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6 Barger menyebutnya sebagai Revolution in inteligence affairs (RIA).

Pendahuluan
 
Pemahaman Intelijen masih sebatas wacana1 

(tertutup) dibandingkan keinginannya untuk memahami 
bentuk alami proses intelijen dan kepentingan dan 
keamanan nasional. Keterbatasan ini menyulitkan 
adaptasi perubahan versus pola ancaman non-tradisional. 
Agar resim intellijen lebih effektif maka KI (Komuniti 
Intelijen) harus membuka diri dan mau berubah untuk 
membangun jejaring kolaborasi2 dengan berbagai 
sumber. Terciptanya produk intelijen menuntut cara 
interdisiplinair, berintegrasi dengan OsInt3 dan kepakaran 
sektor privat.

Harapan diatas terganjal dengan kebiasaan KI 
bekerja tertutup dan terkesan menyembunyikan sesuatu 
(secrecy). Hasilnya KI sering dikritik sebagai “pipa-pabrik“ 
(stove-pipe ~ unik) sulit berbagi rasa apalagi berbagi 
informasi. Perubahan (termasuk intelijen) dengan cara 
reformasi sering dilakukan negara dengan setengah hati. 
Faktanya hampir semua gerakan reformasi intelijen 
dalam kurun waktu 50 tahunan ini, memfokuskan 
dirinya pada kewenangan dan tanggung jawab Direktur 
Intelijen Pusat atau Nasional.4 Faktor kritikal penyebab 
perubahan adalah kemajuan teknologi---RMA. RMA 
mudah menggoyah infrastruktur organisasi pertahanan 
nasional dan Intelijen.

Intelijen sebagai alat kelengkapan suatu pemerintahan 
adalah isu penting. Isu ini menjadi semakin penting 
bila memikirkan lebih dalam peranan Intelijen dimasa 
mendatang versus isu global. Lebih mengkuatirkan 
lagi adalah kepentingan atau intensi perubahan peran 
dan misi Intelijen yang melenceng jauh dari keinginan 
badan Intelijen pusat. Keprihatinan membawa Intelijen 
kealamat yang lebih sistematik (komprehensif atau 

memenuhi konsep “system thinking”) dalam kontek 
yang lebih luas. Meskipun ada perubahan dan pemimpin 
Intelijen senang dengan perubahan radikal ini serta terus 
menerus tidak semua orang menyukainya.5 Dilakukan 
terus menerus agar ditemukan cara yang lebih effisien 
meskipun hasilnya sedikit signifikan dari saat kesaat, 
dalam rangka mencapai kecepatan, ketelitian bahkan 
kualitas produk intelijen.  Hadirnya RMA sebagai revolusi 
dalam bidang militer/pertahanan nasional dan mitranya 
dalam intelijen yakni revolusi urusan intelijen (RUI)6 --- 
dengan cara apa RUI dilakukan? Cukupkah dengan cara 
revolusi, reformasi, reorganisasi ataukah transformasi? 
Perubahan apa saja yang dapat dilakukan oleh KI 
(komuniti Intelijen) menghadapi  tantangan baru yang 
mengglobal? Makalah ini lebih banyak menyoroti intelijen 
dilingkungan pertahanan nasional (militer). 

Intelijen

Problema KI tahun 2020 adalah ketidak seimbangan 
tuntutan kualitas produk intelijen keseluruhan (overall) 
dari kumpulan “keluaran“ individual KI dengan masing-
masing penguasaan teknik analysisnya.7 Disisi lain muncul 
ancaman yang melebar, diskrit dan berjumlah banyak 
sesuai ragam dan perilakunya serta meningkatnya 
porsi ancaman non-militer. KI mencoba adaptasi meski 
ada hambatan segregasi dan perilaku menekankan 
kerahasiaan yang menjauhkan dari usaha (enterprise)8 
produksi menjadi lebih komprehesif analitik dan 
berkualitas. 

Usai perang dingin ditandai meningkatnya ancaman 
aktor non-negara yang kuat seperti kelompok teroris 
internasional yang nyata-nyata berkolaborasi dengan 
kelompok kriminal transnasional. Hampir semua 
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kelompok menggunakan cara asimetrik untuk melawan. 
Kecenderungan global dengan kecepatan pertumbuhan 
penduduk, ketidak seimbangan pertumbuhan ekonomi, 
urbanisasi, pandemik HIV/AIDS, bioteknologi, dan ekologikal 
semakin mempercepat instabilitas internasional.9 Organ 
Intelijen harus memberanikan diri untuk memprioritaskan 
koleksi data dan analisisnya. Penugasan yang diberikan 
KI kontemporer sementara ini adalah [1] mencermati 
perkembangan ini, [2] identifikasi ancaman potensial bagi 
keamanan nasional,10 dan [3] mengkualitaskan produk 
intelijen untuk dipersembahkan kepada elit nasional  
militer. KI tetap melakukan cara-cara tradisional versus 
sumber informasi yang tertutup (misal Kedutaan dan 
stafnya) dan harus menyimpulkan dari sumber informasi 
yang lebih terbuka meskipun menghadapi sejumlah besar 
informasi yang beragam dan hanya sedikit yang bernilai 
intelijen. KI harus membangun jejaring; mengintegrasikan 
OsInt dan tetap mempekerjakan tenaga terampil dari 
sektor privat, bahkan dengan ajensi luar semua ini11 ~ 
populer dengan kata “enterprise”. 

Dibantu teknologi12 sekarang ini yang kapabel mengolah 
dan mengakses volume besar data/informasi mentah 
mendekati waktu riil berkaitan dengan setiap aspek 
lingkungan operasional. Segudang informasi mudah diakses 
dikaitkan dengan isu cuaca, medan, pengaruh kultur, 
teman, mitra, dan kekuatan lawan atau yang di”sasarkan” 
bahkan populasi penduduk sipil. Massa informasi yang luar 
biasa besarnya dari berbagai kolektor menjadi subyek 
analisis yang memiliki nilai intelijen (intelligiable) yang 
bernilai tinggi diolah guna memprediksi dan menduga 
kapabilitas “lawan” dan intensinya.13 

Informasi yang sudah lama dikenal biasanya merupakan 
rangkaian fakta dan boleh jadi sangat berguna bagi 
Komandan. Mengait informasi lain yang pernah diketahui 
tentang lingkungan operasional ditambah pertimbangan 
informasi masa lalu yang berkenaan dengan “lawan” atau 
yang disasarkan (targeted)---himpunan fakta ini disebut 
Intelijen. Intelijen bisa disebut sebagai organisasi, proses 
dan produk yang melibatkan kegiatan koleksi, proses, 
eskploitasi, dan diseminasi informasi bagi pengambil 
keputusan,14 periksa figur no.1 dibawah ini.

Figur no.1. Siklus Intelijen tradisional

Referensi:diambilkan dari Wilkipedi

Intelijen hanya berguna bagi pengguna---penggunalah 
yang menginisiasi dan mengajak KI untuk melakukan 
proses. Kejelasan hubungan antara data, informasi dan 
intelijen, juga hirarkhi antara koleksi, proses dan analisis 
ini bisa dilihat dalam figur no.2 dibawah ini : 

Figur no. 2. Hubungan antara data, informasi dan 
intelijen. 

Referensi:  JP  (Joint Pub) 2-0 , June 2007, “Joint Intelligence“, 
halaman  I-2, Model ini sama dengan siklus Intelijen (collecting, 
processing and exploitation, dan analysis serta production-
nya ~ siklus Intelijen). Meskipun kegiatan proses dan analysis 
menjadi tantangan kepakaran KI kontemporer namun disini 
lebih digambarkan dalam bentuk hubungan antara data, 
information, dan intellijen. 

Bagi komuniti pertahanan nasional maka intelijen 
militer---proses analisis kekuatan militer asing sebagai 
masukan dalam proses kampanye, kebijakan penggunaan 
dan deploi kekuatan militer mendatang. Substansi produk 
adalah kapabilitas15 kekuatan aktor, intensi, perencanaan, 
disposisi, dan peralatannya, analisis kandungan informasi, 
menumbuhkan serta mengembangkan temuan, disposisi 
satpur dilapangan, dan sumber informasi mereka.16 
Intelijen militer tampil dalam tiga (3) format, yakni 
strategik, operasional dan taktik. Inteljen strategik 
adalah kebutuhan intelijen guna memformulasikan 
strategi, kebijakan, dan perencanaan militer dan operasi 
militer di tingkat nasional dan mandala perang. Fokusnya 
adalah faktor yang semantika a.l.: geographi, infrastruktur 
dan perencanaan pembangunan kekuatan militer atau 
tren jangka panjang seperti aplikasi taktik baru, teknik, 
prosedur atau pengembangan sumber daya kekuatan 
baru---perangkat penting agar bisa mengantisipasi dan 
menghadang ancaman dari segala arah. 

Intelijen operasional digunakan untuk keperluan 
perencanaan dan pelaksanaan kampanye serta operasi 
besar untuk mencapai obyektif strategik dalam suatu 
mandala operasi atau area operasional. Operator ini bisa 
saja bekerja bersama operator intelijen strategik dalam 
suatu mandala operasional yang sama, namun lebih 
sempit tanggung jawabnya. Terakhir; intelijen taktik lebih 
fokus kepada lokasi lawan dan pilihan penggunaan taktik, 
satuan, dan senjata yang sepertinya sangat cocok untuk 
menyumbangkan kemenangan diarea tertentu yang lebih 
sempit (AOI = area of interest sebagai elemen dari AOR).

7 Lahneman, William.J,PhD, CISSM,University of Maryland, March 10,2006,  “The Future of Intelligence Analysis “ volume- 1, Final report, halaman 2. 
8 Ibid, halaman 2. 
9 Ibid 



Intelijen?...Re (Organisasi, Formasi, Volusi) Atau Transformasi?

Vol. 7, No. 5, November 20133

Tantangan nasional yang perlu diwaspadai KI 

Intelijen sebagai teori, seni, atau sesuatu yang harus 
disembunyikan (secrecy)? Sebagai perangkat pengambilan 
keputusan atau bantu keputusan (decision support 
system)? Sebagai aksi terbuka (overt), tertutup (covert), 
klandestin atau termasuk aksi spionase? Terlibat aktif 
untuk kemenangan offensif atau defensif bahkan sampai 
dengan tercapainya outcome “operasi berbasis effek” 
ditingkat turunan ketiga dst? Semuanya bisa jadi pilihan. 
Operator KI dewasa ini berhadapan dengan gigihnya 
tantangan  yang terus hadir sebagai pengancam keamanan 
nasional. Fenomena 4 tantangan yang terus berkembang 
mengglobal dapat digambarkan dalam figur no.3 dibawah 
ini :

Figur no.3. Prioritas arah pertahanan nasional  

Referensi: Larson,Eric.W,et-all (4 persons), RAND, 2008, 
“Assesing Irregular Warfare ; A Framework for Intelligence 
Analysis“, halaman 49. Perhatikan arah pergeseran prioritas 
kearah interseksi tiga bentuk ancaman yakni disruptif, 
katastropik, dan tidak beraturan pergerakan diawali dari 
kuadran tradisional.

Pertama; tradisional, diwakili negara yang 
menggunakan legasi dan dikenal sebagai kekuatan 
militer nasional yang unggul. Bentuk pelibatannya adalah 
kompetisi dan konflik sebelum terjadinya peperangan 
antar aktor atau pelibatan dengan non-aktor. Kedua; 
bentuk tidak beraturan (irregular) dengan methoda non-
konvensional dengan penggunanya adalah aktor atau non-
aktor lemah yang akan melawan kekuatan yang unggul 
(atau pemerintah).17 Ketiga, bencana (catastrophic) yang 
ditimbulkan dengan keterlibatan proses akusisi, posesi 
oleh aktor atau non aktor negara simpatisan teroris yang 
bisa saja menggunakan senjata pemusnah massal (SPM).

Keempat, kekacauan (disruptive) yang berasal dari 
perkembangan persaingan, kepemilikan, dan penggunaan 
paksa kapabilitas teknologi sebagai pengganti keunggulan 
“lawan” (asimetrik) dalam suatu  domain operasional 
tertentu yang lebih sering dilakukan pihak yang lebih kecil 
dan lemah (assymetrical threat & anti-access strategy). 
Bagi negara yang memiliki elemen domain maritim yang 

begitu luasnya seperti RI, sebaiknya prioritas dan fokus 
kearah ke-domain maritim18 mengingat medan pelibatan 
tantangan kedua, ketiga dan terakhir dan semuanya 
berbentuk ketidak beraturan (irregular threat). Berbeda 
dengan intelijen tradisional yang fokus utama kepada aktor 
negara dan fokus kedua pada ancaman transnasional dan 
non-negara. Dewasa ini sangat terbalik, prioritas utama 
diarahkan pada aktor non-negara, dan pandangan pada 
aktor negara diposisikan berpeluang tidaknya sebagai induk 
semang atau fasilitator pengancam asimetrik. Dewasa ini 
pejabat kebijakan dan bahkan intelijen nasional suatu 
aktor mudah berbagi kejelasan kandungan suatu ”negara“, 
meski berlabel rahasia. Kesulitan versus aktor non-negara  
yang sangat sedikit diketahui “kandungannya” namun 
hadir dalam jumlah besar baik bentuk maupun sifatnya. 

