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Abstrak 

Korupsi dan pelanggaran oleh elit eksekutif  
(kepemimpinan daerah)2 dan legislatif, 
menunjukkan bahwa negeri ini serius memerlukan 
“role  model”(contoh)3. Kepemimpinan effektif 
memang membutuhkan itu4. Publik merindukan 
pemimpin yang lebih mementingkan tampilan 
(performance measurements) organisasi, bukan 
sekedar menjalankan tupoksi5.  

Kepemimpinan tidak bisa bekerja sendiri tanpa 
pengikut. Pengikutlah yang paling banyak dan 
berperan mendukung effektifitas kepemimpinan. 
Ironiknya hanya sedikit jumlah literatur tentang 
perspektif pengikut, sisi “racun” (toxic), “buruk” 
(bad) dan sisi “gelap” (dark) dibandingkan 
sejumlah besar literatur kepemimpinan positif. 
Lebih  baik “aware” dan terbudaya dengan sesuatu 
yang tidak indah daripada terkejud dengan fakta 
kehadiran yang tidak indah itu. Memahaminya 
tidak sesederhana dengan sekedar pemberian 
paket instruksi, doktrin kepemimpinan atau buku 
petunjuk kepemimpinan bagi calon pemimpin. 
Banyak sisi gelap kepemimpinan didunia nyata yang 
kronis namun dibiarkan inilah yang perlu dirubah 
dan diperbaiki organisasi. 

Umumnya perubahan diakui memang 
menyakitkan6; kata Presiden Jokowi. Bisa 
disimpulkan sementara bahwa tidak mudah 

1 Miller, Christopher, Lt US Navy, The Influence of Leadership on 
Moral at the US Naval Academy, (MS in Leadership & Human 
Resources, Thesis US NPS, Dec 2006), 10.

2 Jantung kepemimpinan tidak lain tidak bukan adalah contoh/
keteladanan. Daerah yang dimaksud lebih dari 1/2 total 
daerah di NKRI ini.

3 Banyak kasus ditingkat atas / nasional digeser dan dibungkus 

The great leader is not necessarily the one 
who does the greatest things, he is one who 
gets the  people to do the greatest things 

(Strock 1998, p.17)1 

Kepemimpinan buruk (unethics & inefficiency) 
hanya dirasakan dibawah. Kepemimpinan 

butuh role model di negeri maritim ini. Sebaiknya 
materi kepemimpinan di evaluasi dan dibandingkan 
dengan negara lain, baik kreditnya, materi rinci, 
komposisi, kompetensi, dan pengembangannya. 
Tidaklah cukup merujuk instruksi, juklak, juk-juk 
lain, tanpa kandungan teori atau perangkat yang 
bisa dikembangkan. Role model yang diperkaya 
diawali dari almamater pemimpin TNI yang telah 
mendemonstrasikan produk kepemimpinan selama 
ini --- Akademi Angkatan. Kepemimpinan sangat 
diwarnai lingkungan, tradisi, sejarah, perilaku, 
tempaan moral serta etika dan dikemas dengan 
kredo atau kode kehormatan (code of honour) yang 
dibangun oleh masing masing Angkatan ~ sehingga 
materi ajaran tidak selalu harus sama mutlak, 
terpenting adalah hadirnya pemimpin dengan pribadi 
dan karakter yang kuat, semoga.

Peluang dan tantangan Indonesia menuju Poros 
Maritim Dunia tidak akan bisa dipahami hanya 
dengan memperhitungkan kelebihan dan kekurangan 
dari dalam negeri saja. Karena sekali bicara maritim, 
maka Indonesia harus bersiap berhadapan dengan 
sistem kompleks yang padat akan kepentingan dan 
kekuatan besar di luar sana. Tulisan ini membahas 
peluang dan tantangan tersebut di era globalisasi 
dengan sistem bersambung. Artikel pertama akan 
mengungkap realita yang tengah berlangsung; 
bagaimana dunia memanfaatkan laut di era 
globalisasi. Artikel selanjutnya akan memaparkan 
bagaimana pemanfaatan laut di era globalisasi 
tersebut memberi peluang atau justru tantangan 
bagi Indonesia dalam mencapai Poros Maritim Dunia.
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menjadi pemimpin7 meskipun lahir dari lingkungan 
“aristokrat” atau “trah” atau “clan” dan sepertinya  
menggeser mitos tradisional tentang pemimpin yang 
memang dilahirkan menjadi pemimpin yang memang 
dibentuk (training leadership)8. 

Latar belakang   

Barbara Kellerman, proffesor  kepemimpinan publik 
Harvard mencermati9, hasil jejak pendapat Harvard 
Center for Public Leadership menyebut 77 % rakyat 
setuju bahwa  negerinya dilanda krisis kepemimpinan 
dan Xavier University menemukan 23 % rakyat percaya 
negerinya menuju arah yang benar. Komentarnya 
serius...America has a leadership deficit10. Bukankah 
korupsi, ketidak jujuran atau kejahatan oleh pejabat 
publik dimanapun adalah defisit kepemimpinan 
meminjam kata Kellerman? Definisi umum tentang 
kepemimpinan sebagai berikut  ... kepemimpinan 
(pemimpin) tidaklah sama dengan komando, akan 
tetapi semua Komandan (all commanders) adalah 
seorang pemimpin. Semua perwira militer bisa saja 
pemimpin dan sekaligus pengikut11. 

Hubungan ini merangsang organisasi mencari sistem 
yang adaptif, effektif melalui pola profesional militer 
(PME) dalam rangka seleksi pemimpin (senior officers 
~ flag officers)12 yang benar benar kapabel. Titik berat 
masalah adalah menemukan methoda peningkatan 
peran “pengikut” untuk membantu pemimpin 
bekerja lebih effektif dan mengatasi pengambilan 
keputusan dengan situasi volatilitas, ketidakpastian, 
kompleksitas dan ambigu di-lingkungan strategik 
(VUCA) dua (2) dekade mendatang13. Benarkah 
kepemimpinan hanya menampilkan sisi yang indah 
saja mengait sedikitnya jumlah naskah kepemimpinan 

dengan perspektif negatif (toxis leadership)14.  Ira 
Chaleff mendukungnya dengan menyatakan15; sulit 
memperoleh artikel kepemimpinan buruk/negatif 
dan dari perspektif pengikut pemimpin. Meski ada 
isu narsisisme16, dll, mengait dengan kepemimpinan 
buruk ini, namun tidak dibahas dalam makalah ini17.

