pembelajaran bagi HSM 
di negeri kita ini. Kecurigaan elit sipil tentang 
“kembalinya” kekuatan otoriter atau kekuatan 
militer yang diutilisasikan oleh “pe nguasa” su-
dah jauh berkurang, dengan adanya kenyataan 
elit militer yang jauh lebih muda-muda dan mu-
lai memahami arti, proses berdemokrasi serta ke-
seimbangan sipil-militer dan sebaliknya elit sipil 
mulai memahami arti, peran dan organisasi TNI 
lebih dalam dalam rangka memudahkan debat 
dan diskusi antara elit sipil dan militer. 

Pendalaman HSM bukan saja milik elit sipil 
atau elit militer saja, namun kepunyaan selu-
ruh lapisan rakyat. Dalam konteks ini dapat 
dimengerti mengapa banyak elit sipil yang dii-
jinkan mengikuti pendidikan di sekolah militer 
di-negara maju, bahkan di tingkat Sesko angkat-
an, Sekolah perang (war-college) semua angkatan, 
dan Sekolah perang nasional (national war college) 
bahkan di Universitas Pertahan (UnHan) atau di 
sekolah pasca sarjana masing masing Angkatan 
yang lebih operasional dan taktis diberikan ke-
sempatan termasuk kesempatan mengambil gelar 
strata-2. Tujuannya adalah rekoneksi dan reedu-
kasi kepada kandidat elit sipil agar begitu men-
jabat sebagai pemimpin nasional mengerti benar 
isu HSM ini. Bisa juga dalam kontek ini dibantu 
dengan “kebijakan” utilisasi komponen cadangan 
dan mobilisasi yang cukup berhasil membantu 
memahami peran dan tanggung jawab serta arti 
militer bagi suatu Negara bagi setiap pemuda-
nya. Dinamika HSM akan terjadi lebih serius di-
tingkat lebih atas seperti di forum pengambilan 
keputusan nasional di WanKamNas (berasumsi 
WaKamNas ada). 

Proses harmonisasi, keseimbangan kekuat-
an dan dinamika akan diawali aplikasi strate-
gi keamanan nasional pada tahap kedalaman 
pengertian (comprehensiveness) dan integrasi si-
pil-militer mulai dari formulasi sampai de ngan 
pelaksanaan kampanye atau konsep strategi 
keamanan nasional. Kegagalan agenda ini akan 
memberikan “biaya-kerugian” yang besar bahkan 
“nyawa” manusia. WanKamNas sebagai suatu 
lembaga (kalau ada) akan terbiasa dan terlatih 
menangani pengambilan keputusan isu strategik, 
nasional dan kritik apabila isu strategik ini didis-
tribusikan kepada lembaga ini. Lembaga tersebut 

dipastikan akan tumbuh pesat sebagai “pakar” 
bantu pengambilan keputusan nasional/strategik 
(national support decision making team). Mela-
lui ( hanya ) satu lembaga akan sangat mudah 
berhitung berapa jumlah isu yang telah disele-
saikan per jumlah total isu yang ada dan digarap 
dan konsekuensi anggarannya per setiap isu, dan 
diketahui jumlah isu yang berhasil diputuskan 
dan sukses per jumlah total isu yang ada, seba-
liknya akan mengalami kesulitan bila dilaksana-
kan di lembaga “ad-hoc”. 

Dampaknya tingkat keandalan rezim kerja lem-
baga ini serta merta akan tinggi mengingat semua 
isu strategik/nasional dan kritik yang menyang-
kut kepentingan nasional dan strategi keamanan 
nasional ditangani oleh satu kelembagaan yang 
dipantau dan dikontrol terus menerus oleh orang 
nomor “dua”, kecuali tingkat keamanan nasio-
nal telah mencapai tingkat “satu” akan dikontrol 
langsung oleh Presiden. Kenyataannya isu terse-
but lebih banyak didistribusikan dibanyak pokja 
nasional boleh jadi tidak sangat efisien dilihat dari 
waktu, tebaran para pakar, tingkat kepakaran dan 
pengalaman, pengambilan keputusan dan “ong-
kos” serta tingkat keseriusannya. Kenyataan lain 
bahwa militer dikarenakan kehidupan sehari-
harinya yang selalu bergulat dengan risiko, ke-
celakaan, kematian, korban,dll, akan lebih terlatih 
dan teredukasi baik versus pengambilan keputu-
san mulai dari tingkat taktis, teknis, operasi, seni 
operasi, strategik atau nasional, bahkan gabungan 
dengan sipil (CMO,CIMIC) dibandingkan dengan 
elit sipil. Selain itu ilmu manajemen modern, por-
tofolio manajemen, ilmu pengambilan keputusan 
dan berbagai-bagai teknik pengambilan keputus-
an yang diajarkan jauh lebih maju dibandingkan 
materi yang sama diajarkan bagi elit sipil Strata 
– 2 diperguruan tingggi.     

