
Pendahuluan

Berawal dari tindakan sepihak pemerintah China yang 
menerbitkan peta Laut China Selatan (selanjutnya disingkat 
LCS) yang diberi tanda nine dotted lines, layaknya mereka 
mengklaim suatu wilayah yang sangat luas (lihat gambar 
no.1) dan ada tumpang tindih dengan yurisdiksi nasional 
ataupun zona ekonomi ekslusif (ZEE) dari beberapa negara, 
yaitu Malaysia, Taiwan, Vietnam, Brunei, dan Philippines. (li-
hat gambar no2.)

Memang benar, pihak China tidak memberikan penjela-
san yang tegas mengenai apa makna dan status sembilan 
garis tersebut, tetapi Kyodo News, melaporkan bahwa pada 
bulan Maret 2010 pejabat tinggi China menyatakan bahwa 
LCS adalah core interest mereka yang disejajarkan sama den-
gan Taiwan, Tibet and Xinjiang. Kemudian pada bulan Juli 
2010, Global Times media cetak yang dikendalikan oleh par-
tai Komunis China menegaskan bahwa China will never waive 
its right to protect its core interest with military means, dan juru 
bicara  Kementerian Pertahanan menambahkan bahwa China has 
indisputable sovereignty of the South Sea and China has suffi cient 
historical and legal backing. 1
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Penerbitan kali ini menyoroti isu Laut China Se-
latan, yang diawali oleh klaim China dengan “the 
nine dotted line”-nya dan mencari formulasi penyele-
saiannya. Kesulitan merumuskan formulasi strategi-
strategi nasional yang terorkestra dikarenakan belum 
hadirnya strategi maritim dengan kekuatan utaman-
ya yakni Angkatan Laut (plus strategi pertahanan 
nasional). Tiga strategi instrumen kekuatan nasional 
yakni pertahanan nasional, maritim dan diplomasi 
akan mewujudkan sinergi kekuatan tangkal yang 
terorkestra.

Tulisan berikutnya adalah paparan tim FKPM 
di depan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 
tanggal 28 September, mendemonstrasikan bahwa 
sebaik nya tampilkan terlebih dahulu konsep Kam-
nas yang konkrit, jelas dan kokoh dengan parameter 
means, ways dan ends, akan sangat konstruktif mem-
bangun arsitektur  Wankamnas  sebagai lembaga 
bantu pengambilan keputusan nasional  (national secu-
rity decision support system). Kamnas per defi nisi akan 
berorientasi kepada kepentingan nasional (Tingnas). 
Produk Tingnas oleh elit sipil akan membuat kon-
trol sipil obyektif dan menyehatkan demokrasi. Jauh 
lebih penting adalah kehadiran arsitektur Dewan 
Keamanan Nasional (Wankamnas) sebagai lembaga 
bantu pengambilan keputusan versus isu keamanan 
nasional (Kamnas).

NB: Redaksi menghimbau pembaca untuk mengun-
jungi situs kami di www.fkpmaritim.org untuk mem-
peroleh semua informasi dan kajian-kajian FKPM 
terdahulu sampai sekarang. Terimakasih.
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Sikap tegas China, nampaknya yang diikuti oleh 
berbagai tindakan dilapangan, yaitu (i) memban-
gun garrison di berbagai pulau yang justru berada di 
wilayah ZEE atau yurisdiksi negara lain, (ii) memban-
gun pangkalan udara di berbagai lokasi yang memiliki 
nilai stratejik ekonomik dan militer, (iii) mengirimkan 
patroli  laut  dan udara secara intensif ke area yang su-
dah diduduki, (iv) mengirimkan kapal laut dengan be-
nign function, untuk mengawal kegiatan penangkapan 
ikan di perairan yang mereka klaim sebagai traditional 
fi shing ground (lihat gambar no.3).

Tidaklah mengherankan apabila negara lain (Phil-
ippines, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei) yang 
merasakan langsung dampak dari tindakan China, 
bereaksi keras dan memperlihatkan sikap yang set-
anding. Pada sisi lain, pihak AS juga memperlihatkan 
sikap yang menentang dan mengirimkan isyarat yang 
jelas, bahwa mereka siap untuk berperang apabila core 
interest terganggu. Tetapi dari perspektif militer China, 
mereka meyakini bahwa siapa menduduki gugus pu-
lau di Laut China Selatan, maka pihak itulah yang se-
cara langsung atau tidak, akan mengendalikan seluruh 

jalur laut sampai ke Selat Malaka, demikian juga seba-
liknya dari sisi Asia barat, Afrika dan Eropa sampai ke 
Asia timur. 2 

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Benar bahwa 
China pernah mengisyaratkan bahwa nine dotted lines 
tidak ada masalah dengan Indonesia (Hasjim Djalal, 
2012). Bertolak dari ‘jaminan’ tersebut, Indonesia tidak 
memposisikan pihaknya sebagai claimant state, dan su-
dah belasan kali mengadakan loka karya, pertemuan 
formal-informal, workshops on Managing Potential Con-
fl icts in the SCS, dan yang terakhir dan spektakuler 
adalah 38 hours shuttle diplomacy yang dilaksanakan 
bulan lalu. 

Inisiatif seperti itu, sudah seharusnya dikembang-
kan oleh karena konstitusi NKRI mengamanahkan  
Indonesia wajib ikut serta untuk menata stabilitas per-
damaian dan keamanan kawasan. Tetapi perlu pula 
dipahami bahwa inisiatif tersebut, harus berada dalam 
bingkai kepentingan utama nasional (vital interest) yang 
urutannya adalah melindungi segenap bangsa Indone-
sia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa.  

Dari pendekatan tersebut, telah menyiratkan bahwa 
upaya Indonesia untuk menciptakan kawasan yang 
aman dan damai, sudah seharusnya mengacu pada ke-
pentingan nasional NKRI yang ada aras dan skala pri-

oritas. Singkatnya — Misi ke Laut China selatan harus 
mendapatkan keuntungan sebesar besarnya, tidak 
hanya sebatas pujian dari pihak AS, tetapi perlu juga 
meraih keuntungan ekonomi (maritim), sosial-budaya, 
dan tentunya aspek militer terkait dengan keamanan 
maritim nasional.