Kepemimpinan racun (toxic leadership)

..much toxic behavior in military units goes 
undetected or without organizational response18.

Organisasi berharap masing-masing individu 
menciptakan kultur kerja yang positif dengan 
mengejar tercapainya visi organisasi, dan menjadi 
mentor19 generasi berikut. Gagasan ini diutarakan 
John Kotter, proffesor sekolah bisnis Harvard; ... 
kepemimpinan akan melibatkan produksi perubahan 
organisasi dan pergerakan baru. Bisa saja organisasi 
tidak mengalami perubahan20 --- sesempurna 
itukah organisasi? Perubahan sekecil apapun pasti 
menghadapi perilaku orang yang enggan berubah, 
meskipun disadari bahwa perubahan itu menjamin 
kearah kenyamanan yang jauh lebih baik. Banyak 
orang menolak (enggan atau malas?) keluar dari 
zona nyaman menuju zona nyaman baru yang lebih 
menjanjikan. 

Peran pengikut sangat besar membantu pemimpin 
dan agen perubahan sekaligus menatap isu lingkungan 
dan tekanan dari luar. Pemimpin berperan kuat dalam 
isu kualitas organisasi dan mengait dengan kinerja 
kepuasan staf dan pengikut....pemimpin biasanya 
mengambil inisiatif dan menciptakan kondisi agar 
pengikut mencintai pekerjaan dan memperoleh 
manfaat dengan upaya dan usaha pengikutnya21  --- 

(diklim) sebagai paket politisasi (ranah politik) dan seolah-olah itu benar, sehingga publik tidak memahami dan bingung.  Benarkah isu 
politik bisa diolah sebagai referensi pembenaran? Bukankah seorang politisi adalah seorang pemimpin ? Konsep kepemimpinan yang ada 
seringkali tidak pernah menjelaskan yang dapat dijadikan contoh versus memberikan contoh. Memberikan contoh adalah sangat mudah 
(dengan instruksi, komando, kontrol, kewenangan, penalti, sanksi, komentar pedas, dll) namun aspek perilaku, kepribadian, keputusan 
sang Pemimpin yang hampir pasti akan ditirukan pengikutnya (dapat dijadikan contoh) agaknya seringkali dilupakan. 

4 Maksud dapat dijadikan contoh (dilihat dari perspektif pengikut) sesungguhnya merupakan aspek kepemimpinan yang patut dipegang 
teguh, patut didemonstrasikan dalam kehidupan sehari hari sebagai seorang pemimpin. Muatan contoh, akan banyak melibatkan isu 
yang normatif, sakral, moral, integritas, adil, kepribadian yang positif, karakter yang kuat, komunikasi yang baik, religi, non-parokial, 
pelibatan dengan isu keluarga, isu lingkungan, dll.

5 KPI atau key person indicators (KPI). Tanpa ketegasan & kekonkritan obyektif organisasi atau tampilan yang terukur dan tertulis(bukan 
tupoksi), setiap pemimpin mungkin lebih banyak akan melakukan pencitraan saja, yang dianggap inilah bagian dari performa organisasi.

6 Kompas,17 Mei, 2015, pernyataan Presiden Jokowi, hal-2. Mungkin menyakitkan bagi mereka yang enggan melakukan perubahan didalam 
organisasi (sdh nyaman, mapan namun belum tentu berpijak kepada kebenaran) dan merasa tdk nyaman dengan kebijakan baru yang 
mungkin akan menggugurkan atau menentang kenyamanan yang sdh lama terbangun.

7 Mungkin cocok juga ungkapan tim SEAL yang mengatakan bahwa hari yang termudah (the easiest day is only yesterday) hanyalah hari 
kemarin. Mudah kalau sekedar mengikuti tupoksi organisasi, yang sulit adalah bagaimana membuat organisasi semakin effisien, semakin 
berkualitas dan semakin effektif, tentu saja membutuhkan upaya dan energi yang sangat besar dan pengetahuan yang benar, ini mungkin 
salah satunya yang membuat orang tidak nyaman.

8 Asumsi (klasik) selama ini (mitos) kepemimpinan benar benar dilahirkan, tetapi dalam perjalanan waktunya, mitos itu terbantahkan, 
periksa Johnson, Brad. W & Harper, Gregory. P, Becoming a Leader the Annapolis Way; 12 Combat Lessons from the Navy’s Leadership 
laboratory, McGraw Hill, 2005, halaman 18, ...Aptitude is important but its not enough. Becoming an excellent leader requires hard 
work, intensive training, careful coaching, and deliberate feedback from seasoned leaders. Yet, certain traits seem to make leader-
development easier for some, but traits alone will never make a leader.

9 Kellerman, Barbara, Cut Off at the Pass: The Limits of Leadership in the 21 St Century, (Paper, Govt Study at Brooking Inst,2012), 1 
10 Ibid,
11 Corrothers, Eve. M, Major USAF, Say No to “Yes Men”: Followership In The Modern Military, (Research Report US Air force Institute of 
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sisi positifnya. 
Fakta perilaku menyimpang terungkap dalam 

essai di-Military Review (Journal AD-AS), 2004; 
(usulan penalti) tentang perwira yang merusak gaya 
kepemimpinan22. Essai kepemimpinan racun ini23 
muncul  berawal dari diskusi dan interview di sekolah 
perang AD-AS tahun 2003.  Usulan ini beralasan 
kuat mengingat gaya dan hubungan antar individu 
merupakan faktor signifikan mewujudkan iklim dan 
effektifitas organisasi. Lanjut Military Review... 
kepemimpinan racun adalah kumpulan tindakan 
nyata yang abai dengan kehadiran subordinasi dan 
perilaku dan kepribadian pemimpin yang memberikan 
dampak negatif terhadap iklim organisasi. Di tambah  
pengakuan jujur para pengikut yang menyatakan 
bahwa motivasi pemimpin mereka (sebagian besar 
Kapten dan Pamen/mid-grade level)24 lebih pada 
kepentingan pribadi.