Kualifikasi ini terdemonstrasikan bukan saja 
internal di lembaga militer saja, bahkan sewak-
tu berhadapan dengan anggota Parlemen, antar 
Departemen, maupun instansi analis pertahanan 
serta politiko-militer (Snider, 1). Agenda tersebut 
dipastikan akan lebih banyak berorientasi kepada 
skenario pertahanan nasional yang komprehensif 
dan futuristik dan akan menyentuh tiga param-
eter yang diusulkan oleh Bruneau. Debat hangat, 
diskusi dan paparan rencana strategik kekuatan 
militer nasional dan pertahanan nasional dide-
pan DPR-RI merupakan bentuk dinamika puncak 
HSM yang menarik namun sepertinya masih be-
lum menyentuh format “Cost-Effectiveness Ratio” 
melalui serangkaian pembangunan kekuatan mi-
liter berbasis ABC (Activities-Based Costing) dan 
“Multi-Year Programming” berbasis TLCC (total 
life cycle cost) yang akan berhitung total “biaya” 
setiap asset atau alut mulai dari investasi, pera-
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watan ringan, menengah, berat, modernisasi, 
renovasi, suku-cadang sampai dengan tutup 
buku…dan pengguna tidak akan dipusingkan 
lagi dengan mencari-carikan anggaran untuk ta-
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hun kedua, ketiga dan seterusnya sampai tahun 
tutup buku. 
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1. Pendahuluan

Sebagai salah satu kekuatan Angkatan Bersen-
jata suatu negara, Angkatan laut (AL) dibentuk dan 
dikembangkan untuk melaksanakan Tugas untuk 
mencapai apa yang ditetapkan dalam Kepentingan 
Nasional (National Interest) negara  bersangkutan. 
Namun bila dibandingkan dengan kedua Angkatan 
yang lain, maka AL (dimanapun), memiliki ciri-ciri 
dan sifat yang khusus yang tidak dimiliki oleh Ang-
katan yang lain. Hal ini disebabkan karena medan 
juang dan wahana bertugas AL yaitu  laut itu send-
iri, bersifat universal dalam arti laut dimanapun di-
dunia ini berhubungan satu dengan yang lain. Oleh 
karena itu pula, disamping  hukum nasional, AL 
juga tunduk dan melaksanakan secara konsekuen 
Hukum Internasional yang berkaitan dengan laut.

Selain dari itu pula, alat utama  sistem senjata 
AL yaitu kapal perang, merupakan  wilayah nega-
ra yang berdaulat, memiliki kekebalan diplomatik 
yang harus dipertahankan integritasnya seperti 
halnya wilayah daratan, dimana negara lain harus 
menghormatinya. Berkaitan dengan kekhasan ini 
maka kapal perang (man of war), memiliki kemam-
puan–kemampuan yang spesifi k yang dapat digu-
nakan untuk melaksanakan tugasnya baik pada 
masa damai maupun pada masa krisis/perang. Si-
fatnya yang universal itu pula yang menyebabkan 
kekuatan AL dapat menjadi instrumen politik  pe-
merintah yang ampuh, sebagai kepanjangan tan-
gan  serta pembawa “pesan” untuk menggambar-
kan sikap pemerintah dan negara pada umumnya. 
De ngan kata lain, kekuatan AL, juga mengemban 
fungsi diplomasi yang dilaksanakan bersama-sama 
dengan fungsi yang lain yaitu fungsi Militer dan 
fungsi Konstabulari.

Tugas  Diplomasi TNI-AL dengan kapal-kapal 
perangnya telah ditegaskan dalam UU Republik 
Indonesia No.34 tahun 2004  tentang  TNI pasal 
9. Dalam pasal 17 UU tersebut ditegaskan bahwa  
pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden, 
sedangkan penggunaannya berada ditangan Pan-
glima TNI. Pengerahan dalam hal ini dapat dipaha-

mi sebagai kebijakan politik Presiden. Dalam sistem 
pengambilan keputusan seperti ini akan menggam-
barkan bagaimana Hubungan Sipil–Militer bekerja 
di alam negara demokrasi.