Mereka membentuk jejaring dan hirarkhi sendiri, 
sehingga upaya memahaminya terbatas, sebaliknya hal 
ini menjadi peluang mereka untuk sukses.19 Sungguh berat 
beban operator KI di negeri ini menanganinya, meskipun 
TNI siap namun belum semuanya terbiasa dan terlatih 
menghadapi bentuk tantangan terakhir itu.20 Peta skenario 
pertahanan nasional dan keamanan nasional (kalau 
ada) bisa diujikan versus tantangan sekaligus patokan 
pembelajaran (bench-marking). Misal isu Poso sebagai 
markas pelatihan teroris dan dikaitkan dengan pertanyaan 
kunci riset seperti: operator KI mana yang menangani 
seperti isu diatas; daerahkah, TNI, Polri, atau gabungan 
TNI dan Polri atau TNI-Polri-Pemda? Unit mana yang paling 
effektif-biaya? 

Seandainya sudah tercium lama, siapakah inisiatornya 
di tingkat siaga anti terorisme tingkat 4 atau 3 ? Apabila 
disadari ini adalah tantangan keamanan nasional dan 
menjadi prioritas mestinya fokus pada bentuk operasi 
gabungan operator KI sipil-militer didaerah antara TNI-
Polri-Pemda21 utamanya ditingkat siaga anti terorisme 
tingkat 3 dan 4, sebagai persiapan operasi penindakan 
(siaga 1 dan 2 antiterrorisme) yang jauh lebih penting. 
Gabunganlah sebagai cara yang lebih effisien beroskestra. 
Cara asimetrik yang digunakan kelompok insurjensi 
ini adalah pilihan termurah  melawan pemerintah. 
Biasanya mereka lebih memilih sasaran: dilingkungan 
populasi padat, pusat ekonomi dan lokasi simbolik untuk 
menunjukkan kepada pemerintah dan dunia bahwa 
mereka bisa hadir dan punya kekuatan. Perlukah dilakukan 
manuvra penangkalan terhadap operator pengancam 
asimetrik tersebut? Disinilah beban kerja operator KI 
diawal pelibatannya dengan mereka untuk melakukan 
tindakan penangkalan dengan berbagai varian, sebelum 
meningkat menjadi siaga 1 dan 2 sebagai aksi penindakan 
anti terrorisme. Perbedaan perilaku pengancam baru ini 
perlu dihadapi dengan cara dan proses yang baru, oleh 
karena itu pelatihan untuk operasi gabungan sipil-militer 
terus menerus harus dilakukan.22

Operator KI harus bisa menyuguhkan kepada Komandan 
tim dilapangan apa intensi pengancam, sasaran phisiknya, 

10 Ancaman potensial bagi keamanan nasional dihitung relatif peka tidaknya memberikan dampak terhadap (kelangsungan hidup) bangsa dan negara terhadap 
kepentingan nasional. Misal kedaulatan (adalah kelangsungan hidup mati bangsa, dan salah satu elemen kepentingan nasional), maka ancaman ini dikatagorikan tidak 
ada kompromi lagi dan  harus dihentikan. Misal kepentingan nasional lainnya seperti kesejahteraan ekonomi, sejauh tidak mengait dengan isu kedaulatan ekonomi, 
maka bisa dikompromikan dan dinegosiasikan. Analog dengan kejahatan narkotik, effeknya yang memberikan jumlah seperti yang mudah dilipatgandakan (model 
exponential), dgn  cepat akan merusak kehidupan bangsa dalam waktu yang pendek. Ancaman ini dipotensikan sebagai ancaman vital. diluar ini semua potensi 
ancaman dikatagorikan dalam keamanan dalam negeri (homeland security). 

11 Ibid, halaman 3. 
12 Bukan sekedar teknologinya, namun juga sistem teknologi, sistem rekayasanya,  teknik statistik, military opt research, bayesian, dan teknik peramalan lainnya, lebih 
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memprediksi manuvra pengancam, dan mendeteksi 
pergerakan pengancam waktu demi waktu (connecting the 
“dot”, pen) dan merekomendasikan pada tim lapangan 
perhitungan pencegahan dan risiko jauh hari sebelum aksi 
penindakan dilakukan. Kolektor tradisional namun masih 
yang terbaik adalah adalah HUMINT yang disusupkan atau 
UAV (pesawat nir awak).

Reorganisasi - Reformasi - Revolusi - Transformasi 
operator KI

Deborah Barger, peneliti RAND mengatakan intelijen 
termasuk intelijen lurgri (luar negeri) dan LI (lawan 
intelijen). Intelijen lurgri memuat kapabilitas aktor 
negara, intensi dan kegiatan pemerintahan, organisasi 
pemerintahan, dan kegiatan teroris internasional yang ada. 
LI adalah kegiatan pengumpulan informasi, dan melindungi 
ancaman spionase lawan serta kegiatan intelijen lainnya, 
sabotase dan pembunuhan yang dilakukan mengatas 
namakan pemerintah tersebut atau elemennya, organisasi 
asing, personil asing atau teroris internasional. Sedangkan 
operator atau elemen KI terbagi dalam tiga (3) ajensi yakni 
Kemhan, Non Kemhan dan Independen dengan anggota-
anggotanya sesuai figur no.4 bawah : 

Figur no.4. Elemen Komuniti Intelijen (KI)

Referensi: Barger, halaman  6.Perhatikan 1/2 lingkaran kiri 
adalah KI non KemHan sedangkan 1/2 lingkaran kanan adalah KI 
Kemhan, dan sisanya diisi ajensi Intelijen independent lainnya.

Hadirnya aksi baru seperti peperangan tidak beraturan 

(irregular warfare) versus aktor/non-aktor mendesak 
diperlukan reformasi organisasi dan ajensi intelijen, 
meski Barger menyarankan perubahan infrastruktur 
dan perilakunya kearah revolusi.23 Alasannya ; pertama 
pengaruh kuat teknologi didalamnya yakni RMA dan 
RUI,kedua; bisnis intelijen menjadi luas, kompleks dan 
perlu dibuka untuk dipahami bersama publik dan kalangan 
akademisi (mencari methoda yang lebih canggih) ~ 
intelijen menjadi korporasi (enterprise). 24

Dengan menyatunya dalam suatu korporasi; 
memudahkan intelijen menguak kelemahan dan kesalahan-
kesalahan masa lalu yang tidak perlu, diperbaiki secara 
ilmiah dengan teknik analisis yang lebih maju oleh elemen 
korporasi diluar KI. Proses reorganisasi25 lebih berorientasi 
pada perbaikan kewenangan dan tanggung jawab dan 
tidak mengulang kembali kesalahan historik disemua lini 
bisnis intelijen. Reformasi merupakan proses perbaikan 
dan kelanjutan proses reorganisasi. Reformasi menoleh 
“error’” yang pernah dilakukan, memperbaiki segera 
dan menyiapkan diri mengerjakan perbaikan tersebut 
dengan “yang seharusnya“ (it what was!). Kedua proses 
ini  dilanjutkan dengan proses terkinikan yang disebut 
transformasi, yakni proses memahami dan memandang 
kedepan (berbasis performa organisasi) apa dampak 
perubahan yang sudah dilakukan (dengan reformasi, 
reorganisasi) serta memahami peluang selanjutnya 
dengan jelasuntuk mengarah pada “apa yang seharusnya 
dapat dilakukan“ (what could be).26 Salah satu bentuk 
performa lembaga intelijen adalah meniadakan peluang 
didadak (surprise) “lawan“, meskipun masih banyak lagi 
ukuran effektivitas bagi lembaga ini (MOE = measure of 
effectiveness).

Alhasil perhatian kepada transformasi27 lebih dianjurkan 
daripada reformasi, reorganisasi bahkan revolusi, dengan 
melibatkan keamanan nasional (obyektif strategi KamNas 
~ mendukung tercapainya obyektif kepentingan nasional) 
sebagai perspektif pendekatan pengukuran kuantitatif 
terhadap implikasi semua proposal perubahan infrastruktur 
intelijen dan KI-nya. Meskipun dengan definisi intelijen 
yang sangat beragam bagi kepentingan masing-masing 
aktor namun kenyataan “musuh“ global/bersama sebagai 
kenyataan tidak bisa dihindari lagi untuk menggulirkan 
dalam muara kesamaan perspektif ancaman. 

Pergeseran dan perubahan pola ancaman ke non-
aktor dan atau aktor induk semangnya mengglobal fokus 
menghadapi ancaman  asimetrik. Apalagi ancaman 
ini telah berkolaborasi dengan aktor/non-aktor yang 
meramaikan isu keamanan multi dimensi ini, seperti 
kriminal transnasional, kriminal transnasional, nasional, 

banyak membantu pendayagunaan produk intelijen yang kebanyakan  lebih diwarnai methoda kuantitatif  sangatlah membantu produk Intelijen yang lebih dapat 
dipercaya (confidence level). 

13 Periksa Steury, Donald P, History Staff,Center for the Study of Intelligence,COA,Washington,DC,1996, “Intentions and Capabilities : Estimates on Soviet Strategic 
Forces, 1950-1983“. 

14 Kata-kata yang ditulis miring populer sebagai elemen siklus intelijen. 
15 Kapabilitas (kemampuan/capability) berbeda signifikan dengan kebisaannya (ability). Kapabilitas lebih cenderung kepada hasil atau “outcome”  asset tempur atau 

sista, sebaliknya kebisaan (ability) lebih cenderung kepada desain (harapan) pabrik sista atau aset tempur, misal kecepatan tembak, jarak tempuh, kecepatan 
manuvra, kecepatan tanjak, dll. Outcome, misalnya dalam isu pemboman sasaran darat, maka CEP (circular error probability) jatuhnya bom merupakan outcome, 
atau dalam isu peperangan anti kapal selam , maka probability kill given hit kapal selam merupakan outcomenya. Rumusannya,  Kapabilitas (capability) = kebisaan 
(ability) + “ outcome ”.  Kosa kata kemampuan mengandung pengertian ada harga “outcome”nya,  tanpa “outcome ” baru  dianggap  “bisa”,  masih belum  kapabel 
atau masih belum mampu. Rumusan ini diambilkan dari workshop MORS (Military Operations Research Society). 

16 Defense Intelligence Agency, Historical Research Support Branch ,DC, “ Defense Intelligence Agency: 50 Years Committed  to Excellence in Defense of the Nation “,  
halaman 4. 

17 JCS, 2004, National Military Strategy of the USA, 2004, “ A Strategy for Today ; a Vision for Tomorrow “, halaman 4. 
18 Elemen Domain Maritim adalah semua yang ada diatas, dibawah, dalam , di, laut, kelautan, pantai, estuari,sungai, teluk, selat , termasuk udara diatasnya semuanya 

adalah domain Maritim atau boleh disebut sebagai subyek Maritim saja.  Luas domain Maritim bagi RI sangatlah meyakinkan dan sangat  berpotensi untuk diutilisasikan. 
19  Treverton, Gregory. F, RAND, 2005,  “ The Next Steps in Reshaping  Intelligence “, halaman 18.  
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regional dan internasional, dan paling menonjol adalah 
terorisme. Bagi KI (Komuniti Inteligen) khususnya intelijen 
militer (IM) lebih mencoba menangkap infomasi tentang 
siapapun actor/non-negara yang patut diketahui intensi 
dan kapabilitasnya. 

Intelijen mendemonstrasikan produk informasi dan 
mendistribusikannya  dalam lima (5) kelas kepercayaan,28 
pertama “hampir pasti sepertinya” (>90 % pasti),”kedua; 
sepertinya” dengan (60-75%) ; ketiga; ”peluangnya rata-
rata” (40-50%), keempat; “tidak sepertinya” dengan (10-
40%) kelima; “pasti tidak sepertinya “dengan < 10%.29 

Gambaran dalam kalimat sinonim dan persentasenya ada 
dalam tabel no.1 dibawah ini

Tabel no.1 Tentang  Derajat Kepercayaan

Description of Prob-
ability

of Confidence
Synonyms Percent

HIGHLY LIKELY • Highly Probable
• We are Convinced
• Virtually Certain
• Almost Certain
• High Confidence
• High Likelihood

>90%

LIKELY • Probable
• We Estimate
• Chances Are Good
• High-Moderate Con-

fidence
• Greater Than 60% 

Likelihood

60 - 90%

EVEN CHANCE • Chances Are Slightly 
Greater (or Less) Than 
Even

• Chances Are About 
Even

• Moderate Confidence
• Possible

40 - 60%

UNLIKELY • Probably Not
• Not Likely
• Improbable
• We Believe ...Not
• Low Confidence
• Possible but Not Likely

10 - 40%

HIGLY UNLIKELY • Highly Improbable
• Nearly Impossible
• Only a Slight Chance
• Highly Doubtful

< 10%

Referensi: JP  (Joint Pub) 2-0 , June 2007, “Joint Intelligence “,  
Appendix A, halaman  A-2. Tabel ini mirip mirip  dengan  5 kelas 
yang ditulis pak Whaley, tabel distribusi ini lebih melebarkan 
jumlah kelas menjadi 5 dari tadinya hanya 3 kelas (yang kurang 
akurat) distribusi tradisional. Perhatikan kolom sinonimnya, 
tabel ini menggunakan kalimat menduga dalam bhs kualitatif, 
misalnya probable, likely, most likely, nearly probable, dll.