Artikel kepemimpinan racun ini ditanggapi 
entusiastik oleh para perwira pertama dan 
perwira menengah, tetapi sebaliknya bagi perwira 
senior. Para senior merasa bahwa isu kerusakan 
kepemimpinan tidaklah separah sebelumnya, dan di 
dukung 54.6 % responden yang menyatakan bahwa 
kepemimpinan buruk menurun sejak 5 tahun lalu. 
Pandangan dari atas25  bisa saja berbeda pandangan 
dari bawah. Kellerman dalam bukunya, tahun 2004, 
Bad Leadership, menjelaskan tipologi pemimpin 
buruk a.l : tidak kompeten, kaku (rigid), melampaui 
batas, tidak berperasaan, picik, korup, kejam, dan 
menambahkan bahwa konsekuensi “biaya” akibat 
kepemimpinan yang buruk ini sangat mahal26. Saran 
bu Kellerman agar tidak mengabaikan isu ini, dan 
sebaiknya dilakukan riset sumber daya yang lebih 

serius disemua bidang.  
Jean Lipman-Blumen dalam The Allure of Toxic 

Leaders, tahun 2005, menyebut secara umum 
kepemimpinan...certain enduring dysfunctional 
qualities of character mark the toxic leader. Jean 
mengomentari tipikal pemimpin ini diciptakan 
sendiri oleh pengikutnya dan anehnya organisasi  
mentolerir mereka --- sebaiknya organisasi fokus 
pada dampak negatifnya27. Mitchell Kusy & Elizabeth 
Holloway menyebut lebih keras ...kepemimpinan 
racun sukses berkembang di alam yang keracunan28. 
Explorasi keracunan di-organisasi menekankan tidak 
adanya dinamika dan kultur yang menghentikan 
proses promosi perilaku kepemimpinan racun. Selain 
pemimpin organisasi yang tidak berniat menciptakan 
lingkungan yang kondusif, ditambah kurangnya 
peduli terhadap isu ini --- kepribadian racun tumbuh 
alami dikarenakan orang-orang mentolerir29,  
mengakomodasi, melindungi bahkan membiarkan 
kehadirannya.  

Prof Robert Sutton di-Stanford Univ, melalui 
bukunya ditahun 2007,  The No Asshole Rule, 
menceritakan fenomena kiss-up & kiss–down,  seperti 
katak berenang, kedepan dan keatas menyembah, 
kesamping dan kebawah menendang sebagai 
gambaran pemimpin racun30. Sedangkan Reed 
(Kol AD-AS, purn), 2004, dalam Toxic Leadership, 
mengatakan , ... “toxic leader syndrome” as having 
three key characteristics: First, an apparent lack of 
concern for the well-being of subordinates, second, 
a personality or interpersonal style negatively 
affecting organizational climate, third, a  conviction 
in subordinates that the leader is motivated primarily 
by self-interest ”31. 

Technology, USAF Command & College, Air University, Maxwel AF Base, Alabama, April 2009), 1. Definisi ini lebih ke konteks kepemimpinan 
militer.

12 Flag Officer (pengertian Angk Laut) adalah (tingkatan)  perwira yang pantas dikibarkan benderanya ~ bendera perwira tinggi. 
13 Currie, Karen, Dr, Col USAF (Ret), et-all (5 persons), Air Force Leadership Study; The Need for Deliberate Development, (Air University, 

Air Force Institute Press, Maxwell AFB,AL, Feb 2012), 4 & 5...Complexity = intricately interwoven decision factors. Keempat factor 
tersebut disingkat sebagai VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguous).

14 Reed, George, Dr, Leadership Style, Organizational Climate  and Organizational Effectiveness: What’s Style Got to Do with it? (akses 
Google.com,tanggal 14 Mei, 2015, jam 1605, george.reed@sandiego.edu)...Destructive leadership styles --- toxic leadership dan 
antidotes for toxic leadership  (slide # 1) dan toxic leaders leave a wake in their path that extend long beyond their tenure. Superior 
do not see or acknowledge the negative impact of toxic leaders  (slide # 18)...do we create toxic leaders? do we tolerate them?  what 
sould we do about them? Contoh kepemimpinan racun a.l: selalu menyalahkan anak buah, bicara satu arah saja, sulit menerima saran, 
duduk manis, tanpa inisiatif, cari yang aman-aman (selamat) saja, parokhial, yang penting “citranya” dimata atasan selalu baik dan 
menyenangkan, tidak peduli performa organisasi maupun pengikutnya membaik atau tidak, yang penting karirnya lancar, bila perlu kiss-
up and kiss-down, jawaban diplomatis ttg saran atau inisiatif pengikutnya (enggan meneruskan keatas lagi?), dll.  

15 Chaleff, Ira,  The Courageous Follower, Standing Up  To  &  For Our Leader, (edisi ke-3, Berrett Koehler Pub, 2009), Prakata, halaman 
xvii. 

16 Messinger, Lewis,R, Chaplain (Paroh) Maj US Army, US Army Chaplain’s Mitigation Of Negative (Toxic) Leadership, (Thesis US Army War 
Coll, MA of Military Science, Dec, 2013), Hal 6. Narsisime (narcissism) adalah kepribadian yang terlalu berlebih-lebihan membanggakan 
dirinya.

17 Paper, 2004, Toxic Leadership, penulis tidak diketahui, akses Google, Juni ,2015, penulis mengutip dari Roy H. Lubit, Coping with 
Toxic Managers, Subordinates .... and Other Difficult People, (FT Prentice Hall, 2004), 17-23 , ada 4 kategori pemimpin racun yakni [1]
narcissistic managers, incl: classic narcissist, control freaks, and paranoid managers, [2] unethical managers, icl:antisocial managers dan 
unethical opportunitists, [3] aggressive managers, incl: ruthless managers, bullies, chauvinists, volatile, and frantic managers, [4] rigid 
managers, incl: compulsive, authoritarian,dictatorial, and passive – aggressive managers.

18 Reed, George, PhD, Col(Ret) & Olsen, Richard. A, D. Min (Doctor of admin science?), LtCol (Ret), Toxic Leadership: Part Deaux, (Journal 
Military Review, November-December 2010, Fort Leavenworth, KS, USA), 58. 

19 Mentor sebutan bagi seseorang yang menguasai keahlian tertentu (expertise), lebih memahami dan lebih berpengalaman, serta berperan 
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Kepengikutan atau pengikut atau subordinasi

Follower is not a term of weakness, but the 
condition that permits leadership to exist and gives 
it strength32.         

Why we follow destructive bosses and corrupt 
politicians – and how we can survive them33.

Temuan Google tentang rasio literatur studi 
kepemimpinan dan kepengikutan (selanjutnya 
sebagai pengikut) dari sisi gelap sangat sedikit sekali 
jumlahnya, sebesar 1600 kali lebih banyak tentang 
kepemimpinan positif dibandingkan kepemimpinan 
negatif34. Padahal di dunia industri modern dewasa 
ini, isu pengikut menjadi isu total keseluruhannya, 
dan dibutuhkan teori yang kapabel mengeksplor isu 
yang dominan. 