2. Sifat- sifat dari Kekuatan Angkatan Laut 
    (Kekuatan Maritim) 

Kekuatan AL atau dibeberapa negara juga me-
nyebutnya sebagai Kekuatan Maritim dalam arti 
yang luas, pada hakekatnya adalah kekuatan mili-
ter, politik dan ekonomi suatu negara yang dilaku-
kan melalui suatu kemampuan menggunakan laut 
sebagai medium utama. Dalam sejarahnya yang 
panjang Kekuatan Maritim tersebut telah digunakan 
untuk melakukan pengendalian jalur perhubungan 
laut untuk kepentingan mencapai kemakmuran 
ekonomi, sedangkan sebagai Kekuatan Militer telah 
sejak lama digunakan sebagai kekuatan yang akan 
mempengaruhi kemajuan operasi di darat misalnya, 
dengan operasi amphibi atau bombardemen dari laut. 
Kekuatan AL mempunyai peran utama yang sama 
bobotnya baik dimasa damai maupun dimasa kri-
sis atau perang  dalam upayanya mencapai tujuan 
keamanan nasional yang ditetapkan oleh peme-
rintah, menjaga kestabilan rezim maritim dan me-
negakkan hukum laut baik nasional maupun inter-
nasional.

Kekuatan AL secara alamiah dan hakiki, meru-
pakan suatu instrumen yang fl eksibel dan memiliki 
daya manuver yang tinggi yang dapat digunakan 
untuk mencapai tujuan politik dan strategi militer, 
khususnya alat utamanya yaitu kapal-kapal perang, 
yang karena sifat-sifatnya (attributes) yang sangat 
jelas yang dapat memainkan peranan politik/diplo-
masi yang tidak dipunyai oleh kekuatan militer dari 
matra lain:

a. Fleksibitas. Sifat kapal perang yang multiguna, 
baik bila beroperasi secara individu (sendiri/
tunggal) maupun tergabung dalam Gugus 
Tugas memungkinkan mereka melaksanakan 
tugas-tugas dalam spektrum yang luas dimasa 
damai, mulai dari tugas-tugas sosial, kema-
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nusiaan, bantuan penanggulangan bencana 
alam, sampai dengan melaksanakan tugas 
asasinya sendiri sebagai bagian dari kekuatan 
militer. Kapal perang memiliki  kemampuan 
yang unik yaitu dapat ditransformasi secara 
cepat namun sangat “halus” (tidak kentara) 
dari suatu tugas yang sangat ringan di suatu 
daerah terpencil ke tugas yang menyangkut 
kepentingan nasional yang sangat besar, sam-
pai menangkal kemungkinan ancaman ber-
senjata dari pihak luar. Di samping itu kapal 
perang memiliki mobilitas yang tinggi yang 
dapat bergerak beratus-ratus mil dalam se-
hari mencakup suatu perairan yang luas. Kar-
ena sifat mobilitas inilah maka mereka dapat 
melakukan respons yang cepat terhadap situ-
asi tertentu sekalipun berada diluar cakrawa-
la.

b. Controllabilty. Ada dua aspek dari sifat ini yang 
membedakan Kapal perang dari kekuatan mi-
liter yang lain  yaitu potensi membuat situasi 
bereskalasi sedemikian rupa misalnya karena 
gerakannya yang dapat dipersepsi oleh pihak 
lain sebagai gerakan provokatif  disatu pihak 
dan potensi melakukan penarikan diri, yang 
berarti dapat meredakan situasi ketegangan, 
di lain pihak. Kekuatan AL di masa lampau, 
terus sampai masa yang akan datang akan se-
lalu memberikan sumbangan solusi politik ke-
pada pemerintah dengan risiko yang rendah. 
Kapal-kapal perang atas air khususnya type 
Fregate dan Destroyer yang serbaguna (multi-
role) memiliki fl eksibilitas yang memadai da-
lam sistem senjatanya, yang memungkinkan 
mereka melakukan respons yang tepat atas 
situasi yang berkembang mulai dari konfl ik 
maritim skala rendah sampai pada tingkat 
tertinggi berupa proyeksi kekuatan. Dengan 
kata lain kapal-kapal perang dapat mengubah 
posturnya dengan sekejap dari postur militer 
yang dapat menyerang dan menghancurkan 
ke postur yang hanya memberikan sinyal 
perdamaian dan persahabatan. Selain dari-
pada itu justru karena mereka dapat berop-
erasi diluar teritori laut suatu negara maka 
mereka dapat disusupkan dan kemudian 
dapat ditarik mundur dengan cepat namun 
tidak membawa komplikasi atau paling tidak 
hanya berpengaruh kecil terhadap sensitifi tas 
lokal, suatu hal yang tidak dapat dilakukan 
oleh kekuatan militer yang lain.