Bandingkan dengan produk tradisional dalam tiga (3) 
kelas yakni A,B,C (terlalu umum, dan biasnya besar) yang 
lebih mengesankan memperbesar simpangan baku (standar 
deviasi), distribusi ketidak kepastiannya (probability error 
distribution) tinggi dan mengurangi akurasi analisis produk 
intelijen. LI (counter intelligence) adalah aspek utama dari 
kepakaran intelijen. Bila kata LI digunakan bersama kata 
intelijen, seperti menekankan pada dua (2) pertanggungan 
jawab yang berbeda tapi saling melengkapi seperti dua sisi 

mata uang.30 Bila dibicarakan intellijen tersendiri maka 
LI melekat didalam dan dijamin sebagai subset substansi 
intelijen. Kenyataannya lebih dari 40 tahun, studi 
intelijen telah menjadi bagian kurikulum studi hubungan 
internasional dan diintegrasikan kedalam kurikulum 
disemua War College. Sejauh ini sedikit yang mengenal 
atau mengetahui peran LI diantara pemikir, praktisi serta  
elit keamanan nasional,bahkan pengambilan keputusan 
nasional31 --- mengabaikan ancaman dan peluang yang 
dilakukan intelijen “lawan” menjadi mimpi buruk bagi 
keamanan nasional.32 Perlu upaya keras menanggulanginya 
sebagai bagian penting dari transfromasi kelembagaan 
intelijen. 

Kelembagaan membutuhkan dinamisasi dan keluwesan 
intelijen dan ini sangat tergantung tingkat “kualitas“ 
kepakaran (statecraft) yang menanganinya. Pararel 
dengan upaya ini sudah sepantasnya dalam rangkaian 
reorganisasi - reformasi - revolusi - transformasi; pola 
analisis yang lebih berkualitas semakin dikedepankan dan 
dibakukan. Dibawah ini dicontohkan model-model sebagai 
upaya membangun produk Intelijen yang lebih berkualitas 
sekaligus menjawab profil kepakaran (crafting) KI sebagai 
analis Intelijen, seperti yang ditunjukkan dalam figur  no.5.

Figur no.5  Piramida Analisis Tugas 

Sumber: Treverton,Gregory F, et-all (2persons), RAND, 2008, 
“Assesing the Tradecraft of Intelligence Analysis“, hal 14. Hint: 
Massint = measurement and signature intelligence. Proses 
diawali dari sumber informasi yang tertutup (classified) dan 
terbuka (unclassified), yang terakhir disebut juga sumber yang 
terbuka OsInt.

20  TNI mungkin lebih siap menghadapi aksi anti (bukan counter) terrorisme dalam bentuk peperangan pinggiran/kota (urban warfare) atau peperangan  antar ruangan 
(close combat quarter), inipun masih sebatas  bagi pasukan khusus atau elite. Elite = khusus dari khusus, misal Passus adalah SF (spec forces), maka elitenya adalah 
Delta Forces, atau  pasukan khusus peperangan laut adalah SEAL, maka elite SEAL adalah tim Six. Anggota  tim setidak tidaknya seorang yang berkualifikasi penembak 
jitu dalam peperangan (combat sniper). 
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Di-tingkat 3 piramida lebih banyak digunakan teknik 
kuantitatif (operasi riset dan teknik optimalisasi serta 
mathematika statistikal) dibantu dengan bagian piramida 
sebelah kanannya ditingkat 3 yakni dari tenaga kepakaran 
akademik dan “dapur pemikir“ (think-tank)“ ~ intelligence 
enterprise (mengapa Intelligence enterprise?33 Sedangkan 
di tingkat 4 masih menggunakan methoda kuantitatif 
dan sedikit kualitatif (political intentions, economic 
capability, military capability) dan tingkat 5 lebih banyak 
produk dalam norma kualitatif. Figur ini menggambarkan 
keseriusan “pemangku strategi 
intelijen nasional”34 untuk 
ber“korporasi” melalui teknik 
Intelijen (enterprise) dengan 
melibatkan para “dapur 
pemikir” (think-tank), akademisi 
dan pemikir diluar. Secara umum 
bisa dilihat melalui garis tegak 
adalah proses siklus intelijen 
diawali dari bahan mentahnya 
(raw data). Perhatikan garis 
lengkung hitam dibagian kanan, 
menunjukkan bahwa proses dari 
satu blok bisa langsung ke blok 
yang lebih diatas, tergantung 
kadar kepentingannya. 
Sedangkan panah disebelah kiri 
hanya menunjukkan bobot atau 
kualitas analisis yang diharapkan 
per-setiap blok.

Dalam proses analisis intelijen 
(paling bawah) dengan berbagai sensor dan kolektornya-
--media komunikasi sangat berperan sekali, utamanya 
dibagian-dibagian “Classified Sources”, (Humint, Sigint, 
Massint, Commint, Imint, Elint, dll).35 Pekerja dibagian 
(workforce) ini harus berkualifikasi mahir dan menguasai 
bahasa asing lengkap dengan dialek dan bahasa slenk 
serta bahasa sehari-harinya.36 Dalam piramida analisis 
tugas, secara umum  KI bekerja dengan bahan yang ada, 
meramunya dalam bentuk produk Intelijen yang bagus. 
Sedikit beda dengan model (fig. no. 6) berikut dengan 
kehadiran pengambil keputusan atau elit militer yang 
menginisiasi pekerjaan bagi KI. 

Analisis yang dilakukan KI bersifat ganda (multiple), 
alasannya satu bentuk atau tipikal satu analisis tidak 
mungkin bisa menjawab semua isu (overall). Oleh karena 
itu figur di-bawah lebih banyak menampilkan komponen 

ganda dalam siklus intelijen. Siklus (intelijen) kanonik 
ini diawali dengan inisiasi elit nasional dan militer yang 
memberikan arah keprihatinannya, dihadapkan segudang 
koleksi perencanaan terhadap “obyek” yang disasarkan, 
selanjutnya akan menjadi penugasan (tasking) besar 
bagi sekian kolektor KI (kolektor: humint,sigint,dll) untuk 
memprosesnya.

Figur no.6. Ilustrasi Siklus Intelijen 

Referensi:Treverton,Gregory F, et-all (2 persons), RAND, 
2008, “Assesing the Tradecraft of Intelligence Analysis “, hal  
4. Blok segi empat warna putih adalah blok siklus Intelijen 
yang diperkaya. Blok bulat warna kuning adalah blok kritikal. 
Model dijalankan diawali dengan inisiasi Policy makers/military 
leaders. Model ini lebih rumit, namun hasilnya jauh lebih 
baik, dan model ini jauh lebih interaktif, ada komunikasi terus 
menerus dengan pengambil keputusan.

Garis putus-putus merupakan garis yang bisa 
“memotong” apabila diperlukan setelah proses Humint 
screening, atau Raw data screening atau Data processing 
atau Analisis expolitasi bisa langsung dikembalikan ke 
pembuat kebijakan atau elit militer (grs putus putus 
warna hijau ~ garis A),37 analog dengan garis B dan C. 
Dinamisasi proses via garis putus-putus kembali ke-
pembuat keputusan atau elit militer seperti proses awal 
dikarenakan (kemungkinan) peluang perubahan signifikan 

21 Bukankah TNI dipayungi UU yang melegalkan operasi selain perang ?
22 Pertempuran jarak pendek dan malam hari atau  cuaca berkabut sebaiknya sering dilatihkan bagi tim gabungan ~ close quarter combat X. 
23 Barger, Deborah.G, RAND, 2005,  “Toward a Revolution  in Intelligence Affairs “, halaman 2....She presents  a framework for how the US should consider specific 

changes to its intelligence enterprise to improve its effectiveness . As such  , this report should be of interest to intelligence proffesionals  , students , scholars, and 
researchers  alike. 

24 Office of the Director of National Intelligence, USA, October, 2005, “The National Intelligence Strategy of the USA ; Transformation through Integration and 
Innovation “,halaman 4. Enterprise sendiri dikaitkan dengan kapasitas untuk tetap memelihara keunggulan kompetitive terhadap negara dan kekuatan militernya yang 
mengancam keamanan suatu aktor. 

25 Reorganisasi menurut kamus umum, bisa disebut perbaikan darurat guna mempanjang masa hidup organisasi yang hampir kolaps. 
26 Ibid, halaman 7-10. Patut dipahami bahwa untuk kegiatan reformasi  dan reorganisasi saja sudah membutuhkan bantuan teknik manajemen modern untuk 

mengevaluasinya, sedangkan kelanjutan reformasi dan reorganisasi yakni transformasi  lebih banyak lagi membutuhkan teknik yang agak rumit untuk mengukur 
performa dan evaluasi yang lebih signifikan (portofolio manajemen dan analisisnya) yang didukung dengan produk intelijen yang lebih berkualitas dan jauh lebih 
dapat dipercaya. A transformation process looks forward to consider the impact of changed circumstances and to discern opportunities to address “what could 
be.”Debora.G Barger cukup banyak membahas isu revolusi, reorganisasi,reformasi dan transformasi dalam risetnya tentang RUI. 

27 Barger, Deborah , 2004, “It is time to Transform, not Reform, US Intelligence“ SAIS   Review, 24 (1).
28 Whaley,Kevin.J,Cpt USAF,Thesis AFIT (Air Force Institute of Technology), Master of Science (MS) in Operations Research,March 2005,  “A Knowledge Matrix Modeling 

Of The Intelligence Cycle“, halaman 2-5. Lima (5) kelas ini disebut skala Kent. 
29  Ibid, halaman 10. Konsep seperti ini lebih banyak  menggunakan konsep Bayesian  (conditional probability). 
30 Steele,Robert.D,US Army War College,Feb 2002, “The New Craft Of Intelligence:Achieving Asymmetric Advantage In The Face Of Non-Traditional Threats“, halaman 

40. 
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tentang formulasi masalah, koleksi sasaran dan analisis 
perencanaan, dan kandidat sumber informasinya. 

Model ini juga bisa menemukan “apa” profil ketrampilan 
KI mendatang, agar ditemukan acuan kualifikasi apa yang 
diperlukan untuk mendukung profil setiap analis KI untuk 
bekerja. Karena itu mudah ditebak bahwa KI nantinya 
akan banyak diisi oleh golongan Perwira maupun tenaga 
PNS gol III keatas berlatar belakang “sains” atau rekayasa 
(engineering). Masalah lain yang timbul adalah bagaimana 
menggali bermacam fungsi, ketrampilan dan perangkatnya 
dihadapkan dengan tahap analisis (stage of analysis) 
menuju produk intelijen yang diawali dari koleksi data 
(yang disasarkan/targeted), prosesnya, memilih, proses 
akses dan proses lanjut data mentah, dan membuat analisis 
bagian–bagian serta gabungannya (fusi)? Dengan model 
Treverton (tabel no.2 dibawah) ditemukan ketrampilan, 
perangkat dan fungsinya yang akan membantu mencari 
seberapa jauh profil tingkat kepakaran yang diperlukan 
analis KI guna meningkatkan performa38  transformasi 
operator KI.

Tabel no.2. Kebutuhan perangkat, ketrampilan dan 
analisis kontemporer.  