Robert E. Kelley; sosiolog pertama menulis The 
Power of Followership, tahun 1991, menggabungkan 
model kepemimpinan dengan pengikutnya. Model 
Kelley banyak dijadikan referensi tentang hubungan 
pemimpin dengan pengikut dan pengembangannya. 
Kelley mengembangkan model ini melalui dua (2) 
dimensi ciri perilaku pengikut dengan komponen 
pemikiran kritikal (garis tegak) dan tingkat kegiatan 
atau partisipasi (mendatar). 

Referensi: Corrothers, Eve. M, Major USAF, Say No to “Yes 
Men” : Followership In The Modern Military, (Research 
Report US Air force Institute of Technology/AFIT, USAF 
Command & College, Air University, Maxwel AF Base, 
Alabama, April 2009), 5...gambar diambil dari tulisan 
Kelley, Robert. E, dalam The Power of Followership, 
(New York: Doubleday/Currency, 1992). 

Di kuadran Sheep, para pengikut pasif 
mengharapkan pemimpin mengatur pekerjaan dan 
memotivasi mereka35. Kellerman berkata “pengikut 
yang baik tidak selalu menjadi “domba”. Kellerman 
menegaskan36... good followers support and aid the 
leader when she or he is doing the right thing and 
stand up to the leader --- having the courage to let 
the leader know when she or he is doing something 
wrong or headed in the wrong direction. Pengikut 
di Yes-People adalah orang yang selalu merapat 

memberikan arahan atau petunjuk bagi pribadi-pribadi (junior) yang belum memiliki keahlian tertentu atau pengalaman. Mentoring di 
Lemdik tinggi, biasanya hanya menyiapkan mahasiswa baru untuk segera adaptasi dengan model pembelajaran di perguruan tinggi yang 
berbeda jauh dengan tingkat SMU. Setelah mereka siap belajar, selesailah hubungan formal mentor dengan pengikutnya (hubungan 
pribadi boleh saja terus). Mentoring yang terjadi didunia militer, masih belum jelas manfaatnya hubungan mentor dengan protese. 
Sebagian bahkan mengatakan hubungan ini lebih mengarah kepada kartu bebas (free ride) menuju ke puncak karir. Mentor dan protese 
selama taruna Akademi Angkatan barangkali cukup bermanfaat, karena perbedaan pengetahuan dan pengalaman antar mentor dan 
protese yang jauh. Setelah berkarir bisakah dipertahankan perbedaan ini? Bisakah ini diperankan seumur berkarir, bagaimana dgn mentor 
dan protese yang berlainan kelas, kualitas, penugasan, kategori spesialisasi peperangan, dll? Misal mentor yang diposisikan dalam pasukan 
infantri dan protese yang di posisikan sebagai passus,atau sang mentor sebagai marinir dan protese sebagai penerbang laut, atau protese 
di kapal selam penyerang dan mentor di staf supply, atau sebaliknya? Rincian mentoring periksa Uekcer, Michael. E,Cpt USAF, Mentoring 
and Leadership Development In The Officer Corps of the USAF, (MS in System Management,Thesis Air Force Institute Technology/AFIT, 
1983),57.

20 Allman, Walter H, LCDR USN, et-all, (3 persons),  High Value Talent : Identifying, Developing, and Retaining Naval Special Warfare’s Best 
Leaders, (MS in Defense Analysis, Thesis US Naval Postgraduate School, June 2012), 15...tentunya harapan merubah untuk sesuatu yang 
jelas, konkrit, dan teguh, mengacu kepada kualitas dan effisiensi organisasi vs jargon “tampil beda”. Bagi organisasi yang berorientasi 
kepada performa, hampir setiap saat tidak pernah berhenti menghadapi berbagai bagai item masalah yang memerlukan perbaikan 
nyata (just in time)...pertanyaannya maukah pengawak organisasi berbuat sesuatu dan maukah pemilik organisasi memberikan 
kesempatan anggotanya berbuat inovasi, insiatif,kreatif,dll ataukah dimentahkan semua ini dengan jawaban kata/kalimat pendek...
belum momentumnya ~ sebagai jalan pintas untuk gampangnya menjawab saja?

21 Ibid, 
22 Reed, George, PhD, Col (Ret)  &  Olsen, Richard. A, D.Min (Doctor of admin science?), LtCol(Ret), Toxic Leadership: Part Deaux, (Journal 

Military Review, November-December 2010, Fort Leavenworth, KS, USA), 58. 
23 Ibid, 58...bisa saja isu ini sudah menggejala jauh sebelum tahun 2003.
24 Crandall, Doug, Major, (Eds), Leadership Lessons from West Point, John Wiley & Sons, 2007, pernyataan McCarthy,Dennis,M, LtGen,USMC 

(Ret), dalam bagian More Praise for Leadership Lessons from West Point, ...the first thing you will notice ...that the authors are mostly 
Captains and Majors---people on the front lines of leadership issues. Ujung  tombak pemimpin berada di tingkat Kapten atau Mayor.

25 Reed, George, PhD, Col (Ret)  &  Olsen,Richard. A, D. Min (Doctor of admin science?), LtCol(Ret), Toxic Leadership: Part Deaux, (Journal 
Military Review, November-December 2010, Fort Leavenworth, KS, USA), 59 kiri. Angka 54.6 % belum mencerminkan perwakilan dari 
seluruh populasi, terlalu sedikit jumlah (sampel) yang mewakili ~ bias.

26 Ibid, 59, kiri dan juga periksa akses Gill,David.W,www.ethixbiz.com, reviewed tulisan Barbara Kellerman, judul Followership : How 
Followers Are Creating Change and Changing Leaders, Harvard Business Press, 2008....diluar tipologi pemimpin yang buruk, Kellerman 
mendefinisikan tipologi pengikut berdasarkan tingkat pelibatannya seperti  “isolates” (terpisah, tdk berminat), “bystanders” (selalu 
siaga dan menjaga jarak), “participants” (melibatkan diri, ikut pemimpin), ”activists” (bersemangat, mencoba menentang), dan “die 
hards” (total melibatkan diri/menentang).

27 Ibid, 59, kanan. 
28 Ibid, 59, kanan,...toxic people thrive only in a toxic system.
29 Ibid, 59, kanan, ...toxic personalities exist in organizations because people tolerate them, change to accommodate  them, or protect 

them.



pengikut yang proaktif untuk membantu peran 
pengambilan keputusan. Ide ini di eksplor melalui 
model dengan 4 (empat) kuadran, yang memetakan 
peran pemimpin dan pengikut.  