Perkembangan keadaan

Pada tanggal 31 Juli yang lalu, bertepatan dengan 
perayaan ulang tahun ke 85 Angkatan Perang China 
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Gambar no. 3

2 China.org.cn, July 18, 2012
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(People’s Liberation Army), China meluncurkan kapal pa-
troli terbaru berukuran 5.400 dwt dan pada kesempa-
tan tersebut Menhan China mengeluarkan pernyataan 
bahwa “a regular combat-readiness patrol system” yang 
dirancang khusus, untuk memelihara marine sovereign-
ty (catatan: suatu istilah sulit untuk dipahami) yang be-
rada dalam yurisdiksi China. 3 

Menarik pula untuk diperhatikan bahwa pada bu-
lan September yang lalu, China meluncurkan kapal in-
duk hasil peremajaan bekas Uni Soviet (Varyag, 67.500 
ton) yang diberi nama Liaoning (lihat gambar no4). 
Menhan China menegaskan bahwa Liaoning akan 
mendongkrak secara keseluruhan kemampuan opera-
sional Angkatan Laut China, dan efektif melindungi 
kedaulatan nasional, keamanan dan perkembangan  
kepentingan. 4  Peristiwa tersebut merupakan suatu in-
dikator yang kuat bahwa China sangat berambisi untuk 
membangun blue water navy yang mampu diproyek-
sikan keberbagai penjuru dunia, utamanya mengawal 
kepentingan mereka di Afrika. 

diproyeksikan ke daerah operasi untuk melindungi ke-
pentingan China disana? Jawabannya akan bervariasi, 
tergantung pada sumber informasi yang memberikan 
masukan. Kalangan intelijen barat mengungkapkan 
informasi yang sangat lengkap dan terkesan bahwa 
fi ghting instrument China sudah sedemikian mengka-
watirkan. Pemerintah China juga demikian, memberi-
kan informasi kepada publik domestik bahwa mesin 
perang mereka sudah kuat dan setanding dengan 
Amerika Serikat. Mengutip pandangan Kishore Mah-
bubani yang mengatakan bahwa.. they have to be seen do-
mestically as strong and tough in the next few months. They 
have to make sure they are not seen as weak . 6

Mungkin juga, akan muncul pertanyaan susulan 
— apakah China akan menjadi pihak yang menem-
bakkan peluru pertama kali? Bisa saja kemungkinan 
itu ada, terjadi perkelahian fi sik antar perorangan di 
lapangan, yang sekarang ini masih mengunakan me-
riam air. Benar bahwa kemungkinan bentrok (clash) 
fi sik bisa terjadi tetapi dalam skala kecil, durasinya 

 Nampaknya China berusaha memberikan kesan 
yang kuat bahwa mereka tidak segan untuk meng-
gunakan kekuatan laut, khususnya fi ghting instru-
ments, untuk menopang klaim di laut China selatan. 
Ada laporan bahwa China mengeluarkan dana besar 
untuk kebutuhan seperti pertahanan udara yang cang-
gih, kapal selam, senjata anti satelit, senjata anti-kapal 
permukaan, yang  mereka siapkan untuk  menghadapi 
musuh yang memasuki area stratejik seperti di LCS.  
Diperkirakan China menyiapkan anggaran belanja 
pertahanan sebesar US$ 120-180 milyar. 5 

Mungkin akan muncul pertanyaan—apakah kekua-
tan laut yang operasional sekarang ini sudah mampu 

singkat, dan area pengaruhnya sangat terbatas (baca: 
terkontrol). Pihak China tidak akan gegabah menjadi 
pihak pertama yang menembakkan peluru, oleh kar-
ena tindakan seperti itu bisa menjadi kontra produktif 
yang akan merontokkan kebangkitan China sebagai 
negara adidaya baru. China sangat paham hal itu, dan 
tidaklah mungkin mereka mengobarkan perang untuk 
mempertahankan klaim yang oleh masyarakat interna-
sional dipandang tidak berdasar (groundless). Pemer-
intah China belum menjelaskan secara konkrit apakah 
klaim mereka berkaitan dengan teritorial, atau yuris-
diksi atau kepentingan.

Tetapi, perlu dipahami pula bahwa China tidak 

Gambar no. 4

3  People’s Daily, the Communist Party’s leading newspaper.
4  Guardian.co.uk, Tuesday, 25 September 2012  08.12 BST 
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6    JANE PERLEZ, Published: August 11, 2012 The New York Times,
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akan kendur untuk meningkatkan kegiatan militer 
dalam rangka memperkuat kehadiran mereka di area 
yang dipertikaikan, juga tidak mungkin mereka men-
cabut klaim yang sudah didaftarkan ke PBB pada ta-
hun 2009. 7 China juga sangat paham bahwa pihak 
lawan tidak akan mundur, surut, apalagi mengalah. 
Malahan sebaliknya, pihak lawan akan berupaya se-
cara intens untuk mengamankan kepentingan mereka. 
Lihat upaya Philippines, Vietnam dan Malaysia. Satu 
kesimpulan sementara yang dapat dikemukakan ialah 
titik temu untuk menyelesaikan secara tuntas konfl ik 
LCS, masih sangat kabur dan prosesnya akan sangat 
panjang, katakanlah akan memakan waktu puluhan 
tahun. 