Stage of Analysis Example 
Functions Type of Tools Type of Skills

Collection target 
planning analysis

Translate policy / 
military questions 
into information 
needs
Translate informa-
tion needs into 
collections goals
Translate collec-
tion goals into 
target lists

Collection system 
simulations
HUMINT Planning 
tools
Event correlation 
and analysis
Denial and decep-
tion gaming and 
simulations

Experience in 
analysis and collec-
tion limitations
Policy and military 
operatons ex-
pertise
HUMINT operations 
expertise

Selected souce 
analysis

Imager analysis
Telemetry analysis 
and interpretation
Traffic analysis
HUMINT 
interpretation

Specialized tools 
for each kind of 
imagery
Other more 
standard tools for 
“bookkeeping”
Data-mining and 
patter recognition

some unique intel-
ligence skills (e.g., 
“cratology”)
Uniue imagery in-
terpretation skills
Human analysis 
skills

Data processing 
and exploitation 
analysis

Raw data 
processing
Imagery 
interpreatation
Telemetry initial 
analysis and iden-
tification
ELINT 
identification
COMINT translation 
and screening
HUMINT screening

Need for tools to 
screen, filter, and 
interpret
Standard telem-
etry analysis 
software
Signal identifica-
tion and location 
software
Decryption, sort-
ing, and transla-
tion software
Database-mining 
software, perhaps 
biometric data 
analysis

Special skills for 
different types 
of imagery (e.g., 
visual, infrared, 
radar, hyperspec-
tral)
Standard engineer-
ing skills
Language skills
Cryptology skills
Human skilss that 
operatives need 
-- insights

All-source fusion 
analysis

integrated analysis
Military capabili-
ties
Economic capabili-
ties 
Political intentions
Activity analysis
Network analysis
Horizontal integra-
tion

Global analysis 
tradecraft
Campaign analysis
Standard economic 
modeling
System perfor-
mance models
Complex network 
simulation
Interactive 
research tools

Tradecraft experi-
ence
Systems, analysis 
skills
Technical and 
operational insight 
and syehtsis for 
military problems
Political and eco-
nomic insight for 
other issues

Referensi: Treverton,Gregory F, et-all (2persons), RAND, 2008, 
“Assesing the Tradecraft of Intelligence Analysis“, hal 20. Tiga 
parameter (fungsi, perangkat dan ketrampilan) tersebut selain 
menjadi tantangan juga menjadi elemen profil kepakaran 
KI kontemporer atau dimasa mendatang dalam arsitektur 
kelembagaan intelijen.

Arsitektur intelijen nasional 

Strategi keamanan nasional menjamin tercapainya 
obyektif kepentingan nasional. Strategi ini didukung oleh 
strategi-strategi nasional seperti strategi pertahanan 
nasional, strategi militer nasiobal, strategi intelijen 
nasionaldan seluruh strategi instrumen kekuatan 
nasional.39 Karena strategi keamanan nasional akan sangat 
tergantung baik buruknya produk informasi yang diberikan 
oleh strategi intelijen nasional ditambah seberapa jauh 
“kapabilitas“ kekuatan strategi pertahanan nasional dan 
strategi militer nasional. Kedua strategi terakhir ini akan 
didukung oleh strategi intelijen pertahanan nasional (DIS). 

31 Van Cleve,Michelle.K,NDU(National Defense University),April 2007,”Counterintelligence and National Strategy”, hal 3. 
32 Ibid 
33 Office of the Director of National Intelligence, USA, October, 2005, “ The National Intelligence Strategy of the USA ; Transformation through Integration and 

Innovation “,halaman 4.....ada kepentingannya yakni mencapai obyektif  “ enterprise “. Enterprise sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan 
kapasitas untuk memelihara keunggulan kompetitive terhadap negara dan kekuatan militernya yang mengancam keamanan suatu aktor negara. Selanjutnya halaman 
5, ...sedangkan obyektif “enterprise” ... adalah transformasikan kapabilitas kita lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ancaman itu sendiri, lindungi apa saja 
yang harus dilindungi, dst...ada 10 item yang harus dilakukan guna mendukung obyektif “ enterprise” , dua yang teratas adalah : 1.Build an integrated intelligence 
capability to adress threats to the homeland, consistent with US Laws and the protection of privacy and civil liberties. 2. Strengthen analytic expertise , methods, 
and practices ;tap expertise wherever it resides ; and explore alternative analytic views. Sementara kata enterprise tetap digunakan mengingat padanan arti dalam 
kontek intelijen belum ada. 

34 Perhatian dalam ranah strategi selalu diikuti kata nasional bukan negara , karena  yang diproses (subyeknya) lebih ke nasional bukan lagi negara, misal strategi 
intelijen nasional (national intelligence strategy), analog dengan strategi keamanan nasional,strategi militer nasional,dll. 

35 Dipercayai bahwa divisi Sigint,Komint dan Elint  negara-negara  tetangga kita hampir pasti mahir berbahasa  Indonesia bahkan sangat bisa jadi dengan slenk-nya 
mereka mahir, kasus tersadapnya pembicaraan Pres RI dan Ibu negara dan ini juga diyakini sdh dilakukan semenjak divisi itu berdiri.  

36 Beth J. Asch, John D Winkler, RAND, 2013, “ Ensuring Language Capability in the Intelligence Community : What Factors Affect the Best Mix of Military , Civilians, and 
Contractors “, Summary, halaman xi. Pernahkah pembaca menonton film Mariniryang mendarat di Tarawa, dan kepulauan berikutnya menggunakan bahasa taktis, 
yakni bahasa terbuka suku Indian Navayo? Pikirkan dg disadapnya (sigInt) pembicaraan tlp/hp pejabat pemerintahan RI oleh negara tetangga, bukankah ada indikator 
kuat bahwa divisi umum “classified sources” dan divisi Elint dan SigInt intensif bekerjanya dan tentu saja operatornya akan mahir berbahasa Indonesia bahkan dgn 
dialek Jakarta ? Bagaimana dengan negara tetangga lainnya yang sangat boleh jadi berkolaborasi satu sama lainnya, baik karena sesama ex didikan Inggris, satu dgn 
radar air surveillance-ya, dan satu dgn radar surface surveillancenya ? 

37 Bahkan bisa saja langsung kirim  DMPI (desired mean point of impact) ke kokpit pesawat tempur, dan  pesawat tinggal menunggu “positive command”untuk 
menembaknya ---  masalah effisiensi, perhatikan garis putus putus C. 

38 Performa lembaga Intelijen secara umum adalah bagaimana meniadakan kejutan (surprise) yang dilakukan “ kandidat “ lawan ” atau si pengancam. Kalau suprise 
dipegang mereka maka KI boleh dinyatakan  tidak sukses (atau “kecolongan”) . 

39 Definisi Strategi yang merupakan kumpulan dari means,ways,dan ends ,merupakan arah kebijakan yang memanfaatkan instrumen kekuatan nasional yang terpilih 
(PEM,atau DIME atau MIDLIFE), yang lebih penting lagi selain konsep strategi  itu dgn kejelasan, siapa dan apa itu means, ways, dan ends, serta pemangku strateginya. 
Misal : siapa lagi pemangku strategi ekonomi nasional kalau bukan MenEko,dst. Cermati bahwa kata akhir sesudah strategi adalah nasional bukan negara. Negara 
adalah simbol fisik, sdgkan nasional adalah simbol fisik negara  + sistem nilai. 

40  Defense Inteligence Strategy, DoD, 2008, halaman 7. 
41 JCS, 2004, National Military Strategy of the USA, 2004, “ A Strategy for Today ; a Vision for Tomorrow “, halaman 2 . 
42  Periksa naskah strategi  dalam QD  yang pernah terbit (model Lloyd & Lorenzini) dan membahas kepentingan naisonal serta strategi  nasional,  akan diawali dengan 

blok kepentingan nasional sebagai acuan bermanajamen nasional  seluruh elite bangsa. 
43 Defense Inteligence Strategy, DoD, 2008, halaman 8. 
44 Treverton, Gregory.F and  Gabbard,C.Bryan, RAND, 2008, “ Assesing the Tradecraft of Intelligence Analysis “,  Summary, halaman xi.Treverton menyebutkan adanya 

dilemma bagi analis untuk membangun perangkat analisis yang lebih baik, namun mereka terkendala untuk bisa memasteri suatu perangkat baru yang lebih akurat 
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Strategi intelijen pertahanan nasional  adalah 
komponen kritikal yang akan mendukung [1] strategi 
pertahanan nasional (NDS) dan [2] strategi intelijen 
nasional (NIS ~ national intelligence strategy) kedua-
duanya sebagai komponen yang terpadu (enterprise).40 
Strategi intelijen pertahanan nasional ini (DIS) memiliki dua 
(2) respon : [1] respon terhadap kebutuhan unik kebijakan, 
operasional dan akuisisi KemHan dan [2] respon terhadap 
misi intelijen nasional yang ditetapkan Kemhan. Figur no.7 
selain memperjelas bahasan diatas, juga menjadi basis 
penajaman arsitektur organisasi intelijen.

Figur  no.7. Hirarkhi Strategi 

Sumber: DoD,US, “Defense Intelligence Strategy”, halaman 
7,8. Perhatikan bahwa figur  ini mencerminkan hadir dan 
teroskestranya kesatuan arah (visi dan obyektif kepentingan 
nasional) menuju tercapainya kepentingan nasional melalui 
strategi keamanan nasional (kumpulan semua semua strategi 
pilar nasional). IC adalah singkatan Intelligence Community.

Strategi militer nasional menurunkan obyektif, misi, 
dan kapabilitas yang dibutuhkan sebagai produk analisis 
strategi keamanan nasional, strategi pertahanan nasional 
dan lingkungan keamanan.41 Strategi keamanan nasional 
dan strategi pertahanan nasional menjamin kontek yang 
lebar/luas untuk menggunakan kekuatan militernya dalam 
suatu orkestra bersama-sama instrumen kekuatan nasional 
lainnya. Strategi militer nasional fokus kepada kegiatan 
militer dengan mendefinisikan obyektif kepentingan militer 
termasuk operasi gabungannya (joint) maupun gabungan 
dengan negara lain (combined). Penajaman organisasi 
sebagai bagian transfromasi intelijen meliput bukan saja 

dan cepat, lain lagi dengan para analis muda, yang punya latar belakang teknik rekayasa, system thinking, computer dan operasi riset, mathematik dan statistik, 
economics engineering, social engineering,dengan ketrampilan seperti ini sepertinya generasi ini jauh lebih mudah ditata dan melakukan bentuk kajian (model) yang 
lebih akurat. Perbedaan seperti ini dipastikan akan menimbulkan konflik perilaku organisasi yang serius dinegara berkembang yang mungkin masih  sarat dengan 
kultur dan kepemimpinan feodalisme. Kalau memang generasi baru sebagai analis dilembaga Intelijen nasional bisa memasteri profesinya dengan cepat karena latar 
belakang pengetahuan dan pendidikan yang diperolehnya (computer,ops riset, sistem rekayasa, matematika dan statistik, dll) mampu menunjang pembuatan suatu 
model , maka bisa disimpulkan bahwa sistem pendidikan nasionalnya jauh lebih baik, bandingkan saja dengan hasil survei (kalau memang benar, mdh-2 tidak) anak 
Indonesia yang menduduki ranking terbawah dibidang sains, dan matematika.

45 Sistem sandi dengan kombinasi yang cukup rumit masa PD-II pun dgn mudahnya dibongkar dgn cara manual, apalagi sekarang dgn bantuan komputer yang berkekuatan 
dan proses kecepatan tinggi, tdk ada kesulitan sama sekali membongkar sandi tersebut, setidaknya akan didapat posisi platform pemancar dgn berkolaborasi yakni 
cara “cross-bearing”. 

46 Barger, Deborah.G, RAND, 2005,  “Toward a Revolution  in Intelligence Affairs“, halaman 134. Salah satu yang disebut sebagai hasil eksperimen terus menerus (bukan 

strukturnya, yang penting bagaimana membangun fokus 
atau redefinisi obyektif.

Organisasi intelijen ini akan bisa fokus apabila hadir 
strategi yang pantas dijadikan ruh arsitektur intelijen 
nasional ? Tanpa strategi yang pantas dijadikan arahan 
atau petunjuk maka organisasi mahal seperti ini akan 
kehilangan arah dan maknanya? Bila sudah ada, maka aliran 
kebawah mudah diderivasikan untuk dijadikan pegangan 
operasional bagi KI. Fokus pada obyektif yang jelas, misal 
produk intelijen aktor tertentu (defense), atau fokus 
pada produk intelijen tentang terorisme didalam negeri 
(homeland security).Pertimbangan keberadaan KI sebagai 
komunitas ajen intelijen cenderung lebih menimbulkan isu 
kultur organisasi dibandingkan peta organisasi, mengingat 

kebiasaan untuk bekerja tertutup 
dan penuh kerahasiaan (secrecy). 

Tuntutan operasi intelijen 
gabungan urusan sipil, sipil-militer 
dan militer sangatlah diperlukan 
keterbukaan dengan alasan 
effisiensi, kecepatan dan fokus 
kepada musuh bersama. Sehingga 
dalam proses transformasi kultur 
ini akan jadi isu keprihatinan. 
Patutlah dipahami bahwa jantung 
dari arsitektur intelijen nasional 
adalah strategi intelijen nasional. 
Strategi intelijen nasional akan 
membuka peta jalan bagi KI 
untuk fokus kepada misi yang 
diembannya, menjamin kecerdasan 
bagi organisasi pemakainya, 
memperbaiki pengertian serta 
mendukung pengguna agensi 

lainnya dalam liputan nasional. Strategi intelijen nasional 
ini diterjemahkan kedalam perencanaan, inisiatif dan 
kapabilitasnya. Hasilnya suatu keputusan tentang 
prosedur, program, penganggaran, kebijakan, dan 
akuisisinya  termasuk didalamnya semua pelaksanaan 
operasional para operator ada didalam dokumen ini. 
Obyektif dan semua muatan strategi intelijen nasional 
bersama-sama strategi intelijen pertahanan nasional 
menjadi suatu petunjuk perencanaan (ICA), ISR Roadmap, 
dan DIG kemudian mengalir kebawah sebagai suatu arahan 
untuk mengembangkan program terintegrasi. Gambar blok 
teratas (diatas strategi keamanan nasional), meski tidak 
digambarkan adalah blok kepentingan nasional dengan 
obyektifnya,42 mengingat resim kerja strategi nasional 
selalu mengacu kepada strategi keamanan nasional dan 
kepentingan nasional (blok atas).