c. Accessibility. Kualitas ini berkaitan dengan 
kemudahan yang dimiliki oleh kekuatan AL 
yang dapat bergerak relatif cepat dan bebas 
(independent) untuk menghadapi situasi yang 

tak teramalkan dari waktu kewaktu pada 
suatu daerah/wilayah yang dekat atau jauh, 
di mana respon militer diperlukan. Kekua-
tan ini yang walaupun digelar pada titik-titik 
tersebar, dapat dikumpulkan dengan mu-
dah disatu area tertentu untuk menunjukkan 
kekuatan nyata dan jumlahnya pun dapat 
diukur dan disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi yang dihadapi. Dalam banyak kasus 
kekuatan tersebut merupakan satu-satunya 
instrument militer yang memperoleh akses 
menembus hambatan infrastuktur maupun 
geografi . Kapal-kapal kombatan atas air dan 
kapal cepat dengan manuver tinggi dapat 
beroperasi dilingkungan perairan yang su-
lit dan ganas bahkan terpencil. Contoh lain, 
hadirnya suatu Gugus Tugas kapal perang di-
suatu perairan laut bebas, namun dilepas pan-
tai suatu Negara, akan berdampak politik dan 
arti yang besar  bagi negara pantai tersebut 
sekalipun tidak sejengkal laut apalagi dara-
tan negara bersangkutan dilanggar/dimasuki 
oleh kesatuan AL tersebut. Sebaliknya suatu 
kesatuan Angkatan Darat (AD) misalnya baru 
akan membawa pengaruh (signal) yang besar 
terhadap suatu Negara termasuk rakyatnya 
bila kesatuan AD tersebut sudah “menginjak-
kan kakinya” didaratan Negara bersangku-
tan.

d. Visibility. Kemampuan alamiah kekuatan 
AL dengan susunan sistem senjata modern 
khususnya kapal-kapal atas air, kemampuan 
tempur kapal selam dan pesawat tempur yang 
sulit diprediksi, menyebabkan kekuatan ini 
menjadi simbol utama dari suatu  komitmen 
Negara yang dapat “dilihat” dengan jelas. Da-
lam kaitan ini pula kapal-kapal perang beri-
kut personil yang mengawakinya merupakan 
satu unit kecil dari kedaulatan suatu Negara 
yang mobil, sekaligus simbol dari kehandalan 
teknologi dan profesionalisme Negara yang 
memilikinya. Sebagai contoh suatu Battle 
Group (gugus tugas yang terdiri dari berba-
gai jenis kapal perang, pesawat tempur yang 
dibawa oleh kapal induk sebagai pimpinan-
nya) dari US Navy, akan menggambarkan 
keperkasaan, kemajuan teknologi sekaligus 
kemakmuran Negara Amerika Serikat (AS).

e. Sustainability. Sekalipun  kapal-kapal perang 
AL memiliki kemampuan manuver dan mo-
bilitas yang tinggi, yang memungkinkan mer-
eka dapat disusupkan dan ditarik mundur dari 
suatu daerah tertentu sesuai kebutuhan, mer-
eka juga mampu tinggal lama disuatu posisi 
tertentu bilamana diperlukan. Pengambilan 
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posisi ini dapat bermacam-macam tergantung 
dari tujuan atau penugasan apa yang diberi-
kan , dimana mereka dapat “memperlihatkan 
diri” atau berada diluar jangkauan “pengliha-
tan”, untuk suatu jangka waktu yang cukup 
lama. Hal ini memungkinkan dilakukan kare-
na mereka dibekali dengan dukungan logistik 
yang memadai.

Sifat-sifat (attributes) yang melekat pada ka-
pal-kapal perang AL dalam uraian diatas dapat 
dilakukan untuk menunjang kebijaksanaan poli-
tik pemerintah khususnya dalam menentukan 
hubungan antar Negara. Jadi lebih menitikber-
atkan pada menunjang politik  luar negeri. Bagi 
negara-negara yang jangkauannya global, teri-
dentifikasi dari pengalaman sejak lama, memung-
kinkan untuk melakukan paling tidak  tujuh keg-
iatan yang berimplikasi politik dimasa damai di 
samping bertindak selaku simbol kedaulatan dan 
sinyal suatu komitmen, yaitu: strategic deterrence 
(penangkalan strategik), denial (peniadaan/pe-
nolakan), compellence (pemaksaan), acquisition 
(pengambil alihan), intervention (intervensi/cam-
pur tangan), counter intervention (kontra inter-
vensi), dan collective action (kegiatan pengum-
pulan data atau informasi).