Chaleff membangun garis tegak sebagai besar 
kecilnya derajad dukungan kepada pemimpin 
(bandingkan dengan pemikiran Kelley untuk bentangan 
tingkat ketergantungan dan pemikiran kritikal). Garis 
mendatar adalah bentangan skala tantangan dari 
kiri (terendah) kekanan  semakin tinggi  (bandingkan 
dengan model Kelley untuk skala pasif – aktif, dari kiri 
ke-kanan dalam bentangan aktifitasnya).

Referensi : Chaleff, Ira, The Courageous Follower; 
Standing Up to & For Our Leaders, (Berret - Koehler 
Publisers, Inc, Third Edition, 2009), 40.

Posisi terbaik adalah kuadran - I, di sini pengikut 
dianggap mitra. Pengikut di ruang ini merupakan 
orang yang penuh semangat mendukung pemimpin. 
Individu ini bisa disebut mitra sesungguhnya bagi 
pemimpin dan mereka telah mendemonstrasikan ciri-
ciri pengikut yang bersemangat43. Bisa saja pengikut 
tumbuh dan lebih trampil dibandingkan pemimpinnya. 
Kuadran – II, paling disukai kebanyakan pemimpin. 
Pemimpin dapat mempercayai sang pengikut dalam  
rangka mentuntaskan pekerjaan dengan baik, tanpa 
banyak menjelaskan kepada pengikut. Bagaimanapun 
juga, bila pemimpin mulai menyimpang dari rute yang 
sudah direncanakan, mereka bukan tipikal pengikut 
yang suka mempertanyakan kepada pemimpin44. 

Kuadran – III, dengan dukungan rendah kepada 
pemimpinnya yang dikelilingi dua (2) atau (3) individu 
dengan perbedaan proffesi sangatlah rendah dan 
tidak ragu-ragu untuk bertanya kepada pemimpin 
atau setiap orang dalam kelompok dan juga tidak 
pernah ragu-ragu dengan tindakan atau kebijakan/
keputusan yang mereka lakukan. Sepertinya tidak 
mau berbagi energi mendukung inisiatif pemimpin; 
yang berakibat ter-marginalkan sendiri. Kritisasi 
mereka mudah ditebak, cukup menjengkelkan 
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pada  pemimpin dan mengharapkan arahan. Begitu 
energiknya sehingga mereka siap bila pemimpin 
mengendaki suatu pekerjaan tertentu. Kuadran 
alienated, lebih banyak diisi dengan energi negatif, 
setiap kali diajak berpartisipasi selalu beralasan 
menghindarinya. Mereka tidak memberikan solusi, 
lebih skeptik, sinis tentang rencana mendatang. 

Mereka cerdas, energik, cenderung kearah negatif.  
Orang hanya mau mengerjakan sesuai penjelasan 
pemimpin ;  tidak lebih dari itu---membuat organisasi 
ini berbahaya37 dan sakit. Keeley menempatkan para 
pengikut yang pragmatik di-sentra kuadran, artinya 
orang dengan pemikiran yang cenderung praktis dan 
realistik.  Kelompok pragmatik, duduk dipagar dan 
ditengah sesuai angin bertiup, kemana mereka akan 
masuk. Mereka jarang dibarisan depan saat didalam, 
namun tidak pernah membiarkan pemimpinnya tanpa 
mereka, mereka menjamin dirinya dalam kondisi 
“status-quo”. Kelompok yang sehat, dan mengusung 
entusiastik, cerdas, serta percaya diri menuju 
“goals” yang sudah ditentukan dan berada dalam 
kuadran exemplary follower38. Mereka melaksanakan 
pemikiran kritikal independen dan tidak selalu harus 
sejalan dengan pemimpin39, penyeimbang yang saling 
melibatkan diri demi tercapainya keuntungan paralel40 
dengan dua (2) kebutuhan yang saling menutupi 
(tingkat kegiatan dan pemikiran kritikal).  

Dengan goals yang sudah ditetapkan, sangat 
membantu pengikut menuju kuadran yang 
dikehendaki, yakni kuadran41 yang dapat dijadikan 
contoh (examplary follower). Kelley menawarkan 
tujuh (7) langkah bagi pengikut untuk masuk dalam 
kuadran yang dijadikan contoh, a.l: [1] proaktif, [2]
kumpulkan fakta-fakta, [3] carilah penasehat bijak, 
[4] patuh aturan main, [5] bujuklah dengan bahasa 
yang terbiasa dalam organisasi, [6] siapkan semangat 
dan keberanian anda untuk berhadapan pemimpin 
yang lebih atas lagi, [7] ambilah aksi kolektif atau 
rencanakan yang baik untuk dihadapi sendiri42. Tujuh 
(7) langkah sederhana dan umum serta sanggup 
memberikan semangat dan keberanian melangkah. 
Rekomendasi Kelley relatif mirip fondasi gagasan Ira 
Chaleff tentang para pengikut. Studi Chaleff sampai 
tahun 2005, sangat relevan dengan isu perwira militer 
AS dan tulisan tersebut terinspirasi insiden di My Lay/
Vietnam. 

Chaleff beranggapan dalam rangka menggunakan 
kekuasaan dan kekuatan para perwira agar bijak, 
effektif dan sungguh sungguh serta memerlukan 

30 Ibid, 59, kanan, sumber Wilkipedi, akses tgl 19 Mei 2015, jam 17.25. Kiss up &  kiss down istilah yang pertama kali digunakan di AS tahun 
1993, artinya keatas atau sikapnya  terhadap atasan selalu bersikap manis tetapi kepada bawahan bersikap keras, kasar, bahkan kejam 
atau tidak peduli.  

31 www.soul-chaplain.com.   Akses tanggal 26 Mei 2015, 13.15, soul chaplin consultancy 2008, Toxic Leadersip .  
32 Corrothers, Eve. M, Major USAF, Say No to “Yes Men”: Followership In The Modern Military, (Research Report US Air force Institute of 

Technology/AFIT, USAF Command & College, Air University, Maxwel AF Base, Alabama, April 2009), 5.
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meskipun disadari bahwa pemimpin bisa dengan 
mudahnya membungkam mereka45. Di kuadran – IV, 
orang  bekerja berorientasi kepada  gaji, tidak lebih 
dari itu. Misal: orang tua yang segera menjemput 
anak tepat waktu atau mahasiswa paruh waktu yang 
mengejar gelarnya, dll. Kelompok ini sulit diajak ikut 
maju atau memberikan kontribusi signifikan kepada 
organisasi. 