Kerangka fikir ini mengisyaratkan mengapa, 
bagaimana, dimana posisi kegiatan intelijen pertahanan 
nasional, LI, kegiatan keamanan mendukung strategi 
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intelijen nasional, respon kebutuhan militer nasional 
dan departemen pertahanan nasional, dan bermuara 
di-strategi keamanan nasional.43 Bisnis yang jelas, 
membangun jejaring (network) yang  luas menjamin 
integrasi sistem informasi intelijen nasional serta bantu 
pengambilan keputusan intelijen nasional diseluruh 
arsitektur pemerintahan. Memilih produk intelijen untuk 
kepentingan strategi militer nasional,pertahanan nasional, 
maupun non-militer (OTW/other than war) atau terorisme 
tergantung kejelasan obyektif kepentingan nasional dan 
obyektif strategi keamanan nasional, strategi pertahanan 
nasional dan strategi militer nasionalnya serta strategi 
intelijen nasional.

Kesimpulan

Transformasi KI harus bereksperimen memperbaiki 
performanya guna  mencegah di-dadak. Penguasaan 
teknologi, konsep operasional yang lebih maju, pengukuran 
hasil (outcome)yang lebih akurat, performa, sistem 
personil yang baru dan terlatih semuanya menjadi  program 
pengembangan organisasi Intelijen.44 Pengembangan 
divisi koleksi data/informasi (SigInt,ElInt,dll) sangatlah 
mutlak penting, tanpa ini semua intelijen kehilangan ruh. 
Kolaborasi aktor dibawah FPDA diduga cukup kuat, yakni 
Elint (Air Surveillance Radar) Singapore dan Elint (Surface 
Sureveillance Radar di Jindale) Australia dengan mudahnya 
mengontrol penerbangan TNI-AU dan manuvra KRI---
ada baiknya RI memiliki pesud (terlatih terbang malam, 
dan rendah) dan KRI “siluman” (yang selalu bergerak 
malam hari) dan diperbanyak kapal selam (semua aset 
tempur tersebut tidak perlu tranmisi HF-nya)...belum 
lagi kolaborasi satelit intainya. Tampilnya SigInt Australia 
(skandal disadapnya tlp/hp pejabat pemerintahan RI--
-kerja divisi SigInt) dan dipercayai SigInt antar negara 
tersebut saling berkolaborasi memonitor percakapan 
dengan kapabilitas operatornya “berbahasa “ Indonesia. 45 

Perubahan perilaku Lembaga Intelijen memerlukan 
teknik analisis dan struktur organisasi terbarukan 
dan berorientasi kepada prioritas serta fokus 
kepada sistem ancaman terkinikan.46  RAND  bahkan  
menyarankan  pelatihan,47 salah satunya untuk 
mengkoleksi, menggabungkan dan mengutilisasikan 
produk intelijendengan pendekatan (methoda) fusi.48 

Konsekuensinya dibutuhkan teknik dan penguasaan model 
bagi kepakaran KI.49 Analis Intelijen adalah bagian profesi 
yang jauh lebih penting, dan memungkinkan personil KI 
sebagian besar akan diisi para perwira-perwira dengan 
latar belakang “engineering”, untuk menghasilkan produk 
yang berkualitas. Kata transformasi50  jauh lebih tepat 
karena reorganisasi, reformasi, bahkan revolusipun, 
tidaklah cukup radikal membangun perubahan perilaku 
kelembagaan Intelijen.51 Transformasi dengan cara (hanya) 
merubah tupoksi organisasi sulit dimintai pertanggungan 
jawab. Tanpa performa yang (wajib, tertulis) ditunjukkan 
lembaga tersebut sebagai konsekuensi bekerjanya 
lembaga tersebut, sulit dituntut tanggung jawabnya.
Sebaliknya; hadirnya performa (dalam orgaspros) dan 
tidak tercapai, mudah dituntut baik tidaknya tupoksi yang 
dijalankan pemangkunya---sangat memudahkan proses 
Wasrik, bukan?52  

Kelembagaan intelijen memerlukan rujukan seperti 
strategi keamanan nasional, strategi pertahanan nasional, 
strategi militer nasional dan strategi intelijen nasional.
Tanpa mengemas acuan-acuan tersebut, maka format 
“performa“ kelembagaan ini, tidak akan pernah “lahir“-
--sama halnya dengan sekedar menghadirkan “tupoksi“ 
yang kurang menggigit. Secara keseluruhannya akan 
mengacu kepada obyektif kepentingan nasional yang 
terdokumentasikan, agar resim kerja semua strategi 
(pemangku strateginya dhi para menteri, sedangkan 
pemangku strategi keamanan nasional adalah kepala 
negara) diyakini akan koheren dan teroskestra. Semoga 
bermanfaat .

contoh bentuk retorika dinamisasi organisasi,pen) contohnya terbentuknya tampilnya CIA dan NSA. Dinamisasi akan berjalan baik dengan cara fusi atau terintegrasi 
dengan lingkungan luar dan akademisi serta hadirnya faktor keterbukaan. Faktor penting lainnya adalah dukungan anggota perwakilan ikut berperan besar karena 
menyadari dan memahami betul untuk apa dipilih transformasi.  

47 ... in this RAND project , we sought to review, asses, and make recommendations about the Intelligence Community’s priorities forresearch and development and 
training and education that might lead to better analytic capabilities in the future

48 Connable, Ben, RAND, 2012, “ Military Intelligence Fusion for Complex Operations, a New Paradigm “, halaman 5. Pendekatan fusi memang cocok untuk 
menghasilkan kapabilitas dan intensi “musuh” untuk kepentingan indikasi dan problema peringatan dini atau langsung adanya serangan konventional lawan (Menjadi 
tantangan besar bagi analis Intelijen untuk trampil dengan berbagai model analisis intelijen). Tetapi teknik ini tidaklah cocok sama sekali untuk menjelaskan isu COIN 
(counterinsurgencies)  yang lebih kompleks. Contoh proses fusi (penggabungan) dapat dijelaskan dalam figur sebagai berikut :

 Hint:kolom kiri merupakan sumber (source) --- Humint = human Intelligence,Sigint = signal intelligence,Imint=Imagery intelligence, Massint=measurement intelligence, 
Geoint=gographic Intelligence. Muatan informasi masing-masing sumber akan bermuara melalui proses fusi dan bergabung (fusi) menjadi suatu produk kapabilitas 
lawan dan intensinya. 

49 Pernin, Christopher G, et-all, (3 persons), RAND , 2007, “ The Knowledge Matrix  Approach to Intelligence Fusion “ , Summary, halaman ix. 
50 .......Transformation of the Intelligence Community will be driven by the doctrinal principle of integration. Our transformation will be centered on a high 

– performing intelligence workforce that is: [1] Result focused [2] Collaborative [3] Bold [4] Future – oriented [5] Self – evaluating [6] Innovative . These six 
characteristics are interdependent and mutually reinforcing. They will shape our internal policies,programs,institutions, and technologies. 

51 Barger, Deborah , 2004, “It is time to Transform, not Reform ,US Intelligence“ SAIS   Review ,24 (1).
52 Bagi suatu Lemdik (analog dgn organisasi manapun juga) , menjalankan orgaspros ataupun tupoksi tidaklah terlalu sulit, masalahnya akan lain seandainya ditambahkan 

parameter performa yang harus dicapai , misalnya bagi Perguruan tinggi, atau Lemdik TNI, dengan dicantumkan tambahan kalimat performa sebagai muatan dalam 
orgasprosnya a.l(misal) : 1. Kenaikan jumlah kelulusan dengan catatan ada kenaikan  signifikan jumlahnya dari tahun ketahun yang bisa diberikan merits terbaik, 2. 
Kenaikan jumlah instruktur yang bergelar S-2/S-3 dengan latar belakang keilmuan yang sesuai,tidaklah tepat bila lulusan S-3, atau S-2 peminatan Sejarah mengajar 
Mathematik, 3. Kenaikan signifikan jumlah dosen/instruktur yang semakin berkualitas dari tahun ketahun, 4. Kenaikan jumlah dan kualitas buku-buku referensi yang 
jauh berkualitas dan terbaru, 5. Kenaikan jumlah tulisan kertas karya, paper, taskap,dll yang masuk dalam journal nasional bahkan internasional dalam kurun waktu 
10 tahun belakangan ini, 6. Kenaikan jumlah taskap,kertas karya, thesis, dll, yang sangat berguna atau dilanjutkan sebagai topik riset bagi Angkatan, 7. Rasio dosen 
berkualitas dengan yang tidak , dll, dan seabrek lagi ukuran performa yang bisa dituliskan. Bukan diukur dari pencitraan seperti pembangunan joglo, ruang rapat, 
tempat olahraga, dll. Semua ini akan menjadi suatu pekerjaan yang serius, berat dan membutuhkan kepemimpinan yang bertalenta untuk mencapai performa seperti 
itu, yang dikualitaskan bukan alut sistanya saja, namun kesemuanya (total quality), kalau memang baik, kenaapa tidak dicoba ?
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PERGESERAN ORIENTASI MARITIM BANGSA DITINJAU DARI TIGA 
PEMBABAKAN SEJARAH INDONESIA

Oleh : Amelia Rahmawaty, S. H. Int.*

Terdiri dari 80% air tidak otomatis membuat Indonesia 
menyandang sebutan negara maritim. Karena negara 
maritim adalah negara yang banyak mengalokasikan 
pengeluarannya pada kekuatan laut. Kekuatan laut bukan 
berarti angkatan laut saja, tetapi mencakup juga ekonomi 
dan infrastruktur yang berkaitan dengan laut (Falconer, 
2011: 260). Memahami pengertian ini dan melihat 
kenyataan yang ada, Indonesia nampaknya belum bisa 
dikategorikan negara maritim, malah Indonesia cenderung 
dikategorikan sebagai negara yang berorientasi daratan 
(land-oriented/continental-oriented).1

Orientasi ini sangatlah penting karena orientasi akan 
menentukan arah kebijakan dan strategi pemerintah 
nantinya di seluruh aspek; politik, ekonomi, sosial, dan 
lainnya. Keuntungan yang didapat dengan mengembalikan 
Indonesia sebagai negara yang berorientasi maritim 
setidaknya dapat disoroti dari segi ekonomi dan keamanan. 

Dari segi ekonomi, tentu saja mengembalikan 
orientasi Indonesia pada maritim dapat memakmurkan 
Indonesia. Setidaknya terdapat sepuluh sektor yang dapat 
dikembangkan untuk kemakmuran Indonesia, yaitu; (1) 
indutri perikanan, (2) budidaya perikanan pantai dan 
budidaya laut, (3) industri pengolahan ikan, (4) indutri 
bioteknologi kelautan, (5) energi dan pertambangan, 
(6) pariwisata pesisir dan laut, (7) transportasi laut dan 
pelabuhan, (8) industri maritim dan jasa, (9) sumber 
daya pulau kecil, dan (10) sumber daya non-konvensional 
(Dahuri, 2007). Pengembangan sepuluh sektor ini dapat 
membantu mengurangi pengangguran, menumbuhkan 
aktivitas ekonomi di daerah-daerah terpencil, 
meningkatkan reputasi Indonesia melalui estetika alamnya, 
mengembangkan teknologi yang dapat mendukung sektor 
industri lainnya, mendanai pendidikan, dan yang tak 
kalah penting untuk membiayai pembangunan kekuatan 
Angkatan Laut.

Hubungan perekonomian dan keamanan Indonesia (jika 
berorientasi pada maritim) seperti mengayuh sepeda. Agar 
seimbang, ada dua kayuh yang harus terus digerakkan. 
Kedua kayuh ini adalah  sektor komersial maritim dan 
Angkatan Laut. Angkatan Laut dapat dijadikan tulang 
punggung perekonomian. Hal ini dikarenakan ia memiliki 
multifungsi yang meliputi perlindungan terhadap aktivitas 
melaut, perdagangan, transportasi, dan perlindungan 
negara itu sendiri (baik di darat maupun di laut) (Casey-Vine 
dalam Till, 2009: 35). Pembangunan AL berfungsi menjaga 
pertumbuhan ekonomi dan menjauhkan ancaman yang 
datang dari laut. Sehingga, pada akhirnya pembangunan 
Angkatan Laut akan menghasilkan biaya yang efektif (cost 
effective) karena mendukung kemakmuran dan keamanan 
negara (Till, 2009: 35).