Implementasi dari semua kegiatan ini tentu saja 
banyak ditentukan oleh besar kecilnya Kekuatan 
AL dari Negara bersangkutan. Bagi Negara yang 
memiliki kekuatan menengah atau bahkan kecil, 
maka pelaksanaannya harus disesuaikan dengan 
kemampuan yang ada. Salah satu cara yang dap-
at ditempuh juga oleh AL RI yaitu dengan meng-
galang kerjasama regional melalui suatu “mu-
tual trust and commitment“. Untuk menunjukkan 
suatu komitmen bersama dalam menanggulangi 
masalah-masalah maritim regional. Dalam kaitan 
dengan keamanan maritim regional, unsur-unsur 
AL dapat memainkan peranan yang penting se-
bagai implementasi kebijaksanaan politik dan 
komitmen pemerintah melalui kegiatan: Pertama, 
menunjukkan dukungan yang jelas pada negara 
tetangga melalui, kunjungan kapal perang (port 
visit), melakukan latihan bersama dan mem-
pertahankan kehadiran di laut diwilayah yang 
dianggap rawan. Kedua, mendukung kegiatan 
bersama dibidang keamanan maritim. Ketiga, 
menciptakan saling percaya dan melakukan ker-
jasama yang saling menguntungkan.

3.  Teori Suasi

Fungsi politik kekuatan AL dimasa damai, 
yang kita kenal secara populer dengan istilah “ 

Diplomasi Angkatan laut”, sebagai fungsi lain 
(tambahan) dari kemampuan tempurnya, sa-
ngat berbeda dengan kekuatan militer lainnya 
se perti: mobilitas  tinggi, flexibilitas dan jang-
kauan geografis yang tak terbatas (seperti ura-
ian di atas), menjadikannya sebagai satu-satunya 
kekuatan yang sangat ampuh sebagai instrumen 
politik bahkan dalam situasi yang tidak bermusu-
han sekalipun. Kekuat an berbasis darat atau 
udara, dapat juga disebar untuk suatu tujuan 
tertentu misalnya membantu kekuatan sekutu/
kawan  dan merintangi  musuh, namun hanya 
dalam lingkup yang terbatas atau dalam jang-
kauan indera penglihatan, namun berisiko tinggi. 
Sedangkan dimasa perang penggunaan kekuatan 
laut untuk tujuan politik, secara alamiah diterje-
mahkan ke dalam formulasi Strategi AL yang di-
fokuskan pada kemampuan kombatannya seperti 
“pengendalian laut” dan “proyeksi kekuatan”. 
Dalam praktek  dari masa ke masa, telah terbuk-
ti bahwa kekuatan AL yang diwujudkan dalam 
armada kapal-kapal perangnya sangat memberi 
“pengaruh” kepada pihak lain, apakah itu seku-
tu atau lawan/bakal lawan baik dimasa perang 
maupun dimasa damai. Pengaruh inilah yang 
kita sebut sebagai “Armed suasion” yang kita ter-
jemahkan menjadi “Suasi bersenjata”. Edward N. 
Luttwak didalam bukunya The political uses of sea 
power mendefinisikan Armed Suasion sebagai: All 
reactions, political or tactical, elicited by all parties, 
allies, adversaries or neutrals to the existence, display, 
manipulation or symbolic use of any instrument of 
military power, whether or not such reactions reflect 
any deliberate intent of the deploying party. Sedang-
kan “ Naval Suasion” refers to effects evoked by sea-
based or sea-related forces. 1

Pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh 
Suasi AL yang dilaksanakan secara sengaja dan 
ditujukan untuk menimbulkan reaksi kepada 
pihak tertentu disebut sebagai “Suasi Aktif”. Se-
dangkan pengaruh yang ditimbulkan oleh peng-
gelaran Kekuatan AL yang tidak bertujuan ter-
tentu (kegiatan rutin) dan juga tidak ditujukan 
kepada pihak tertentu, disebut sebagai “Suasi 
Latent”. Pada suasi Latent AL inilah yang secara 
terus menerus telah membentuk dimensi militer 
dalam pengambilan keputusan pemerintah suatu 
negara dihadapkan pada situasi lingkungan dan 
situasi yang ada.