Bagaimana dengan AS salah satu aktor penting da-
lam konfl ik LCS? Pada dasarnya AS bukan claimant 
state, dan China berulang kali memperingatkan agar 
negara adidaya tersebut tidak campur tangan dalam 
konfl ik LCS. Tetapi pihak AS juga, sudah berkali-kali 
menegaskan bahwa mereka mempunyai core inter-
est di LCS dan the U.S. were not going to shy away from 
standing up for our strategic interests and in expressing 
clearly where we differ. 8  Kepentingan utama AS yang 
berada pada urutan pertama seperti tercantum dalam 
US National Security Strategy 2010 adalah the security of 
the United States, its citizens, and U.S. allies and partners. 
Ada klausul dalam dokumen resmi tersebut yang se-
cara tegas menyatakan akan melindungi sekutunya, 
termasuk yang ada di LCS  yaitu Jepang yang terikat 
dengan Security Treaty-1951 dan US-Japanese Agreement 
1971, kemudian Philippines dengan  Mutual Defense 
Treaty, 1951, dan  Taiwan dengan 1979 Act of Congress. 

Namun, masyarakat dunia sangat paham bahwa 
kepentingan AS yang tersurat dan tersirat dengan san-
gat jelas, yaitu; (i)  mempertahankan kepemimpinan 
global, (ii)   to ensure the credibility of security partnerships 
that are fundamental to regional and global security 9, (iv) 
the United States doesn’t want to see China become more 
powerful and more infl uential in the region. 10 (v) menjaga 
keamanan jalur perdagangan dengan penekankan 
pada freedom of navigation. 

Mengacu pada sikap politik (national security strat-
egy), kepentingan nasional AS, dan kesiapan fi re power 
dari fi ghting instrument mereka, maka tidak sulit untuk 
mengatakan bahwa posisi sebagai “global sheriff” san-
gat mampu untuk mengendalikan stabilitas keamanan 
kawasan LCS. Tetapi nampaknya pihak AS enggan 
untuk konfrontasi langsung dengan China, boleh jadi 
karena investment from China could create up to 400,000 
jobs for Americans by 2020. 11 Kalkulasi perimbangan 
kekuatan laut di LCS, akan terlihat dengan jelas bahwa 
kekuatan laut yang dibangun oleh China belum bisa 

mengimbangi keperkasaan fi ghting instrument yang 
digelar oleh AS. Sekarang ini ada dua carrier strike group 
yaitu USS George Washington (CVN-73) dan USS John 
C. Stennis (CVN-74), memiliki arsenal yang lengkap, 
sudah teruji, kaya pengalaman tempur dan siap meng-
hadapi segala kemungkinan. Belum terhitung cruisers 
Ticonderoga class (CG), DDG dan FFG (hanya) di jajaran 
US PACCOM, kesemuanya belum bisa ditandingi oleh 
fi ghting instrument China yang dipimpin oleh satu ka-
pal induk (refi t) dan beberapa destroyer (DDG) berbo-
bot 7000-an dwt. Memang benar, apabila kekuatan laut 
China tersebut dihadapkan pada Philippines, Vietnam, 
Malaysia, Taiwan dan Brunei, maka jelas mereka bu-
kan tandingan.

Akan tetapi benturan fi sik di laut bukanlah pilihan 
bagi kelima negara tersebut, sekalipun persiapan ke 
arah tersebut tidak bisa diabaikan. Artinya — perlu 
bantuan dari pihak lain, dalam hal ini Philippines, Tai-
wan, Brunei, cenderung akan berpaling AS. Sedangkan 
Malaysia akan mengandalkan FPDA, paling tidak, du-
kungan intelijen dan pengaruh. Skenario konfl ik yang 
akan terlihat adalah China bakal dikeroyok dunia, dan 
hal itu tidak diinginkan oleh China sekalipun mereka 
sangat yakin klaim atas LCS ada dasarnya  yang kuat. 
Benar atau tidak, klaim tersebut perlu dibuktikan da-
lam suatu international arbitrate, namun China nam-
paknya menghindari forum seperti itu.

Situasi terkini di LCS terkesan sangat kritis dan bila 
tidak dikelola dengan tepat akan meledak dan kata 
orang — bisa menyulut perang dunia ketiga. Kesan 
seperti itu, sepertinya sukses di desain oleh dua aktor 
besar yaitu China dan AS, yang sangat paham bahwa 
prosesnya akan memakan waktu sangat panjang. Se-
lama itu pula, kedua aktor besar tersebut berpeluang 
untuk mengail keuntungan stratejik sebesar-besarnya.

Bagi China, ada beberapa keuntungan yang sudah 
diperoleh, yaitu; (i) sikap politik Laos, Kamboja, dan 
Myanmar semakin tegas dan terbuka memihak Chi-
na, (ii) jalur laut dari daratan China lewat LCS sudah 
‘aman’ tersambung dengan SLOC di Asia Tenggara, 
yang akan tersambung dengan string of pearls, (iii) apa-
bila kegiatan explorasi gas dan minyak berkembang di 
LCS, maka China akan memperoleh bagian yang pal-
ing besar, (iv) peluang mempamerkan produk industri 
stratejik (kapal perang tipe destroyer).

Bagi AS yang obyektifnya adalah kepentingan 
(freedom of navigation) kini sudah mengantongi  pula 
beberapa keuntungan, yaitu (i) mendapatkan akses 
ke Cam Ranh Bay Vietnam, (ii) perpanjang dan atau 
memperluas MDT dengan Philippines, (iii) terbuka 
akses untuk mendapatkan rare earth metal di Senkaku 
Islands (Jepang) atau Diaoyu (China), (iv) pengakuan 

7   Turkish Weekly Thursday, 17  May 2012
8   Matthew Lee, September 06, 2012. AP News
9  US National Security 2010 
10   Ralph Jennings, The Christian Science Monitor, Sep 25, 2012 
11   Henry Zeng,  Summary Judgments, The Loyola Law School, Los Angeles Blog http://www.policymic.com
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terhadap freedom of navigation versi AS dan harus dihor-
mati oleh semua pihak di LCS, dan (v) industri militer 
bisa bernapas lagi, artinya tingkat pengangguran di AS 
tidak membengkak.