Selain itu, sudah menjadi tanggung jawab Indonesia 
sebagai negara kepulauan untuk menjaga keamanan dan 
menjamin kelancaran navigasi di Alur Laut Kepulauan 
Indonesia (ALKI). Untuk menyelenggarakan hal tersebut, 
dibutuhkan kekuatan Angkatan Laut yang mumpuni; baik 
dari segi sumber daya manusia, maupun alutsista yang 
canggih.

Sebenarnya, Indonesia sudah berorientasi maritim 
sejak era pra-kolonial. Namun pada era kolonial, 
Indonesia bergeser kepada continental-oriented. 
Kebiasaan ini berpengaruh hingga tingkat pemerintah, 
dimana kebijakan-kebijakan lebih sering berfokus kepada 
continental-oriented. Maritime power (kekuatan maritim) 
mendapatkan porsi perhatian yang lebih sedikit. Hal ini 
tidak sesuai dengan geografis dan ekologis Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, era kolonialisme telah 
menjadi masa-masa penting bagi perubahan orientasi 
aspek kehidupan Bangsa Indonesia, hingga rasanya hampir 
tidak mungkin membicarakan pergeseran orientasi 
maritim Bangsa Indonesia tanpa mengaitkannya dengan 
era kolonialisasi. Maka pada artikel kali ini, penulis akan 
menganalisis apa penyebab sekaligus hal yang sebaiknya 
dilakukan Indonesia untuk kembali pada orientasi maritim 
ditinjau dari tiga pembabakan sejarah Indonesia. Apakah 
benar kolonialisme menjadi penyebab tunggal pergeseran 
orientasi maritim Indonesia?

 
I. Era Pra-Kolonial

Dilihat dari sejarahnya, tidak ada pengaruh besar 
yang dibawa dari luar untuk membentuk semangat 
maritim bangsa pada masa pra-kolonial. Karena orientasi 
maritim justru datang dari bangsa kita sendiri. Dalam 
wawancara penulis dengan Guru Besar Ilmu Sejarah 
Universitas Diponegoro 31 Desember 2013 lalu, Profesor 
Djuliati Suroyo menuturkan bahwa, kesadaran akan 
geografi dan ekologi sekitar membuat para pendahulu 
kita sangat menggantungkan hidupnya pada laut. Namun, 
tidak berarti barang-barang dagangan mereka hanya 
bersumber dari laut sehingga menutup akses dan sumber 
daya agraris. Para pendahulu nusantara (forerunner) juga 
memperdagangkan hasil-hasil pertanian, seperti cengkeh, 
lada, dan kayu manis yang menjadi hasil alam paling 
diminati di Eropa dan Cina.

Ramainya aktivitas pelayaran perdagangan yang 
berpusat di kota-kota pelabuhan memprekondisikan 
kemunculan masyarakat kota pelabuhan. Dalam 
sirkumstansi normal, pedagang lebih memilih untuk 
menjalankan aktivitas dagangnya tanpa adanya intervensi 
dari kekuasaan negara. Tetapi, pertumbuhan dan ekspansi 

* Penulis adalah tenaga analis di FKPM. Menempuh pendidikan di jurusan Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran. Email: ameliarahmawaty@gmail.com
1 Lihat Mochtar Kusumaatmadja, 1991: 76
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perdagangan mengarahkan kepada persaingan dan konflik 
dimana pada akhirnya dibutuhkan interfensi politik. Suatu 
badan legitimasi politik dibutuhkan demi keamanan 
para pedagang. Sehingga kemudian, perdagangan yang 
sebelumnya mengabaikan politik, berubah menjadi 
perdagangan dibawah kerajaan-kerajaan yang diakui 
(Das Gupta dalam Kratoska, 2001: 91 - 92). Prof. Djuliati 
menekankan bahwa pada urutannya, sesungguhnya 
kesadaran masyarakat lah yang mengawali terbentuknya 
politik di Nusantara yang mulai tumbuh pada abad ke-5.

Beliau menambahkan, untuk melindungi aktivitas 
dagang yang memberi begitu banyak keuntungan bagi 
kerajaan dan kemakmuran rakyat, kerajaan-kerajaan 
Nusantara kemudian membangun armada laut yang kuat. 
Pada masa kejayaan maritim di Nusantara ini, sudah 
menjadi syarat mutlak bagi kerajaan-kerajaan maritim 
tersebut dalam memiliki angkatan laut yang besar dan 
kuat demi mempertahankan kedaulatan mereka. Selain 
melindungi pelayaran perdagangan, angkatan laut juga 
digunakan sebagai alat untuk memperluas dan menjaga 
daerah kekuasaan, menjamin dan melanggengkan 
kestabilitasan perdagangan. Sebagai contoh, besarnya 
angkatan laut Kerajaan Sriwijaya membuatnya mampu 
menciptakan keamanan di Asia Tenggara. Sehingga, selain 
menguntungkan dari segi ekonomi, kekuatan angkatan 
laut juga mampu mendorong kedigdayaan politik melalui 
kewibawaan yang terbangun di mata pesaing-pesaing 
Kerajaan Sriwijaya (Suroyo et all, 2007: 29-299). 

Profesor Djoko Suryo, sejarawan sekaligus Guru Besar 
Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa, selain 
alasan untuk bertahan hidup, kemakmuran, dan menjaga 
stabilitas daerah kekuasaan, orientasi yang kuat terhadap 
maritim memberi manfaat lainnya bagi Nusantara, yaitu 
sebagai alat pemersatu. Dari segi ekonomi, pelabuhan di 
suatu pulau ke pulau lainnya digunakan sebagai transit 
bagi pelayaran niaga. Untuk mengirim barang dagangan ke 
Maluku, maka Aceh akan transit terlebih dahulu di Jepara. 
Setelah itu dari Jepara barang dagangan akan dikirimkan 
ke Maluku, pun sebaliknya. Begitu juga dengan Makasar 
yang pada abad ke-16 menjalin hubungan dagang dengan 
pusat-pusat niaga daerah penghasil komoditas, seperti 
Banten, Surabaya, Sumbawa, Bima, Alor, Maluku, dan 
Banjarmasi. Pulau-pulau menjadi hidup akibat aktifitas 
perdagangan. Bahkan, pulau-pulau terluar lebih hidup 
dibandingkan dengan daerah-daerah di pedalaman (ibid., 
hal: 34).

Hal yang sama disampaikan oleh Prof. Djuliati, 
bahwa, walau tidak dipungkiri terdapat persaingan antar 
pedagang, namun dapat dipastikan orientasi maritim 
menjadi pemersatu pada masa itu karena didasari oleh 
kepentingan yang sama untuk melindungi kepentingan 
ekonomi kerajaan-kerajaan tersebut. Makasar tahu betul 
bahwa Maluku adalah pulau dengan pusat rempah yang 
paling kaya. Sebagai upaya untuk mempererat hubungan 
dagang dan politik dengan penguasa daerah penghasil 
rempah-rempah, serta mempertahankan perdagangan di 
Maluku, Kerajaan Makasar selalu menawarkan bantuan 
militer apabila Maluku membutuhkan. Jacob Van Leur 
mengatakan,

“ ... Raja hendak mengirim dua orang pemimpin 

diantara mereka dengan tanggung jawab utama bila 
penduduk amboina atau sekitarnya membutuhkan 
bantuan, mereka akan menolong sepenuhnya seperti 
dulu, sesuai dengan kemampuan mereka.” (Van Leur 
dalam Poelinggomang)

 Kejayaan maritim nusantara berlangsung cukup lama 
hingga pada akhirnya datang tekanan dari Portugis, Spanyol, 
Inggris, dan Belanda. Mulanya, kembali Prof. Djuliati 
mengatakan, kedatangan pelaut-pelaut Eropa tersebut 
dilandasi oleh keinginan berdagang. Namun, karena 
melihat kesuburan dan kemakmuran Nusantara dan raja-
rajanya yang kaya, keinginan tersebut kemudian berubah 
menjadi kerakusan, sehingga bernafsu memonopoli kota-
kota pelabuhan, perdagangan Nusantara, dan wilayah 
Nusantara sendiri. 

II. Era Kolonial

Selain karena ketenaran rempah-rempah yang dimiliki 
Nusantara, keinginan tersebut juga banyak dipengaruhi 
oleh semangat berdagang demi mengeruk keuntungan 
yang mendorong mereka mengarungi samudera menuju 
bumi Nusantara. Prof. Djoko Suryo mengatakan, saat 
pertama kali datang ke Nusantara (Banten), Cournelis de 
Houtman terkejut dengan kesibukan aktivitas perdagangan 
internasional disana. Perdagangan tidak hanya dilakukan 
oleh penduduk lokal, tetapi juga orang-orang barat. 
Sehingga, ia pun menceritakan hal ini kepada pengusaha-
pengusaha di Barat sekembalinya ia ke Belanda.

Selain membawa “kabar” tentang Nusantara yang 
letaknya strategis dan memiliki lahan yang subur, 
kembalinya De Houtman ke Belanda juga membawa 
rempah-rempah yang memberi keuntungan besar. 
Mengetahui hal tersebut, penjelajah Belanda (lebih 
tepatnya perusahaan perdagangan) lainnya kemudian ikut 
berlayar ke Nusantara untuk membeli rempah-rempah. 
Hal ini menyebabkan terlalu banyaknya persediaan 
rempah-rempah di Belanda sehingga harga rempah-
rempah, yang sebelumnya sangat mahal, turun secara 
drastis. Sebagai solusi untuk menyelesaikan kekacauan 
tersebut, Kerajaan Belanda membentuk kongsi dagang, 
VOC. Didirikannya persatuan organisasi dagang Belanda 
ini bertujuan untuk menghindari persaingan tidak sehat 
antara sesama pedagang Belanda.

Prof. Djuliati menekankan, sejak awal, niat VOC 
berfokus pada perdagagan. Untuk itu, dibutuhkan hasil 
pertanian agar dapat diekspor sebanyak-banyaknya dan 
didapat semurah-murahnya untuk mengeruk keuntungan 
maksimal. Oleh karena itu, strategi VOC adalah memaksa 
petani-petani (Jawa) menanam komoditi yang laku dan 
memonopoli perdagangan.

Pertama, monopoli perdagangan yang ditetapkan 
VOC membuat armada laut VOC menjaga laut-laut (dan 
menguasai pelabuhan) Nusantara untuk menghindari 
terjadinya perdagangan antara raja-raja Nusantara 
dengan pedagang asing, terutama sekali Portugis dan 
Spanyol. Raja-raja Nusantara hanya boleh berdagang 
dengan Belanda dan pedagang lain yang telah mendapat 
izin dari VOC. Hal ini dibenarkan oleh Prof. Djoko Suryo. 
Penjagaan laut membuat rakyat tidak dapat melaut secara 
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bebas karena laut-laut dijaga oleh kapal-kapal Belanda. 
Kedua, adanya kewajiban menggarap tanah dan 

menanam tanaman yang telah ditentukan (komoditi yang 
menguntungkan seperti gula (tebu), kopi, dan nila (indigo)) 
untuk kemudian dijual kepada VOC dengan harga mahal. 
VOC memaksa orang Jawa menjadi produsen pertanian, 
tetapi tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk 
berdagang karena perdagangan dimonopoli oleh VOC. 
Sehingga, VOC menguasai perdagangan dan pelayaran, 
sedangkan orang Indonesia menjadi petani kuli.

Ketiga, ekspansi VOC bersamaan dengan hancurnya 
aktivitas maritim. Di Jawa, politik Sultan Agung yang 
menutup seluruh pelabuhan-pelabuhan di Jawa dan hanya 
membuka Jepara sebagai pelabuhan utama menyebabkan 
kematian perdagangan laut orang Jawa (dan Indonesia).

Terakhir, adanya kebijakan contingenten yang 
mewajibkan rakyat menyerahkan hasil bumi sebagai 
pajak. Kewajiban-kewajiban ini membuat tenaga rakyat 
tersedot pada bidang agraris dan aktivitas maritim lambat 
laun mulai ditinggalkan.

Hal-hal demikian inilah yang kemudian berperan 
besar dalam menggeser orientasi bangsa yang semulanya 
berorientasi kepada maritim.

Setelah pembubaran VOC pun, budaya agraris 
dan continental-oriented masih berlanjut. Meskipun 
terdapat peralihan kekuasaan dimana kekuasaan terpusat 
dipegang oleh Kerajaan Belanda, namun kebijakan politik 
masih sama; eksploitasi tanah negara jajahan untuk 
sumber komoditi ekspor. Hal ini menjadi pedoman kerja 
pemerintah kolonial dengan maksud yang sama dengan 
VOC, meningkatkan semaksimal mungkin produksi 
pertanian untuk pasar Eropa. 