Moral atau etika dan pengaruhnya dalam 
Kepemimpinan  (baik atau buruk).   

Leadership is a potent combination of strategy  and 
character. But if you must be without one, 
be without the strategy46. 

Moral, etika, dan mental, dll sepertinya mudah 
didefinisikan47 dan mudah dipahami. Moral adalah 
satu dari ciri-ciri ambigu yang sulit didefinisikan 
namun mudah diidentifikasi. Atau suatu perasaan yang 
tidak terukur namun pemiliknya terkesan merasakan 
dan menyaksikan sesuatu yang khusus, namun sulit 
menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Ahli 
filosophi seringkali menggunakan kata etika ketika 
mendiskusikan isu tentang moral. Moralitas secara 
umum bicara sesuatu yang baik dan salah.  Dunia 
nyata seringkali menggunakan dua (2) kata tersebut 
bergantian yang sama artinya, namun ada konsensus 
penggunaannya yakni moral atau etika berakhir 
pada komitmen tentang aksi yang dibenarkan (right 
action)48. Literatur tentang moral dan etika jauh lebih 
menekankan dalam ciri-ciri tim atau unit dibandingkan 
dengan ciri-ciri seperti  mental, dll. 

Moral lebih dikenal sebagai elemen penting 
pendorong suksesnya tim atau invidu. Misal suatu 
tim lemah bisa mengalahkan tim yang memiliki 
pengalaman dan ketrampilan tinggi.  Sepertinya 
antara moral dan kepemimpinan memiliki kaitan 
yang erat. Miller mengutip definisi moral dari 
bujuk Kepemimpinan AD-AS (field manual) yang 
berbunyi ... the mental, moral, and spritual state 
of the individual. It is how he feels happy, hopeful, 
confident, appreciate, worthless, sad, unrecognized, 
or depressed49, antara moral, mental dan status 
spiritual relatif sama artinya. Manning, Bartone 

membantah bahwa moral hanya semacam perasaan 
(mood), menurutnya definisi tersebut lebih tepat bagi 
satu unit militer ... morale is the enthusiasm and 
persistence with which a member of a group engages 
in the prescribed activities of that group. Sepakat 
dengan Manning,  Britt dan Dickinson menyebut moral 
militer ... a service member’s level of motivation and 
enthusiasm for accomplishing mission objectives50. 

Diskripsi moral bagi Brigjen James A, Ulio,51 

psikolog dan veteran tempur sebagai berikut :...that 
conditioned quality, in the individual soldier and in 
the unit of command, which holds the soldier, holds 
the unit, to the performance of duty despite every 
force of influence. Miller melakukan studi moral di 
almamaternya, merangkum pendapat di atas dan 
mendefinisikan: ... Morale at the US Naval Academy 
is the motivation, enthusiasm, and persistence, with 
which midshipmen engage in the prescribed activities 
of the Naval Academy52. Miller mengutip hasil studi 
Daft tahun 2005, tentang hubungan kuat antara 
kepemimpinan dan motivasi, dan sangat relevan 
dengan kontek militer, utamanya teori motivasi dan 
kepemimpinan yang menyangkut aspek moral. Definisi 
moral, mental atau spiritual ini nampaknya berakhir 
dalam konsensus tim, unit, atau organisasi bahwa 
“perasaan” ini (baca moral) akan dipegang erat - 
erat seluruh individu dalam tim menuju performa 
organisasi ~ moral akan bicara tentang keterikatan 
(cohesion)53. 

Antara etika (atau tidak etika) dengan 
kepemimpinan (baik atau buruk) sangat erat sekali 
hubungannya54.  Johnson, Kermit. D, (Kol, purn) 
menyebut ada empat (4) isu etika militer yang perlu 
dipertimbangkan, pertama bentuk relativisme 
etika55 yang sering mengaburkan kebenaran dengan 
kekeliruan ~ erosi naluri tentang pergeseran kebenaran 
dengan kekeliruan. Isu serius dan jelas digelincirkan 
menjadi suatu yang kabur dengan tujuan pembenaran 
dengan berdalih teori relatifisme. Meskipun tipis 
derajad kebohongannya (blatant) tetapi bobotnya 
sungguh merusakkan nilai etika. Kebohongan yang 
mengalir  begitu lembut, tipis, tidak kentara dan 
sanggup menyembunyikan bentuk relatifisme etika 
yang seringkali terjadi dalam lingkungan kehidupan 
militer56.  Kermit mengungkap, ucapan seorang 

33 Blumen, Jean-Lipman, The Allure of Toxic Leaders, (Oxford, 2005), 5.
34 Opcit, 5. 
35 Kelley, Robert. E, Paper, The Art of Followership, ch1. Rethinking Followership, 7.
36 Gwen Moran, akses Google  tanggal 24 Mei, jam 1632, paper berjudul  Followers are much-maligned, but we’re all followers in some 

areas of our lives. And in that role, we can learn some important skills that make us better leaders.
37 Corrothers, Eve. M, Major USAF, Say No to “Yes Men” : Followership In The Modern Military, (Research Report US Air force Institute of 

Technology/AFIT, USAF Command & College, Air University, Maxwel AF Base, Alabama, April 2009), 7. 
38 Kelley,  Robert. E, Paper, The Art of Followership, ch1. Rethinking Followership, 8. ...Kelley menyebut kuadran exemplary follower 

sebagai kuadran the star follower.
39 Bukan mbalelo (Jawa) / tidak loyal (justru tipikal inilah yang lebih loyal dan lebih konsen pada organisasi versus yes-man?), dan lebih 

tulus mengamankan pemimpin dan organisasi, persoalan disetujui atau tidak urusan lain.
40 Corrothers, Eve. M, Major USAF, Say No to “Yes Men” : Followership In The Modern Military, (Research Report US Air force Institute of 
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Pamen tentang kebohongan nyata berikut ini; “Sulit 
mengatakan mana yang benar dan salah, semuanya 
relatif“. Dalam kasus genosida Yahudi oleh Adolf 
Eichman dijawabnya dengan enteng,“Tergantung...
apa yang ada dalam benak Eichman“57.  Basis apa 
yang digunakan untuk membuat penilaian etika 
hanya dengan keyakinan bahwa semuanya relatif? 
Rasionalisasinya seperti dibuat pragmatik. 