Kepentingan Indonesia

Ujung klaim nine dotted lines China ternyata overlap-
ping dengan zona ekonomi ekslusif di perairan Natuna, 
dan dari perspektif Indonesia tentunya berkaitan den-
gan yurisdiksi nasional. Pihak China memang belum 
menjelaskan apa makna klaim sembilan titik-titik itu, 
tetapi mereka yang sudah cukup vocal mengatakan 
bahwa daerah itu adalah bagian dari traditional fi shing 
ground. Terlepas dari sah atau valid dasar argumentasi 
mereka, tetapi makna dari klaim mereka di perairan itu 
dapat ditafsirkan adalah kepentingan (interest), bukan 
yurisdiksi, dan bukan pula teritorial.

Kedudukan masalah overlapping tersebut dalam 
peta kepentingan nasional Indonesia, masuk dalam 
aras utama (vital interest) yang perlu mendapatkan 
skala prioritas dalam agenda nasional. Dalam bahasa 
intelijen harus dilihat sebagai ancaman. Per-defi nisi, an-
caman adalah imminent loss di bidang politik, ekonomi, 
sosial, keamanan, yang terjadi karena perubahan ling-
kungan stratejik (Maoz-1982). 12 Defi nisi tersebut meng-
ingatkan bahwa akan ada loss yang terjadi, apakah di 
bidang politik, ekonomi, atau aspek yang lain dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk terito-
rial dan yurisdiksi. Suka atau tidak, Indonesia perlu dan 
wajib hukumnya meniadakan ancaman tersebut, yang 
normatifnya bersandar pada kekuatan nasional apapun 
bentuknya.

    Anatomi ancaman menurut Lloyd , 13 dapat di nya-
takan dalam rumus berikut ini:

T = I.  Cp . C

Dimana, T= threat, I = intention, Cp= capability, 
C = circumstance. 

Perkalian tersebut menjelaskan bahwa apabila salah 
satu unsurnya sama dengan nol, maka keluarannya 
adalah nol. Bila demikian halnya maka mengelola an-
caman, akan fokus pada ketiga unsurnya, yaitu Inten-
tion (Niat), Capability (Kapabilitas) dan Circumstance 
(keadaan, situasi, kondisi). Upaya nasional untuk meng-
hapus unsur Niat (intention), terlebih dahulu perlu me-
mahami spektrum Niat secara garis besar, mulai dari 
Niat kecil (taktis) sampai pada Niat besar (stratejik). Se-
cara teoritik —untuk menghapus Niat kecil masih ada 
kemungkinan, tetapi menghapus Niat besar, sepertinya 
pekerjaan yang mustahil.  Begitu pula melawan Kapa-
bilitas stratejik bukanlah pekerjaan yang mudah bah-

kan mustahil, dan untuk melawan Kapabilitas taktis, 
barangkali — sekali lagi, barangkali memungkinkan . 14 

Membaca Niat China dalam klaim nine dotted lines, 
memang sangat kabur oleh karena berada di antara 
klaim teritorial, dan atau klaim yurisdiksi, dan atau ke-
pentingan. Tetapi tingkah laku di lapangan memperli-
hatkan arahnya adalah kepentingan, yaitu traditional 
fi shing ground. Kegiatan tersebut dikawal oleh ‘kapal-
perang’ dengan benign function (W. Sumakul, 2012), dan 
bisa dikatakan gelar kekuatan seperti itu adalah Niat 
kecil (taktis). Persoalan bagi Indonesia ialah menentu-
kan instrumen kekuatan nasional seperti apa yang akan 
digelar untuk menjadikan Niat kecil (China) tersebut 
sama dengan nol. 

Banyak pihak memandang unsur Circumstance ada-
lah bagian yang paling mungkin di’garap’, dan dalam 
praktek banyak digunakan oleh negara-lemah dalam 
rangka menghadapi musuh yang lebih perkasa.  Taiwan 
sebagai salah satu contohnya, mereka mengembangkan 
diplomasi (politik, ekonomi, sosial) sebagai instrumen 
kekuatan nasional, bertindak sangat pro-aktif untuk 
membangun suatu circumstance yang diperhitungkan 
mampu mencegah Niat besar China. 

Kembali ke LCS, sebetulnya sudah ada DOC ke-
mudian disusul dengan COC, dan butir-butir kese-
pakatannya sudah pula dipahami, malahan sudah ada 
isyarat goodwill dari berbagai pihak, termasuk China. 
Tetapi perkembangan di lapangan tidak sama dengan 
di meja perundingan, prosesnya masih sangat lamban 
dan bakalan panjang. Penulis berpendapat — memang 
dirancang demikian oleh dua aktor besar. Masih ban-
yak sasaran politik-ekonomi-militer (baca: hidden agen-
da) mereka yang belum tercapai. Pada situasi seperti ini, 
Indonesia ‘didesak’ oleh AS agar mengambil inisiatif 
seperti yang pernah dikembangkan pada waktu lalu. 
Mengapa Indonesia? Apakah karena konstitusi Indone-
sia mengamanahkan agar ikut menata stabilitas perda-
maian? Atau karena Indonesia memposisikan pihaknya 
sebagai non claimant state dan China merasa nyaman 
dengan Indonesia?

Memang benar konstitusi mengamanahkan demiki-
an, dan peluang menangani konfl ik LCS akan mendong-
krak citra Indonesia. Disana ada political benefi t, dan 
hal itu sudah jelas. Akan tetapi Indonesia tidak dapat 
mengabaikan bahwa ada loss dalam kepentingan na-
sional pada aras utama yaitu yurisdiksi perairan Natu-
na. Naïf sekali apabila Indonesia tidak mengedepankan 
kepentingan tersebut hanya karena jaminan verbal dari 
pejabat-pejabat China, yang memang selalu menampil-
kan wajah yang simpatik pada berbagai kesempatan di 
setiap pertemuan formal-informal.

Bulan September yang lalu, China menjanjikan un-
tuk menjamin freedom of navigation di LCS, yang disam-
paikan langsung kepada Menlu AS. 15  Tidak ketinggalan 

12  Maoz, Zeev. “Path to confl ict-International dispute Initiation, 1816-1976”, a Westview Replica Edition, Colorado, 1982
13 Lloyd, Richmond.DR.”Strategy and Force Planning”, Naval War College, Newport, RI, 2004
14 Catatan: bagian ini perlu didiskusikan secara tersendiri. 