Berdasarkan pedoman tersebut, dibentuklah 
kebijakan-kebijakan yang pada perkembangannya 
semakin mematikan visi dan semangat maritim Bangsa 
Indonesia, diantaranya adalah sistem tanam paksa. 
Sistem ini membuat para petani di Jawa harus menanam 
teh, kopi, tebu, tembakau, dan indigo yang sangat laku 
di pasar internasional. Keuntungan yang didapat dari 
produksi perkebunan ini akan dialokasikan pemerintah 
kolonial untuk membiayai aksi perlawanan rakyat pribumi 
di berbagai daerah. 

Akibat ambisi Belanda untuk mendapat keuntungan dari 
produksi perkebunan, tenaga rakyat banyak tersedot ke 
bidang agraris. Begitu pun dengan sistem kerja paksa yang 
dipimpin oleh Daendels ini juga menyedot banyak tenaga 
rakyat. Sistem kerja paksa ditujukan untuk melawan atau 
menghalau serangan Inggris. Untuk itu, Belanda harus 
membangun benteng pertahanan. Salah satu caranya 
adalah dengan membangun jalan Anyer-Panarukan agar 
mempermudah gerakan pasukan Belanda. Ribuan pribumi, 
dikerahkan untuk proyek pembangunan jalan, benteng 
pertahanan, dan jaringan logistik Pemerintah Hindia 
Belanda.

Tidak hanya rakyat, Belanda juga menggunakan 
penguasa-penguasa untuk menunjang kelancaran 
kebijakannya. Pemerintah Hindia Belanda memaksa 
penguasa-penguasa untuk mengerahkan rakyatnya untuk 
menjalankan kebijakan. Pemimpin pribumi, seperti raja, 
bupati, dan camat menjadi agen dari sistem tanam paksa. 
Pemerintah Hindia Belanda memberi target produksi 

perkebunan yang tinggi. Akibatnya, penguasa pribumi harus 
meningkatkan eksploitasi terhadap warga desa melebihi 
aturan yang telah ditetapkan.  Begitu pula dengan kerja 
paksa, dimana pemerintah kolonial memaksa pemimpin 
pribumi untuk mengerahkan rakyat untuk bekerja pada 
proyek pembangunan jalan Anyer-Panarukan.

Profesor Anhar Gonggong, sejarawan sekaligus tenaga 
profesional Lemhanas dalam perbincangan bersama 
penulis pada 5 Januari 2014 menekankan, bahwa, dalam 
menjalankan kebijakan dan strateginya, Pemerintah 
Hindia Belanda menggunakan sistem pemerintahan 
tidak langsung (indirect rule). Mereka menjadikan 
penguasa kerajaan lokal sebagai perantara untuk 
menjalankan pemerintahannya melalui peran pemimpin 
pribumi menjadi perantara Pemerintah Kolonial untuk 
mengorganisir pengerahan dan eksploitasi lahan dan 
rakyat.

Di akhir abad ke-19 dan awal abad 20 dimana 
liberalisme mulai berkembang, terjadi sedikit perubahan 
dalam kebijakan pemerintah kolonial. Dalam tulisannya 
yang berjudul Een Eereschuld (A Debt of Honor/Hutang 
Kehormatan), seorang tokoh Belanda beraliran Liberal 
menyuarakan kritiknya terhadap kebijakan pemerintah 
Kolonial Belanda. Ia mengatakan, bahwa Bangsa Belanda 
berhutang budi kepada rakyat Indonesia dan harus 
membayarnya dengan memberi kesejahteraan melalui 
pendidikan, emigrasi, dan irigrasi. Ratu Wilhelmina pada 
saat itu menanggapi gagasan tersebut dan kemudian 
direalisasikan melalui kebijakan yang disebut Etishche 
Politiek (Politik Etis). Meskipun demikian, kebijakan 
tersebut tidak mengurangi penderitaan rakyat pribumi 
(Ricklefs, 2001: 193-205). Walaupun pada akhirnya, 
berkat program pendidikan dari kebijakan Politik etis 
ini menelurkan pelopor gerakan nasional kemerdekaan 
Indonesia, seperti Budi Utomo, Dr. Sutomo, Soekarno, 
Hatta, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan termasuk pula Raden 
Ajeng Kartini.

III. Era Pasca-Kolonial

Era ini adalah masa dimana Indonesia telah merdeka. 
Setelah mengalami pergeseran orientasi maritim besar-
besaran pada bangsa Indonesia akibat dari kebijakan-
kebijakan yang dibuat untuk kepentingan Pemerintah 
Kolonial Belanda yang sangat berfokus kepada sektor 
agraris, pasca kemerdekaan Indonesia masih belum 
kembali pada orientasi maritim. 

Pada masa pra-kolonial, kekuatan maritim dikerahkan 
karena sumber pendapatan penduduk dan raja sangat 
bergantung dari laut. Laut dijadikan tempat bertumpunya 
ekonomi rakyat, baik sebagai penghasil komoditi ekspor 
(selain hasil produksi pertanian, dan alat-alat rumah 
tangga), maupun sebagai jalan raya untuk  mengirimkan 
barang dagangan mereka ke pulau seberang (atau bahkan 
hingga ke Cina, India, dan Eropa), dan melakukan transaksi 
perdagangan di pelabuhan-pelabuhan. Hal ini mendorong 
raja untuk memastikan keamanan laut dan wilayah 
kekuasaannya melalui armada laut. Keamanan laut mutlak 
diperlukan agar jalur perdagangan dapat dilintasi dengan 
aman, sehingga mendukung aktivitas pelayaran niaga.

Sepanjang masa kolonial rakyat Indonesia dipaksa 
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terfokus kepada sektor agraris. Kegiatan ekonomi 
masyarakat terlalu berorientasi kepada usaha pengolahan 
bahan mentah hasil pertanian dan pertambangan. 
Sehingga pada masa pasca kolonial, pemerintah Indonesia 
melanjutkan aktivitas perdagangan pada sektor pertanian 
dan perkebunan yang tidak disertai dengan diaktifkannya 
kembali pelayaran niaga dan pembangunan fasilitas-
fasilitas untuk menunjang kekuatan maritim.

Selain itu, dikarenakan hasil produksi pertanian/
perkebunan hanya boleh dijual ke pemerintah kolonial, 
maka laut menjadi asing bagi generasi Indonesia pada era 
kolonial (hingga sekarang). Pada masa kolonial, mereka 
tidak lagi melakukan pelayaran dan perdagangan ke 
pulau-pulau nusantara atau seberang benua lainnya, 
pengamanan laut di wilayah laut dan jalur perdagangannya 
dikuasai penuh oleh pemerintah Hindia Belanda, dan 
armada laut yang dahulunya berjuang mengamankan laut 
untuk wilayah kekuasaan rajanya beralih menjadi bajak 
laut yang statusnya kemudian justru beralih menjadi 
ancaman bagi Belanda.

 Situasi ini terbangun selama berabad-abad, sehingga 
selepasnya Indonesia dari jajahan Pemerintah Hindia 
Belanda, satu generasi pelaut terhapus dan semangat 
melaut Bangsa Indonesia berubah secara drastis. Takut 
melaut ini diperkuat oleh orang-orang Indonesia sendiri 
yang menganggap laut berbahaya bagi mereka. Bukannya 
menjadikan laut sebagai pekarangan, laut malah dijadikan 
taman belakang yang sepertinya terlupakan.

Menurut Prof. Anhar Gonggong, hal ini bukan 
dikarenakan kesengajaan pembentukan pemahaman 
yang dibangun Belanda agar bangsa Indonesia takut laut. 
Melainkan, Bangsa Indonesia sendiri yang mengekalkan 
mitos ini. Profesor Djoko Suryo berpendapat, bahwa, 
menganggap laut berbahaya sebenarnya semata-mata 
disebabkan karena pada masa kolonial, Armada Laut 
Belanda selalu menjaga laut dan jalur perdagangan, 
sehingga pribumi tidak berani untuk melakukan aktivitas 
secara bebas di laut.

Lebih lanjut, Professor Djoko Suryo menambahkan, 
pengekalan continental-orriented yang tertanam sejak 
kolonialisme Belanda ini juga antara lain dipengaruhi 
oleh politik dunia pada masa itu. Kemerdekaan Indonesia 
bersamaan dengan peristiwa Perang Dingin dimana 
konflik-konflik yang terjadi kebanyakan berlangsung di 
darat, contohnya Perang Vietnam, Perang Korea Selatan 
dan Korea Utara, dan lain-lain. Begitu pula halnya dengan 
yang terjadi di Indonesia. Pasca kemerdekaan bangsa, 
Indonesia masih dihadapkan dengan pergolakan yang 
kompleks. Sejumlah pemberontakan yang dipicu oleh 
persoalan hubungan pusat-daerah, persaingan ideologi, 
dan pergolakan sosial politik ini membuat keamanan 
berpusat pada darat, sehingga perhatian terhadap 
pembangunan keamanan laut teralihkan.

 
Penyebab Pergeseran orientasi maritim Bangsa 
Indonesia

Hingga kini, Indonesia masih belum bergeser dari 
continental-oriented. Berdasarkan analisis penulis, 
penyebab pergeseran ini bukan hanya kolonialisme. 

Terdapat dua hal lainnya yang sesungguhnya berperan 
penting dalam pergeseran maritim Indonesia; yaitu 
political will dan knowledge.

A. Political Will

Indonesia pernah berorientasi maritim. Ini terlihat 
dari bagaimana Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, 
Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak memiliki militer – angkatan 
laut – yang kuat untuk mendukung dan mengamankan 
aktivitas perdagangan rakyat. Tapi, apa yang terjadi pada 
saat Nusantara dipimpin oleh Pemerintah Hindia-Belanda? 
Mereka juga mengalokasikan kekuatan militer pada 
angkatan laut. Tetapi bukan untuk mendukung aktivitas 
perdagangan rakyat, melainkan untuk berjaga agar 
terciptanya monopoli perdagangan, dimana pedagang 
asing dilarang berdagang dengan pribumi, dan pedagang 
pribumi hanya diperbolehkan berdagang dengan Belanda. 
Sama seperti kerajaan maritim kita dahulu, Pemerintah 
Hindia Belanda juga berhasil menyelenggarakan tujuan 
dan mencapai kepentingan mereka. Jadi, apa yang bisa 
kita ambil disini?

Pemerintah memegang peranan penting terhadap 
pertumbuhan masyarakat. Mahan mengatakan,

“The government by its policy can favor the natural 
growth of a people’s industries and its tendencies 
to seek adventure and gain by way of the sea; or it 
can try to develop such industries and such sea-going 
bent, when they do not naturally exist; or, on the 
other hand, the government may by mistaken action 
check and fetter the progress which the people left to 
themselves would make” 
(Mahan dalam Till, 2009: 105)

Pemerintah melalui kebijakannya berperan besar 
dalam memengaruhi pertumbuhan industri maritim 
negara. Namun, mereka tidak selalu memberikan tindakan 
yang benar. Tindakan yang mungkin salah ini terjadi ketika 
pemerintah menghambat perkembangan kemajuan dan 
kesejahteraan rakyat yang seharusnya dapat diperoleh 
melalui laut. Dukungan terhadap rakyat melalui 
infrastruktur maritim atau sebaliknya akan sama-sama 
berhasil tercapai sesuai dengan kepentingan pemerintah/
penguasa. Hal ini menjadi memungkinkan karena digelar 
melalui pelaksanaan kebijakan dan strategi. Orientasi 
masyarakat berkaitan erat dengan orientasi pemerintah. 

Komitmen pemerintah terhadap kepentingannya 
mutlak karena itulah yang menentukan keberhasilan 
kebijakan atau strategi yang akan dijalankan. Pemerintah 
Hindia-Belanda berhasil mengeksploitasi rakyat dan tanah 
nusantara, karena mereka memiliki komitmen yang kuat 
terhadap kepentingannya, yaitu mengeruk keuntungan 
dari negara koloni. Maka untuk melindungi kepentingannya 
itu, mereka berkomitmen untuk memaksa rakyat pribumi 
untuk menghasilkan komoditi ekspor yang dapat memberi 
keuntungan besar. Sehingga, dibentuklah peraturan-
peraturan yang sesuai dengan kepentingan tersebut. 
Komitmen ini kemudian kita sebut juga sebagai political-
will. 
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Secara teoritis, political-will adalah kesediaan dan 
komitmen pemimpin politik dalam melakukan tindakan 
yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan 
yang disertai dengan usaha berkelanjutan (Brinkerhoff, 
2010). Tujuan (ends) Pemerintah Hindia Belanda adalah 
keuntungan dari perdagangan, tindakan yang mereka 
lakukan adalah kontrol tanam paksa dan pajak hasil bumi, 
sedangkan usaha berkelanjutan dapat kita maknai dengan 
eksploitasi tanah dan sumberdaya manusia melalui tanam 
paksa dan kerja paksa.

Political-will yang berbeda menentukan secara 
signifikan orientasi bangsa. Pada era kolonial, political-
will Pemerintah Hindia-Belanda adalah keuntungan 
perdagangan melalui eksploitasi tanah dan sumber daya 
manusia. Sehingga, ia tidak peduli dengan perlindungan 
aktivitas maritim rakyat pribumi karena yang mereka 
butuhkan hanyalah barang untuk diekspor. 