Suasi latent dapat dibagi ke dalam dua metode 
atau bentuk yaitu bentuk Penangkalan (deterrent 
mode)  dan bentuk  yang bersifat mendukung (sup-
portive mode). Bentuk penangkalan umumnya be-
rada dalam spektrum yang cukup luas, sehingga 
dapat dipersepsi mengandung kemampuan ting-
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kat rendah sampai dengan tingkat tinggi. Kita 
tahu tiga faktor  utama Penangkalan adalah: Ke-
mampuan, Keterpercayaan dan Komunikasi. Se-
lain dari itu Penangkalan haruslah diimplemen-
tasikan dalam bentuk “Kehadiran di laut “ yang 
hendaknya dapat memberi “pesan” kepada pihak 
lain bahwa kemampuan tempur dapat sewaktu-
waktu diaktifkan. Dengan kata lain bahwa ke-
siapan tempur maksimal harus tetap terjaga, 
sebab bila tidak maka Suasi bersenjata apapun 
bentuknya tidak akan berarti apa-apa. Jadi ada-
lah keliru jika kapal-kapal  perang yang sedang 
melakukan tugas ‘rutin” kehadiran di laut tidak  
bersiaga penuh dengan kemampuan persenjataan 
dan personil yang  siap tempur. Asumsinya ada-
lah jika situasi politik berubah dan negara secara 
tiba-tiba harus terlibat dalam konflik atau perang, 
kapal perang tersebut harus mampu ditransfor-
masi  secara cepat untuk siap tempur tanpa harus 
kembali ke pangkalannya terlebih dahulu. Dari 
pengertian ini kita ketahui bahwa perbedaan 
antara kehadiran di laut dimasa damai dan ke-
mampuan tempur dimasa perang sangatlah tipis 
bedanya, karena kehadiran di laut tidak akan ber-
dampak apa-apa, jika kemampuan yang dipunyai 
saat itu tidak dapat ditransformasi secara cepat ke 
kemampuan untuk bertempur. Jadi sebenarnya 
Suasi Latent ditinjau dari segi intensitas peng-
gunaan kekuatan laut adalah yang paling sering 
dan umum dilakukan dan secara geografis yang 
paling luas jangkauannya untuk memberikan 
dampak penangkalan. Bentuk kedua dari Suasi 
Latent adalah “supportive” (bersifat mendukung). 
Penggelaran kekuatan AL secara terus menerus 
di laut beserta dengan kemampuan yang dimi-
likinya, merupakan “tanda” atau “pesan” kepada 
negara sekutu atau teman bahwa  kekuatan terse-
but dapat memberikan bantuan kapan saja diper-
lukan. Lebih jauh kekuatan ini memiliki potensi 
untuk melakukan intervensi, berdasarkan komit-
men yang sudah dibuat antara pihak-pihak yang 
terlibat. Secara umum bentuk suasi mendukung 
ini sangat menguntungkan kedua belah pihak, di-
mana kapal-kapal perang negara-negara sekutu 
didorong untuk tetap konsisten dengan kebijakan 
politik didalam aliansi. Namun dalam hal-hal ter-
tentu dukungan yang diberikan kadang-kadang 
bisa berdampak negatif karena negara yang didu-
kung akan memberikan akses yang luas kepada 
negara yang mendukungnya, sehingga memung-
kinkan negara tersebut melakukan intervensi 
lebih dalam, bahkan sampai ke masalah–masalah 
politik. Bentuk suasi seperti ini sering kali dip-
raktekkan oleh negara super power atau oleh 
negara–negara yang secara ekonomi maupun mi-
liter lebih kuat (superior).

Suasi  AL yang kedua adalah “Suasi Aktif” (Ac-

tive naval Suasion) yang didefinisikan sebagai, se-
tiap upaya yang dilakukan secara sengaja untuk 
memprovokasi pihak lain sehingga menimbulkan 
reaksi khusus darinya, apakah itu negara sekutu, 
musuh ataupun negara netral. Sebagai contoh, 
adanya satu upaya untuk menangkal pihak peny-
erang melalui cara menyebarkan kekuatan perla-
wanan, disertai dengan mengeluarkan peringatan 
yang tepat berisikan aksi-aksi yang akan diambil. 
Satu hal yang penting dari Suasi aktif ini adalah 
pada tingkat penangkalan menggunakan senjata 
nuklir strategis. Semua bentuk penangkalan mu-
lai dari yang paling rendah seperti papasan kapal 
perang dilaut sampai pada tingkat ancaman se-
rius dengan serangan  menggunakan senjata nuk-
lir strategis, semuanya didasarkan pada interaksi 
yang sama  dimana elemen psikologi memegang 
peranan yang penting. Masing-masing pihak yang 
berhadapan akan berasumsi bahwa serangan 
balasan akan lebih hebat dan lebih menghancur-
kan dari serangan pertama yang dilakukan oleh 
pihak musuh. Itulah sebabnya ada premis yang 
mengatakan bahwa diera senjata nuklir strate-
gis keadaan dunia lebih aman, dengan kata lain 
perdamaian dapat terjaga, hanya karena negara 
pemilik senjata nuklir tidak akan menembakkan 
senjatanya kearah musuh lebih dahulu. Disini 
berlaku hukum “First Strike”. Selanjutnya pada 
suasi aktif ini juga dapat  muncul dalam dua ben-
tuk yang berbeda yaitu yang bersifat “Suportif” 
(mendukung) dan yang bersifat Koersif (paksaan 
dengan kekerasan). Mendukung, sama halnya 
dengan suasi Latent, bertujuan untuk mendu-
kung  negara sekutu atau teman, namun dalam 
kadar yang lebih tinggi. Sedangkan koersif, ada-
lah bentuk penggunaan kekuatan bersenjata AL 
pada ujung spektrum yang paling tinggi, karena  
mengandung penekanan/pemaksaan dengan 
kekerasan agar pihak lawan mengikuti kehendak 
kita. Koersif dapat dilaksanakan dalam dua cara 
yaitu bentuk Positif  misalnya compellence atau 
pemaksaan untuk melakukan kehendak kita atau 
mencegah melakukan sesuatu, dilakukan dengan 
kekerasan bersenjata, serta bentuk Negatif yang 
aplikasinya adalah Penangkalan dalam kadar 
yang lebih tinggi.