15  ASIA PACIFIC NEWS, 05 September 2012, 1255 hrs
16 http://india.nydailynews.com/business/ec6237024f25cd9de426ff39cb8f1cf6/india-indonesia-back-freedom-of-navigation-in-south-

china-sea#ixzz28WJnXFNf
17   Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation between the Government of  Indonesia and the Government of the People’s 

Republic of China.
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pihak India juga menyampaikan  India for freedom of 
navigation in South China Sea, selengkapnya laporan 
tersebut mengemukakan bahwa India, Indonesia back 
freedom of navigation in South China Sea.  16

Perkembangan tersebut memberikan kesan bahwa 
ada pergeseran dari skenario pertarungan teritorial men-
jadi pertarungan kepentingan, oleh karena sudah terjalin 
kesepakatan untuk menjamin keamanan freedom of navi-
gation. Salah satu Niat besar China adalah membangun 
SLOC dari daratan China mengalir ke Asia Tenggara, 
bersambung dengan string of pearls. Niat Stratejik China 
tersebut sudah di publikasi beberapa tahun yang lalu. Li-
hat gambar no.5

Sikap China yang memperlihatkan rasa nyaman bila 
Indonesia menjadi fasilitator atau host, atau broker pada 
konfl ik LCS, bukannya tidak ada ‘udang dibalik batu’. 
Gambar no.5 sebelah kanan memperlihatkan ambisi 
sebenarnya dari China, dan mereka sudah mendapat-
kan akses ke ALKI barat dan ALKI tengah melalui nota 
kesepakatan yang ditanda tangani bulan April yang lalu. 
17 Nota tersebut menyepakati kerjasama stratejik, opera-
sional (satu diantaranya intelijen maritim) sampai pada 
aras teknikal, dan China menjanjikan 1 milyar Remimbi 
untuk keamanan pelayaran dan keselamatan navigasi di 
kedua ALKI tersebut.

Menarik untuk dicermati, bahwa kedua ALKI terse-
but (khususnya Selat Malaka) sudah lama berada dalam 
‘pengawasan’ pihak AS, yang dilakukan melalui pem-
berian 12 radar untuk selat Malaka dan  beberapa unit 
untuk di bagian utara perairan Selat Makassar. 

Secara klasik, pengendalian laut di masa lalu dilaku-
kan oleh kekuatan laut, utamanya satuan kapal perang 
yang memiliki fi re power yang besar. Tetapi situasi seka-
rang ini memperlihatkan bahwa pengendalian laut dapat 
dilakukan melalui empat instrumen kekuatan nasional 
lainnya, yaitu teknologi, fi nance, regulasi dan politik.  
Penulis sangat berkuatir bahwa pengendalian ALKI 
(yang selama ini selalu dikatakan SLOC oleh ASEAN 
dan AS), sudah dikendalikan oleh pihak luar, dan akses 

tersebut diperoleh hanya dengan memasang muka man-
is dan pujian.

    
Penutup

Bekerja sebagai duta perdamaian, sudah merupakan 
amanah yang tidak bisa diabaikan, tetapi ada pepatah 
tua yang mengatakan satu kali mendayung dua tiga 
pulau terlampaui, perlu juga dipegang. Indonesia dipan-
dang cocok untuk menjadi broker, atau host, atau fasilita-
tor perdamaian di LCS, oleh karena memiliki bargain-
ing power yang sangat kuat, yaitu posisi geografi s yang 
berada di jalan silang dunia. Tetapi modal tersebut tidak 
boleh dipertaruhkan untuk mengakomodasi kepentin-
gan pihak lain. 

Kini, konfl ik LCS sepertinya sudah melebar meram-
bah kepertarungan kepentingan, dan tidak lagi sebatas 
di kawasan tersebut, tetapi sudah menjangkau perairan 
Asia Tenggara, yang de facto dua pertiganya adalah yuris-
diksi nasional Indonesia. Kepentingan yang berkaitan 
dengan keamanan pelayaran, keselamatan navigasi, dan 
marine environment pollution, semuanya adalah domain 
maritim.

Tidak sulit penulis membuat kesimpulan bahwa 
konfl ik LCS telah merembes masuk ke Indonesia melalui 
domain keamanan maritim, dan sadar atau tidak — In-
donesia tidak punya strategi keamanan maritim, bahkan 
ocean policy pun tidak punya, apalagi konsepsi maritime 
awareness. Dalam rangka menghadapi Niat kecil China 
dan AS, pihak Indonesia tidak punya banyak pilihan 
mengenai fi re power seperti apa perlu disiapkan, untuk 
menetralisasi unsur intention, capability dan circumstance, 
yang bersandar pada kekuatan nasional. Tetapi belum 
terlambat untuk berbenah dan bersiap, dan janganlah 
bersandar pada janji pihak luar, atau terpana pada muka 
manis atau untuk sekedar mendapat pujian. 

Sejarah akan mencatat prestasi dan reputasi NKRI 
yang terjadi hari ini. (Bo.8/X-12/QD)+

Gambar no. 5



Keamanan Nasional dan Arsitektur Dewan Keamanan Nasional    

KEAMANAN NASIONAL DAN 
ARSITEKTUR DEWAN KEAMANAN NASIONAL

Vol. 5, No. 14, Agustus 20127

Belum hadirnya ARSITEKTUR STRATEGI 

RAYA/SR (GRAND STRATEGY)

... National Security Strategy (also referred to as 

Grand Strategy or National Strategy) is the art 

and science  of developing, applying and coordinat-

ing the instrumens of national power (PEM, atau 

DIME atau MIDLIFE) to achieve objectives that 

contribute (objective) of the National Security.

SR = {(Ting Nas), (National Security Strategy)} 

dan StratKamnas = (strategi(instrumen kek nas)) 

--- FONDASI BERMANAJEMAN NASIONAL 

~ ORKESTRA NASIONAL ~ NAT SEC DEC 

MAKING

Era perang dingin (EPD):

- Orientasi aktor militer  ~  arti Kam sempit.