Di era pasca-kolonial pun political-will Indonesia juga 
belum mengarah kepada maritim. Menurut Prof Djuliati, 
walaupun Soekarno menegaskan bahwa geopolitik 
Indonesia adalah maritim, tetapi, tidak banyak yang 
dilakukan Soekarno dalam membangun atau memperbaiki 
kekuatan maritim Indonesia pada saat itu. Indonesia hanya 
meneruskan apa yang telah dibangun Belanda; pertanian 
dan perkebunan.

Bukan berarti Indonesia tidak akan menghiraukan 
daratan ketika berorientasi maritim. Tetapi, ekonomi 
yang hanya terfokus pada daratan akhirnya menganggap 
laut tidak penting untuk diamankan. Tengok lagi apa 
yang dilakukan kerajaan maritim Nusantara. Mereka 
menganggap laut penting sebagai media untuk aktivitas 
perdagangan maritim dan pembangunan power kerajaan, 
untuk itu mereka melindungi laut dari ancaman yang 
dapat mengganggu kepentingan mereka. Sedangkan hal 
sebaliknya terjadi ketika aktivitas perdagangan maritim 
tidak dijadikan sumber pendapatan. Selama Indonesia 
bergantung pada komunikasi darat dan hanya membangun 
ekonomi di darat, negara ini tidak akan bergeser dari 
continental-oriented .

Laut bisa jadi dipandang membahayakan, tetapi bisa 
juga dipandang bermanfaat. Semua tergantung political-
will kita. Tanpa adanya political-will terhadap maritim, 
orientasi maritim tidak akan terbangun (kembali). 

B. Power/Knowledge

Terdapat suatu relasi kompleks dalam kehidupan 
manusia, yaitu power/knowledge. Relasi ini dikemukakan 
oleh Michel Foucault melalui cara berpikirnya yang menilai 
bahwa, knowledge tidak menciptakan power, melainkan 
memperoleh power itu sendiri ketika knowledge 
disebarkan dan mendapat legitimasi dari masyarakat luas 
yang diakui kebenarannya (Foucault, 1977: 27). 

Untuk menghindari kebingungan, penulis ingin 
memberikan sedikit definisi dari power dan knowledge. 

Knowledge memiliki cakupan yang sangat luas; ia tidak 
hanya termarjinal seputar wawasan dan pemahaman 
akademis belaka, tetapi juga meliputi kebenaran, 
keyakinan yang dibenarkan, pemahaman tertentu, 
pertentangan pendapat, kesadaran atau keakraban yang 
diperoleh dari pengalaman berdasarkan fakta atau situasi 
pemahaman teoritis dan informasi (Oxford Dictionary). 
Begitu juga dengan power. Power memiliki definisi yang 
amat beragam. Bisa kekuasaan, kekuatan, bisa menjadi 
kata sifat (powerful), atau menjadi kata benda (instrumen 
untuk mendapat kepentingan), bisa juga sebagai label 
untuk menandai reputasi suatu negara (great power). 
Untuk menghindari kebingungan, penulis memberi 
biverbal (padanan kata) pada beberapa kalimat tertentu 
dibawah.

Penulis menginterpretasikan relasi power/knowledge 
dengan isu pergeseran orientasi maritim sebagai berikut; 
power1 mampu menciptakan knowledge2. Dan knowledge3 
dapat menciptakan power4 jika terdapat suatu power5 
yang menyebarkannya, atau mengakui kebenarannya, 
atau mendorong penerapannya ke dalam kebijakan.

Semangat berdagang Belanda diawali oleh knowledge 
mereka yang didapat dari pengalaman perang 
kemerdekaan melawan Spanyol selama 80 tahun. Dari 
sini, mereka belajar, bahwa kemenangan mereka sebagian 
besar dikarenakan besarnya profit yang mereka dapatkan 
dan ini dihasilkan dari perdagangan, perdagangan luar 
negeri, dan industri. Sejak saat itu, Belanda sangat 
menggantungkan pertahanan politik dan militernya pada 
kemakmuran ekonomi. Berdasarkan knowledge dan 
semangat perdagangan ini kemudian dibuat kebijakan-
kebijakan yang mampu menghasilkan keuntungan 
yang banyak, salah satunya kolonialisasi di negara kita. 
(Onnekink & Rommelse, 2011: 249). 

Pada era kolonial, masyarakat dipaksa untuk menerima 
knowledge Pemerintah kolonial melalui penerapan 
tanam paksa, kerja paksa, dan wajib bayar pajak hasil 
bumi. Kemudian di awal abad 20, lagi-lagi knowledge 
dimanfaatkan. Pada saat perkembangan liberalisme6, 
pengusaha swasta7 memanfaatkan pengetahuan 
liberalisme untuk mendorong pemerintah memberi 
keleluasaan pada mereka agar dapat berinvestasi di tanah 
jajahan. 

Maka berdasarkan  dorongan politik dan ekonomi 
liberal, dibuatlah ethical policy (ethische politiek atau 
politik etis) yang awalnya diusung humanitarianisme 
kemudian dimanfaatkan pebisnis sebagai justifikasi untuk 
kepentingan mereka. Ethical policy terdiri dari tiga 
program yang meliputi irigrasi, emigrasi, dan edukasi. 
Mereka melirik Nusantara sebagai lahan penghasil bahan 
baku dan pasar yang potensial, terutama daerah-daerah di 
luar Jawa. Secara intensif mereka mendukung kedamaian, 
keadilan, modernisasi, dan kesejahteraan di nusantara 
demi keuntungan mereka.  

Namun, sesungguhnya kebijakan tersebut bukan untuk 

2 aktor yang memiliki kekuasaan, contoh pemerintah
3 ideologi, keyakinan yang dibenarkan, kesadaran, pemahaman, keakraban yang diperoleh dari pengalaman
4 ideologi, wawasan, pehamanan teoritis
5 kekuatan
6 pemerintah, kelompok kepentingan
7 knowledge
8 power
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memperbaiki kesejahteraan pribumi (dan blijvers atau 
orang Eropa yang menetap), tetapi lebih tertuju pada 
realisasi cita-cita ekonomi liberal. Dari ketiga kebijakan 
yang dibuat, hanya pendidikan yang memberi sedikit 
manfaat bagi pribumi. Sedangkan emigrasi dan irigrasi 
ditujukan untuk mencapai kepentingan Pemerintah 
dan pengusaha Belanda. Emigrasi dicanangkan agar 
penduduk tidak berkumpul hanya di Jawa, tapi didorong 
bertransmigrasi ke luar Jawa demi memenuhi tenaga kerja 
yang dibutuhkan untuk kepentingan ketenagakerjaan 
di daerah-daerah perkebunan, diantaranya Sumatera. 
Kemudian kebijakan irigrasi, air tidak dialirkan ke tanah 
milik rakyat, tetapi justru ditujukan untuk tanah-tanah 
yang menunjang kepentingan perkebunan pengusaha 
swasta Belanda (Ricklefs, 2001: 193-205).

Pasca kolonial, knowledge bangsa Indonesia lahir dari 
keakraban yang diperoleh dari pengalaman, yaitu tradisi 
agraris. Tradisi ini tumbuh besar sehingga membentuk 
nilai yang permanen, continental-oriented. Benar, bahwa 
kolonialisme berpengaruh terhadap pergeseran orientasi 
maritim kita. Bahkan, lebih besar dari yang kita bayangkan. 
Homi K. Bhabha mengatakan bahwa, kolonialisme bukan 
sekedar sesuatu yang terkunci di masa lalu; sejarah dan 
budayanya secara konstan masih mengganggu hingga 
kini (Huddart, 2006: 2). Sekian lama terbentuk sehingga 
kolonialisme meninggalkan pemahaman baru yang 
membuat kita kehilangan kesadaran akan ekologi kita 
(ecological illiteracy), ‘lupa’ dimana sebenarnya kita 
tinggal, bagaimana seharusnya kita bertahan, dan apa 
potensi yang dapat kita alokasikan dari ekologi kita. 

Continental-oriented Indonesia nyata terlihat dari 
mega proyek yang sedang berlangsung saat ini. Dikatakan 
bahwa, pembangunan jembatan Selat Sunda sebagai 
penghubung Pulau Jawa - Sumatera (Banten dan Lampung) 
yang bertujuan untuk sarana efisien pengangkutan barang 
dan jasa antara kedua pulau dan mempermudah distribusi 
pembangunan (Sianipar, 2012). Ini merupakan satu 
contoh dari ciri-ciri negara dengan continental-oriented 
(continental powers) yaitu, bergantung pada komunikasi 
darat untuk kekayaan ekonomi (Reynolds, 1976: 27). 

Melihat track-record kolonialisme, bukan berarti 

knowledge membawa kerugian atau hanya menjadi 
stimulus kepentingan pihak. Manfaat dari Knowledge 
tergantung dari siapa yang memainkan dan memahaminya. 
Penulis melihat bahwa dalam knowledge terdapat dua 
aktor; superior dan inferior (victims). Misalnya pada 
saat kolonialisasi, pribumi menjadi victims, sedangkan 
pemerintah Hindia-Belanda adalah superior. Atau pada 
fenomena globalisasi ekonomi, yang mampu bertahan 
dalam dinamika perdagangan dan investasi lintas negara 
adalah superior, yang tidak maka adalah victims. Tidak 
ada satu pihakpun mau dijadikan atau bahkan disebut 
victims. Untuk itu, harus ada upaya agar mampu menjadi 
aktor superior yang dapat memanfaatkan knowledge 
dengan tetap menyesuaikan dan menghormati nilai-nilai 
kebangsaan.

Dari knowledge, kesulitan apapun pasti bisa 
diselesaikan. Contoh nyatanya saja, masalah kemiskinan 
dan gender dapat diatasi sedikit demi sedikit melalui 
knowledge (Rahmawaty, 2013). Knowledge (pengetahuan 
dari sejarah, ekologi, dan analisis think-tank) sesungguhnya 
telah ada, tetapi kita belum memanfaatkannya secara 
maksimal, sehingga manfaat dari pengetahuan tersebut 
belum terasa.

Era pra-kolonial dan kolonial mengajarkan, bahwa 
knowledge (ecological literacy, perdagangan, dan 
liberalisme) dapat membantu negara mencapai 
kepentingan nasional selama diterapkan dalam kebijakan 
dan diakui kebenarannya oleh masyarakat. Indonesia 
bukannya tidak memiliki knowledge. Knowledge selalu 
ada, tetapi kita lah yang memutuskan untuk menggunakan 
atau tidak knowledge tersebut. 

Kesimpulan

Era kolonialisme memang berpengaruh besar terhadap 
pergeseran orientasi Indonesia. Namun, ia bukan satu-
satunya alasan. Political Will dan (kehilangan) knowledge 
juga memiliki andil yang besar terhadap continental-
oriented bangsa. Untuk mengembalikan Indonesia kepada 
orientasi maritim adalah dengan tidak mengabaikan 
ekologi kita, membangun kembali knowledge  maritim. 

Gambar 1: Relasi Power/Knowledge pada kasus pergeseran Orientasi maritim Indonesia9

          

          

  

 

9 Garis putus-putus berarti bahwa relasi ini relasi power/knowledge ini tidak akan terjadi jika tidak dilegitimasi pemerintah dan 
disebarkan/diakui masyarakat luas.
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Penulis geografi Amerika, Barry Lopez, mengatakan, 
ketika masyarakat lupa dan tidak peduli lagi dengan 
tempat mereka tinggal, mereka menjadi hampir tidak 
sadar bahwa ‘sesuatu’ telah terjadi (Lopez dalam Pretty, 
2002, hal: 147). 

Awal yang paling baik untuk mengembalikan orientasi 
ini adalah dengan memasukkan maritime knowledge pada 
kepentingan nasional, sehingga orientasi maritim dapat 
secara konkrit diterapkan. Sehingga, strategi politik, 
ekonomi, keamanan, dan sosial akan mengarah pada 
orientasi maritim.

Beberapa waktu yang lalu, penulis berkesempatan 
berdiskusi dengan seorang marinir India. Ia mengatakan 

dengan tegas, bahwa “This is Indonesia’s era!”. Melihat 
fenomena Indo-Pasifik dimana dalam segitiga konsentrasi 
strategi maritim tersebut Indonesia digambarkan berada 
ditengah-tengah konsentrasi, jelaslah bahwa saat ini 
seharusnya menjadi era milik Bangsa Indonesia untuk 
mengembangkan kekuatan dan kekayaan maritimnya.

Indonesia dapat memainkan perannya sebagai aktor 
superior dalam kancah politik dunia, dengan syarat 
pemerintah harus kembali membangun kesadaran maritim. 
Sejarah jelas mengatakan, letak geografis memengaruhi 
nasib bangsa; apakah hal tersebut menjadi potensi atau 
menjadi ancaman, tergantung kepada aksi dari manusia-
manusia yang berkuasa dan bermain didalamnya.
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