Contoh lain, Kermit pernah mendengar perwira 
lain mengatakan; “Jangan berikan lagi semua tetek 
bengek teori, saya hanya ingin tahu bagaimana 
bekerja dengan baik“. Samakah teori dengan bekerja 
benar atau baik? Pekerjaan apapun berawal dari 
langkah-langkah (algoritma) teori yang diterapkan

 darimana bisa bekerja lebih (semakin) baik, 
(semakin) benar, (semakin) berkualitas tanpa teori, 
itukah basisnya?  Perspektif etika ini di jungkir 
balikkan hanya dengan penekanan bekerja baik 
atau benar, apapun caranya.  Etika kedua, adalah 
sindrome kesetiaan ~ praktek jawaban benar atau 
salah diposisikan menjadi nomer dua atau tiga 
dibandingkan mengesampingkan kesetiaan pada boss. 
Loyalitas, suatu yang pantas dihargai dan kualitas 
dalam keterbatasan tertentu bisa saja merusakkan58,  
bahkan bisa sangat berbahaya apabila total kesetiaan 
mutlak kepada “boss” justru memperburuk citranya 
dengan menutupi atau mengelabui kekeliruannya 
apabila dia bertindak salah. 

Kermit mencontohkan Jendral Marinir Shoup, 
mantan Dan Kormar AS, berkata; ” Saya tidak suka  
yes-men sebagai staff saya59, karena apa yang dia 
berikan atau sarankan, sesungguhnya sudah lama 

dalam benak saya“60. Di duga kehadiran faktor 
cemas akan terganggu karir seseorang membentuk  
perilaku “yes-man”. Studi The US Army’ s Philosophy 
of Management; bekerjasama dengan University of 
Syracuse61 melakukan studi tentang laporan sesuatu 
yang dianggap salah adalah memalukan satuan, korps, 
dll (film pembunuhan perajurit Marinir AS  dalam “The 
Red Code“?) ~ sindrome ketiga. 

Sindrom yang jelas-jelas menjebak untuk 
bertindak inefisien. Apabila kesalahan ini dilaporkan 
dengan jujur, mungkin saja tidak terjadi kesalahan 
kedua  kalinya dan tidak ada lagi “biaya” ekstra 
bukan?  Sindrom ini menjadikan situasi yang dilihat 
atau dirasakan (baca:memalukan) jauh lebih penting 
dibandingkan mengatasi situasi yang sebenarnya. 
Sindrom seperti ini hampir pasti menghambat inovasi, 
saran atau insiatif misal: saran melakukan riset yang 
benar tentang  kecelakaan kapal, pesawat terbang, 
personil, gagalnya suatu operasi, berhentinya suatu 
proyek, dll, di kuatirkan sindrom ini menimbulkan  
paranoia62.  

Etika keempat adalah dorongan untuk sukses 
(bagaimana caranya tidak masalah). Isu ini dapat 
diceritakan dalam contoh sederhana a.l:  seperti 
membuat laporan yang dimanipulasi (atau rekayasa?), 
atau membuat suatu pencitraan positif dimata atasan 
dengan cara apapun. Sindrom yang muncul lebih 
diarahkan kepada pencitraan guna menghilangkan 
jejak “kegelapan” yang muncul dan kedua sangat 
tergantung seberapa jauh tekanan “boss” dan saran 
Harvard Univ sungguh sederhana dan sangat pragmatik 
.... if you want to act ethically, find an ethical boss. 

Technology/AFIT, USAF Command & College, Air University, Maxwel AF Base, Alabama, April 2009), 8
41 Siapapun yang masih memiliki atasan lagi, masuk kategori pengikut.
42 Opcit, 8.
43 Chaleff, Ira, The Courageous Follower; Standing Up to & For Our Leaders, (Berret-Koehler Publisers, Inc,Third Edition,2009),41.
44 Ibid, 41.
45 Ibid, 41.
46 Taylor, Robert. L,(ed), et-all, Military Leadership ; In Pursuit  of Excellence, (Westwiew, 2009), xvi....disimpulkan bahwa moral, etika, 

mental, dll merupakan elemen dari ciri ciri karakter yang kuat.Phrasa diatas adalah ungkapan Gen Norman Schwarkoff.
47 Miller, Christopher, Lt US Navy, The Influence of Leadership on Moral at the US Naval Academy, (MS in Leadership & Human Resources, 

Thesis US NPS, Dec 2006) , 1.
48 Rhode, Deborah. L(Ed), Moral Leadership; The Theory and Practice of Power, Judgement, and Policy, (Jossey - Baas, 2005), Hal  4.
49 Miller, Christopher, Lt US Navy, The Influence of Leadership on Moral at the US Naval Academy, (MS in Leadership & Human Resources, 

Thesis US NPS, Dec 2006) , 1.      
50 Ibid, 6.
51 Ibid, 6.
52 Miller benar, bahwa awal pemahaman kepemimpinan,etika, moral, dll benar-benar sudah harus tertanam dalam-dalam setiap kadet di 

AAL sebagai bekal menerapkan kepemimpinan nantinya dan kalimat motivasi, enthusisme, dan keteguhan (persistence) harus dipahami 
benar-benar. 

53 Ibid,12. Cohesion dalam tim dan moral akan mengikat tim, akhirnya sama atau relatif sama artinya antara kohesi dengan moral .
54 Kellerman,Barbara,  How Bad Leadership ...Happens, .... halaman 43,...Bad Leadership divides into two (2) categories : ineffective and 

unethical, 43
55 Johnson, Kermit, D, Col(Ret), Etical issues of Military Leadership, Paper, 36.
56 Ibid, 36
57 Ibid, 36
58 Ibid, 37....jargon kalimat mengamankan kebijakan atasan atau meruntuhkan organisasi? Mengamankan citra korps, bisakah? Cepat atau 

lambat semua orang akan tahu bukan ? 
59 Ibid, 37.
60 Dilematis dgn pengikut tipikal yes men, pemimpin mungkin nyaman , tapi mungkin bs berbahaya buat organisasi, tipikal exemplary 

follower mungkin agak menyulitkan bagi pemimpin, namun sebenarnya organisasi jauh lebih survive.
61 Ibid, 37. Bagaimanapun inilah contoh studi dan riset gabungan sipil (universitas) dan militer AD-AS tentang situasi kepemimpinan di AD-AS 
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It’ a long way to Academy....pemimpin yang 
berkarakter

Positions of leadership are crucibles of character. 
The most difficult tests for military leaders challenge 
their character as much as their skills. Leaders are 
challenged and tested  many times throughout 
their careers, and the self-knowledge gained from 
those tests of character is the heart of leadership. 
Character involves motivation, maturity, vision, 
creativity, ethics, culture, commitment, courage, 
presence, self-confidence, humility, loyalty to 
oneselves, and self-awareness. Ethics is integrity, 
morality, and principle63.