- Kam Nas (National Security) ~ identik Kam 

Neg (Security of the State).  

Pasca perang dingin (PPD):

Semakin ekspansif , berjumlah banyak , akibat 

berkembangnya “Asymmetric Threat”, “Irregu-

lar Warfare”,”Disruptive”, “Catastropic”.

1

2

KRITIS

Gabungkan era perang dingin dan pasca .

Mengeliminir ancaman dengan suatu model 

yang lebih effektif. 

Cara yang sederhana: memecah sejumlah en-

titi pengancam agar fokus --- utilisasi instru-

men kek nas ~  arsitektur Dewan Keamanan 

Nasional.

Untuk fokus dan memprioritaskan  ~ siapa 

yang bisa digunakan sebagai kriteria ntuk 

memisahkan atau memprioritaskan ?

4 ….DAN SEKARANG 

ISU KEAMANAN (KAM)

Plus aspek Keamanan bagi kehidupan manusia 

mulai individual sd lingkungan sosial, lokal dan 

global (defi nisi Keamanan WHO).

Paradok, kompleks – mengaburkan arti 

Keamanan sendiri.

3 LANJUTAN PASCA 
PERANG DINGIN

* )  Paparan Tim FKPM di depan KOMPOLNAS di PTIK Kebayoran Baru, Tanggal 28 September 2012

Oleh : Tim FKPM *)
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WilkipediA : KamNas adalah kebutuhan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup bangsa/

negara dengan mendaya gunakan semua in-

strumen kekuasaan nasional (Nat Inst of Power ~ 

PEM, DIME ataukah MIDLIFE?).

NATO dan JP (Joint Pub) US Armed Forces = 

pengertian  kolektif (paduan) ttg strategi Hannas 

dan kebijakan politik lugri ~ ‘tuk pertahankan 

kelangsungan hidup bangsa (Nat Interest). 

8

CONTOH MATRIKS TINGNAS SEPERTI DISARANKAN HUNTINGTON AGAR 
TERCIPTA DIAWAL PEMERINTAHAN BARU OLEH KEPALA PEMERINTAHAN 
UNTUK DISETUJUI RAKYAT.

DEFINISI: KAM NAS 

Keamanan Nasional dan Arsitektur Dewan Keamanan Nasional    

Gambar di bawah adalah contoh muatan 

TingNas dengan kategorinya yang akan 

mempermudah menetapkan prioritas-

nya dan fokus keputusan nasional, bagi 

WanKamNas utamanya ~ bila vital maka 

tidak ada kompromi “lagi”, ‘important’ msh 

bisa dikompormikan.

6 CONTOH TING NAS 

5 MODEL 

7

TingNas = ruh kehidupan bangsa, misal kedaulatan (soverignty) 

dan pertahanan (national defense)

Isu KamNas = Isu Ketersinggungan TingNas

TingNas pembagi / pembatas daya, usaha atau utilisasi sumber 

daya nasional untuk mengatasi isu semua Ancaman.

Suksesnya KamNas adalah tercapainya obyektif TingNas  ~ se-

baliknya gagalnya KamNas = gagalnya TingNas = gagalnya ke-

hidupan

Min Anc = (EPD + PPD) 
; given (Ting Nas)



The fundamental requirement of an effective na-

tional security strategy should clear and realistics 

objectives , coordinated use of various instrument 

of  national power and appropriate equipped and 

trained military forces , well orchestrated….(Dr 

Snow, Col Drew).

Gabungkan ketiga(3)nya  -->  Outward looking 

-->  KamNas = ujud gabungan strategi strategi na-

sional versus pengancam kelangsungan kehidupan 

bangsa dan negara (Hint: promosi kelangsungan 

hidup bangsa dan negara melekat dalam Kepentin-

gan Nasio nal).

Hmpunan Strat Nas-Nas --> dukung Strat KamNas --> dukung TingNas --> tercapainya Fundamental 

of Nat Goal.

KamNas = Strategi KamNas = Strategi Instrumen Kekuatan  Nasional untuk amankan TingNas. 

Isu ancaman EPD, PPD diluar isu ketersinggungn dgn TingNas --> disebut  Intern Affairs atau Domestic 

Affairs atau KamDaGri dan bkn isu KamNas murni --> diluar agenda KamNas.

Isu Kam dalam EPD dan PPD dan ada ket-

ersinggungannya dgn TingNas  --> Isu Kam-

Nas --> wilayah kerja WanKamNas. 

Orientasi KamNas --> mendukung tercapa-

inya obyektif TingNas, singkatnya Orientasi 

KamNas --> TingNas. 

9

10

11

LANJUTAN DEFINISI KAMNAS

AKHIRNYA 

AKHIRNYA 

Keamanan Nasional dan Arsitektur Dewan Keamanan Nasional    
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Dibawah ini tergambar model strategi besar 

(Grand Strategy) dengan turunannya kebawah 

spt: Strategi Militer Nasional, Strategi Ekono-

mi Nasional dst, yang akan  menjadi rujukan 

kebijakan dan kegiatan kegiatan ops/taktik 

dibawahnya ---orkestra Nasional .

Munculnya TingNas yang dibuat elit sipil 

(pemerintah) merupakan ujud kontrol sipil 

obyektif dalam HSM (Hubungan Sipil-Mili-

ter) dan akan menjadi rujukan strategi per-

tahanan nasional dan strategi militer nasional.  

(Hint: semua kata dibelakang strategi dalam 

wilayah  grand strategi diikuti kata nasion-

al - national = state + core values, tdk pernah 

negara, misal strategi pertahanan nasional 

(bkn pertahanan negara), strategi keamanan 

nasional (bkn negara).

Strategi-Strategi Nasional (apa dan siapa pe-

mangkunya) sesuai instrumen kekuatan nasion-

al terpilih sebaiknya akan menjadi pilar pemain 

Nasional  nasional nantinya. Misal siapa pemilik 

Strategi Ekonomi Nasional, pemilik Strategi Di-

plomasi, dll.