Dari uraian singkat di atas, dapat dipahami 
bahwa penggunaan kekuatan bersenjata AL un-
tuk tujuan mencapai tujuan Politik suatu negara 
atau disingkat fungsi Diplomasi, mempunyai 
spektrum yang sangat luas mulai dari suasi latent 
(paling rendah) sampai pada tindakan koersif 
paling tinggi menggunakan kekerasan dan pe-
maksaan. Tentu saja implementasinya mengikuti 
situasi dan kondisi yang berkembang, namun 
tidak terlepas dari keputusan politik pemerintah 
yang berkuasa. Karena pada hakekatnya di dalam 
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negara demokrasi, penggunaan kekuatan Angka-
tan Bersenjata adalah merupakan kewenangan 
pemerintah (sipil).

Sebagai Ilustrasi lihat bagan di bawah ini

4. Peran untuk tugas non-kekerasan (Benign Role)

Selain dari peran yang sudah diuraikan di atas, 
masih ada lagi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan 
oleh kapal-kapal Al termasuk KRI yaitu tugas kema-
nusiaan membantu penanggulangan akibat bencana 
alam seperti tsunami, gempa bumi dekat pantai dan 
bencana alam lainnya. Karena sifatnya yang fl eksi-
bel dan memiliki dukungan ligistik yang indepen-
den, memungkinkan kapal-kapal perang ini secara 
efektif melaksanakan operasi bantuan korban ben-
cana alam seperti misalnya hurricane, taufan (siklon 
tropis) atau tsunami. Dalam kaitan dengan bencana 
ini kekuatan AL juga mampu membentuk pangka-
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Tabel 1. 
The Political Application of Naval Power: A Typology 2

lan logistik darurat di pantai, pertolongan kesehat-
an melalui rumah sakit terapung serta membantu 
transportasi udara dengan menggunakan pesawat 
helikopter yang mereka bawa, terutama di daerah-

daerah terpencil dan terisolasi.
Peran Benign lain yang dapat dilakukan adalah: 

membantu refugee ditengah laut, melakukan pen-
carian dan pertolongan (search and rescue), penyela-
matan (salvage), pengendalian polusi dan pelaksan-
aan survey hidrografi  dan oceanografi .

5. Peran Militer

Menurut teori Clausewitz: “War is a continua-
tion of Politics by Other Means.” Ini diartikan  bahwa 
dalam hubungan antar negara bila diplomasi te-
lah gagal alias mengalami jalan buntu, maka jalan 
satu-satunya  untuk menyelesaikan masalah ada-
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lah perang. Jadi perang dalam hal ini tidak pernah 
muncul begitu saja, melainkan selalu berkaitan erat 
dengan politik negara. Pada tahap ini kekuatan AL 
akan digunakan sepenuhnya sebagai kekuatan Mi-
liter dengan kemampuan peperangannya. Namun 
apapun tugas militer yang akan dilaksanakan har-
uslah  ditujukan untuk mencapai tujuan politik yang 
sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Para petinggi, 
Panglima dan Komandan militer  hanya sebatas 
menyusun strategi dan taktik kesatuannya saja dan 
tidak boleh ikut campur dalam domain politik.  Se-
baliknya para penentu kebijakan politik  tidak boleh 
melakukan intervensi dalam domain militer. Dalam 
keadaan seperti inilah diperlukan suatu hubungan 
sipil-militer yang tegas, jelas, namun tetap serasi dan 
fl exibel. Tegas dalam arti ada pemisahan tugas dan 
kewenangan  yang tegas  antara  pejabat sipil dalam 
hal ini pemerintah dan pejabat militer. Jelas berarti 
tujuan yang akan dicapai hendaknya diformulasi-
kan dengan jelas sehingga  tidak membingungkan 
para pelaksana  militer di lapangan.