Strategi-2  Nasional akan mendukung Strategi 

Keamanan Nasional – dan bisa dibaca Strategi 

keamanan nasional atau sebagai Keamanan 

Nasional saja.

Bicara KamNas = bicara Strategi KamNas.

Oleh karena Strategi Nasional atau Strategi 

Keamanan Nasional atau Kamnas saja akan 

mendukung tercapainya (obyektif) Kepentin-

gan Nasional (TingNas adalah kelangsungan 

hidup bangsa dan negara ), maka bahasan di-

atas dapat dimodelkan seperti dalam gambar 

bawah.

12

13

14

15

MODEL STRATEGI BESAR 

LANJUTAN MODEL 
STRATEGI BESAR

PENJELASAN

MODEL STRATEGI

 Hint: Psychological belakangan ini diganti seba-
gai Informasional.



Strategy and Policy must be grounded  in the National 
Interest. Hint: NI = National Interest, NSS = National 
Security Strategi, NS = National Strategies

18

19

HUB ANTARA NI, NSS DAN NS

MODEL DILIHAT DARI 
KEDALAMNNYA 
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Perhatikan gambar sebelumnya himpu-

nan National Strategy (dgn subordinasinya 

: Strategi Politik, Ekonomi dan Militer) akan 

didefi nisikan sebagai National Security Strategy 

(Strategi Keamanan Nasional-Strat KamNas) 

dalam gambar berikutnya, sehingga semakin 

jelas berorientasi kepada Kepentingan Na-

sional (outward looking) periksa slide no. 18. Isu 

Kam diluar orientasi ini --- Homeland Security 

Affairs). 

16 MODEL STRATEGI

STRATEGY: all about HOW (way or concept) 

leadership will use the POWER (means or resurces) 

avaiable to the State to exercise control over sets of 

circumstances  and geographic locations to achieve 

OBJECTIVES (ends) that support State’s interests. 

Perhatikan bahwa   National Security Strategi 

fokus kepada tercapainya Ting Nas (National 

Interest), Isu Kam diluar TingNas agendakan 

dalam KamDagri.  Isu KamNas prioritas ini-

lah yg akan digarap WanKamnas. Strategi 

bkn krisis manajemen, justru tanpa strategi 

atau ada strategi tapi gagal akan  memudah-

kan menyulut krisis manajemen – Chaos (Prof 

Yarger,US Army War Coll).

17 REVIEW PENGERTIAN-
PENGERTIAN

perhatikan strategi KamNas (KamNas) akan mendukung 
tercapainya TingNas.
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Model Force Structure (Navy), (periksa slide 21) 
diawali terlebih dahulu dengan National In-
terestnya diikuti  dgn National Objectives, dst…
Bayangkan tanpa kepentingan Nasional yang 
tertuliskan / terdokumentasikan, akan dibawa 
kemana negara dan bangsa? Bayangkan tanpa 
TingNas sebagai visi bangsa dan negara jang-
ka menengah, bagaimana bisa bermanajemen 
nasional dgn baik.

Jadi bangun dulu Kepentingan Nasionalnya 
… terdokumentasikan dan disetujui Parlemen 
(Wakil rakyat).  Saran pak Huntington , bahwa 
Kepala pemerintahan pada awal jabatannya 
haruslah membangun TingNas terlebih da-
hulu sebagai acuan bermanajemen nasional 
nantinya.

Membuat Formulasi Strategi, periksa 
model dibawah ini ……

20

21

22PENJELASAN GAMBAR 
DIBAWAH ….

MODEL ‘TUK 
FORCE STRUCTURES 
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                THE NATIONAL INTEREST IS A COM        

             POSITE DECLARATION DERIVED FROM 

THOSE VALUE THAT A NATION PRIZES MOST 

LIBERTY, FREEDOM, SECURITY.

USUALLY EXPRESSED IN TERM OF PHYSICAL 

SURVIVAL, ECONOMY, PROSPERITY, AND 

POLITICAL SOVEREIGNITY.

(ultimately shape by subjective preference & hard politi-

cal debate – Pem vs DPR RI) THEN ….

NAT – INTEREST = FOUNDATION FOR NSS 

AND SUPPORTING BY NMS (NAT.MIL.STRAT) 

then…..

Every Civilian Leaders & Military Should Understand 
The Detail Of Nat Interest

(Reff “National Interest: From Abstraction To Strategy” US. 
ARMY WAR COLLEGE, Proff Michael G Roskin, 1994, Mei 

2000)

Mhn diingat bicara KamNas  dengan negara 

lain (universal) --> akan ditangkap bahwa itu 

adalah Strategi Kamnas.

Isu KamNas --> adalah isu yang bersinggun-

gan dengan TingNas . 

23

24

Jadi ~  isu Kam Nas = isu ketersinggungan dgn 

TingNas , oleh kerena itu bangun dulu Ting-

Nas-nya .

Jadi ~ KamNas = Strategi KamNas . 

Isu ancaman bkn kepada TingNas masukan 

dalam agenda Homeland security atau domestic 

affairs. Bukan prioritas Strategi KamNas dan 

bukan prioritas WanKamNas.

25
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Input: semua Isu KamNas = semua isu yang 

bersinggungan TingNas.Isu ancaman bkn ter-

hadap obyektif TingNas --> agendakan dalam 

Homeland Security/Internal Affairs/Domestics Af-

fairs. WanKamNas bekerja 24 jam vs isu terse-

but mulai dari state 4 (terendah) s/d state 1.

Tenaga tetap Presiden (Ka),Wakil (koordinator 

kerja rutin) , dibantu Menlu dan Menhan (Tena-

ga tetap).Mulai state KamNas2 s/d 1 , dipimpin 

lgs Presiden.WanKamNas adalah lembaga 

bantu pengambilan keputusan (decision support 

system).

Produknya adalah alternatif alternatif solusi 

yang akan diambil Presiden basisnya adalah 

Cost-Benefi t Analysis dan teknik teknik pengam-

bilan keputusan modern. 

Selain itu menjadi masukan adalah strategi-2 

(means, ways, ends) semua instrumen kekuatan 

nasional yang dibuat oleh petinggi masing-

masing instrumen Menteri/Menko. Strategi ini 

semua merujuk obyektif strategi besar yakni 

TingNas. TingNas yang dibuat pemerintah/elit 

sipil akan menjadi peluang  terbukanya kontrol 

sipil obyektif.

26

27

ARSITEKTUR WANKAMNAS 

LANJUTAN WANKAMNAS

Perlu adopsi model GS (Grand Strategy) dengan 

elemen NSS (National Security Strategy), NMS 

(National Military Strategy), NES (National Eco-

nomic Strategy), NDS (National Defense Strategy), 

dst sebagai dasar bermanajamen nasional.

Asumsinya : Nat Interest sudah terstruktur 

jelas (pemerintah).

Pendekatan lebih banyak ke Outward looking, 

isu Inward looking ~ internal affairs atau internal 

security atau domestics atau homeland secutity.

Perlu defi nisi yang jelas dalam model GS.

Mhn diingat yg terpenting adalah kapabilitas 

WanKamNas untuk menyelesaikan pekerjaan-

nya dgn cara yang ilmiah (decision science, dan 

decision suppot system --> kuantitatif).

28

29

KESIMPULAN SEMENTARA 

LANJUTAN WANKAMNAS
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30

31

1. Most scholars and writers of National Security 

Strategy issues agree that the fi rst step in develop-

ing grand  strategy is to determine …the National 

Interest .

2. Obyektif dan muatan Kepentingan Nasion-

al akan mendikte  Strategi-Strategi  Nasional 

yang ada  dibawahnya,atau mendikte subor-

dinasi Kepentingan Nasional. 

3. Mohon periksa ref. dibawah ini, bisa did-

ownload langsung dari sumbernya.

Hint : FNG adalah Fundamental National 
Goal

“Making Strategy“,Col Dennis Drew,Dr Donald 

Show,...Political Scientist often refer to Grand Strat-

egy as Policy.

DoD: Dictionary of Military and Associated 

Terms“,(JP 1 – 02),diamandemen sampai 5 

September 2003,halaman 238, National’s Strat-

egy: is the art and science of developing and us-

ing the diplomatics,economics,and informational 

power (power disini adalah  instrumen  kekuatan 

nasional,DIME,pen) of Nation,together with its 

Armed Forces,during peace and war to secure Na-

tional Objectives,also called NSS ( National Security 

Strategy ) or Grand Strategy---- sebagai catatan RI 

belum memiliki kamus umum pertahanan na-

sional.

32

33

MISCELLANOUSADOPSI MODEL BAGI RI

ACT versus STRATEGY

FNG

NAT INTEREST

N S S

EK
M/HAN

I
STRAT

DIB
TNI

STRATEGYACT
UUD ’45
(PREAMBULE)

UU TING NAS

UU KAMNAS

UU HAN

UU TNI (i)

D

STRAT 
THREAT
PERCEPTIONS !

REFERENSI

F N G
(PREAMBULE UUD’45)

IMPIAN PANJANG

NAT INTEREST
(what’s good for the Nation 

as whole in International Affairs)

NSS (Nat Sec. Strat)
Objective ? (utama !!!)

……………………..

DIPLO
STRAT

INFORMASIONAL
STRAT

MILITER
NAT

STRAT

EKONOM
NAT

STRAT

POL STRAT MIL STRAT ECON STRAT

(Stra & Policy must be 
grounded in the Nat Interest, 

Reff: “Seeking a National 
Strategy: A Concert for 

Preserving 
& Promoting Freedom”, 

Lap Tim Komisi Wankamnas
Ttg Stratkamnas AS
Abad 21, April 2000)

“STILL WORTH DYING 
FOR NAT & NATURE 

OF STRATEGY”,  Oleh:
P.H.LIOTTA, US ARMY WAR 

COLLEGE (2003)

dari ……………
Hard Security & Soft Sec
HIC     LIC

(Reff: Roskin, G, Proff.
“Nat Interest: 

From Abstraction to
Strategy”, Mei, 1994, dan

“Nat Interest Grand Purpose
Or Catch Phrases”
James F. Miskel, 

Parameter, USA WC)

DRAFT ?
DISETUJUI DPR – RI ?

UU ?
TIDAK PERLUKAH ?

DIME

PEM

Jembatani
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”US Army War College Guide to National Security 

Issues, setelah volume I, dan II”; edisi ke-5, tahun 

2012 dengan catatan: Bab 2, 3, 4 dan 5 utamanya 

dalam volume--II. Bab 3,4, 11,12,13,15 utamanya 

dalam volume ---I.

“National Interest:From Abstraction to 

Strategy”,terbitan US Army war Coll,by Proff Mi-

chael G Roskin, May 20,1994.

……sangat jelas sekali bangunan dan arah Ting-

Nasnya serta isu KamNas .

“Affairs of state : The Interagency and National Se-

curity”, Gabriel Marcella, utamanya bab 3, 4, 5, 6, 

7 dan 11.

Buku ini mampu menjelaskan bangunan Ting 

Nas, kemudian menjelaskan interaksi dan in-

teroperability antar instrumen kekuatan  na-

sional yang mendukung strategi KamNas.

34

35

”Seeking A National Strategy:A Concert For Pre-

serving Security And Promoting Freedom”,Phase 

II Report on a US National Security Strategy 

for the 21 St Century, April 2000,  halaman 

6….hirukpikuknya Kamnas dan kelemahan Pe-

merintah dan WanKamnasnya. 

“Making Twenty-First Century Strategy: An Intro-

duction to Modern National Security Processes and 

Problems”, Dr Snow, Col USAF Drew, Air Univ 

Press, Nov 2006.

“Fundamental of Force Planning “ ,volume I dan II , 

US Naval War Coll Press.

…… akhirnya :

 S E K I A N , Semoga bermanfaat

36

37