6. KRI

Dalam Undang-undang RI No.34 tahun 2004 
tentang TNI pasal 9, mengamanatkan tentang tu-
gas  AL yang terdiri dari empat tugas dasar. Dan 
pada ayat c, menyebutkan : Melaksanakan tugas Di-
plomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung 
kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. Mengingat spektrum tugas ini san-
gat luas, maka seyogiyanya UU ini dijabarkan lagi 
kedalam peraturan-peraturan yang lebih rendah 
apakah berbentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Presiden dsb. Penjabaran peraturan dimaksudkan 
untuk lebih memperjelas dan merinci tugas-tugas, 
sehingga dapat dijadikan arahan dan pegangan bagi 
KRI yang melaksanakannya di lapangan. Amanat 
dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan 
lain yang lebih rendah, hendaknya diterjemahkan 
oleh para pengambil keputusan Militer sebagai 
arahan politik, yang dari dalamnya kemudian di-
susunlah strategi dan taktik militer, yang memang 
menjadi domain militer. Undang-Undang barulah 
memberikan garis besar tugas, tanpa aturan yang 
lebih rinci, berpeluang terjadinya ekses tugas yang 
tidak dikehendaki serta pelaksanaan tugas yang 
tidak efi sien dan efektif, bahkan bisa melenceng dari 
tujuan yang hendak dicapai. Pelajaran dari pengala-
man dalam kasus perbatasan dan perairan Ambalat 

patutlah menjadi pelajaran berharga. KRI memiliki 
potensi yang sangat ampuh untuk melaksanakan 
tugas-tugas Diplomasi, sebagai kepanjangan tangan 
pemerintah RI di luar negeri. Semua syarat-syarat, 
kekuatan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk 
tugas diplomasi telah dimiliki oleh KRI. Paling tidak 
di kawasan Asia Tenggara, kita mempunyai kekua-
tan yang cukup (dalam hal tipe kapal) dan kemam-
puan (combat readiness) untuk menjawab tantangan 
masa kini. Tinggal bagaimana memanfaatkannya 
semaksimal mungkin melalui manajemen pengam-
bilan keputusan nasional yang efektif. Bentangan 
tugas Diplomasi yang luas mulai dari Suasi Latent 
(diwujudkan dalam kehadiran rutin di laut) sampai 
pada tindakan Koersif terhadap lawan atau bakal 
lawan  dapat dijadikan bingkai atau rambu-rambu 
bagi pelaksanaan tugas KRI. Kita berada pada era 
pembangunan nasional maupun regional, namun 
keamanan yang sulit diprediksi. Diera se perti ini 
maka diplomasi Angkatan Laut sangatlah dibu-
tuhkan. Untuk mencapai hal itu diperlukan suatu 
hubungan, koordinasi dan kesatuan visi yang erat 
antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Per-
tahanan dan Mabes TNI dan Angkatan. Disinilah 
tercermin hubungan sipil-militer yang harmonis 
dan baik, di mana salah satu keluarannya adalah di-
plomasi KRI yang unggul.

7. Penutup 

Dimasa damai dan membangun sekarang ini 
fungsi politik kekuatan AL RI, justru sangat diper-
lukan karena beberapa hal antara lain; hubungan 
ekonomi dan perdagangan negara-negara di Asia 
Pasifi k khususnya di Asia tenggara sebahagian be-
sar dilakukan lewat laut. Potensi konfl ik yang ada, 
misalnya sengketa perbatasan antar negara, anca-
man keamanan maritim yang semakin banyak dan 
lain sebagainya, memerlukan komitmen politik 
yang jelas dan tegas. Pemanfaatan kekuatan AL da-
lam hal ini KRI, sebagai kepanjangan tangan politik 
luar negeri pemerintah dengan tugas diplomasinya 
seyogiyanya terus digalakkan. KRI sebagaimana ka-
pal perang negara lain memiliki potensi yang besar 
(karena atribut yang melekat padanya) terasa belum 
dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah. Tugas 
Diplomasi KRI akan dapat berjalan dengan baik dan 
efektif bila didukung oleh perangkat aturan yang 
jelas dari pemerintah sebagai pemegang otoritas 
pengerahan dan penggunaan kekuatan.
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