Ketika seorang pemimpin berlebih-lebihan 
kepribadiannya dan kehilangan sentuhan realita akan 
menjadi kendaraan bagi segelintir pengikut yang 
menyedihkan akan membahayakan pemimpin dan 
organisasi itu sendiri. Karena itu pendidikan awal 
seorang calon pemimpin seyogjanya dibekali materi 
menuju karakter yang kuat64. Akademi Angkatan 
umumnya memandang pendidikan karakter sangatlah 
fundamental. Didukung disertasi Packard65 yang  
mengatakan moral pemimpin sangatlah penting 
untuk suksesnya melakukan missi militer. Meskipun 
pengembangan dan pendidikan moral signifikan 
memperoleh perhatian serius ditandai dengan riset 
dan kajian tertulis namun justru kekurangan riset dan 
kajian di area trajektori pengembangan pelatihan 
kepemimpinan. Bahkan dalam perjalanannya 
mengalami tantangan khusus seperti isu gender 
misal:  perkosaan, pelecehan di tempat kerja atau 
pos pelatihan, skandal besar seperti Tailhook, dan 
kasus tragik bunuh dirinya Laksamana Jim Boorda (ex 
CNO US Navy) adalah salah satu contoh  sisi gelapnya 
kepemimpinan66. 

Versus semua ini cukupkah materi ajaran merujuk 
bujuk, atau instruksi memimpin saja, bahkan tidak 
memberikan akar penalaran yang kuat. Mengingat 
belum adanya tulisan atau riset tentang pembentukan 
kepemimpinan yang komprehensif di Akademi 

Angkatan dinegeri ini, makalah ini banyak bertumpu 
pada referensi pembentukan perwira AD,AL dan AU di 
negara lain67. Materi kepemimpinan sebaiknya berbasis 
goals pendidikan pengembangan kepemimpinan. 

Pertama adalah peran mendatang (future rolel). 
Berikutnya pengembangan ketrampilan apa yang 
akan diberikan? Inipun masih dihadang segudang 
pertanyaan semisal cukupkah pengalaman sebagai 
mentor, atau senior atau pembina tim olahraga (ketua 
Yanus)68 taruna sebagai materi ketrampilan dan 
pengetahuan kepemimpinan yang baik bagi individual 
taruna? Efektifkah jabatan Komandan (Ton, Kie, dst) 
atau staf (Senat, dst) di AAL memberikan sumbangan 
pengembangan kepemimpinan bagi dirinya? Beda 
effektifitas dengan taruna yang kebetulan tidak 
memperoleh kegiatan excul sama sekali, untuk 
memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang 
kepemimpinan? Sama effektifkah taruna senior yang 
korps/jurusan tidak berpeluang besar menduduki 
posisi puncak mendatang, misal korps non pelaut 
atau dari kecabangan non infantri? Bagaimana69 

memberikan pembekalan yang effektif agar semua 
calon perwira apapun jabatannya memiliki porsi yang 
sama untuk mengembangkan atribut kepemimpinan 
dan pengaruh terhadap para juniornya nanti 
dilapangan. 

Pengikut di AAL umumnya adalah anak-anak 
muda yang manis dan sangat-sangat patuh kepada 
pemimpin/seniornya. Seberapa jauhkah calon perwira 
tersebut memahami pengembangan psikologik calon 
pengikutnya dilapangan? Penugasan nantinya dalam 
satuan akan berbeda sama sekali dengan karakter dan 
kimiawi lingkungan sebelumnya70? Semua menjadi 
pertanyaan yang perlu dijawab agar pemberian materi 
ajaran kepemimpinan cukup effektif. Rutenya dimulai  
dari pemahaman berbagai teori kepemimpinan 
yang berbeda--thema fantasi yang dikembangkan 
menghadapi peran kepemimpinan mendatang yang 
diprediksi--aplikasi fundamental sebagai sentra studi 
kepemimpinan. 

Taruna mengawali paket pembelajaran ini 

secara komprehensif dan transparan. 
62 Ibid,  37.  Hampir pasti saran, insiatif, kreatifitas dan semacam itu akan di halang halangi dengan pernyataan klasik seperti akan, sedang, 

dalam proses pertimbangan, atau belum waktunya atau momentumnya. 
63 Taylor, Robert. L, (ed),et-all, Military Leadership ; In Pursuit  of Excellence, (Westwiew,2009,edisi ke-6), 107.
64 Sulit mungkin menterjemahkan roles model pemimpin dengan jargon kriteria seperti andal, trampil, trengginas, dll agar bisa 

diterjemahkan sebagai basis dalam satuan mata ajaran kepemimpinan yang komprehensif. 
65 Packard, Gary. A, Maj USAF, Longitudinal Study of the Social Network Influences on the Proffesional Military Development of Cadets at 

the USAFA, (Dissertation Univ Of North Caroline, July 1999), 2. 
66 Ibid, 4.  Tambahan via akses mesin Google, tangggal # Juni 2015, jam 1741, .... ditahun 1994(January), 125 taruna AAL-AS tingkat akhir 

diperiksa terkait skandal bocornya soal ujian, dan kabarnya beberapa puluh orang di keluarkan. Kredo taruna adalah dilarang mencuri, 
curang atau berbohong (cannot steal, cheat or lie), dan 28 akan menerima hukuman berat.  

67 Meskipun sepertinya sama mencetak calon perwira militer/Angkatan, setiap Angkatan tidaklah sama persis cara mereka mengembangkan 
konsep kepemimpinannya, bisa jadi dikarenakan prediksi peran mendatang dilapangan nantinya, tradisi yang sudah  berlangsung dan 
terbangun, thema fantasi yang akan dikembangkan, dan mungkin saja hasil riset ilmiah lapangan tentang effektifitas dilapangan selama 
ini. Periksa Leadership, Annapolis Ways ,  The Art of Leadership, West Point ways dan Building Capacity to Lead;The West Point System 
for Leader Development. 

68 Salah satu persyaratan masuk AAL-AS adalah aktifitas calon sewaktu di SMU mengikuti kegiatan atletik, belum diketahui mengapa ada 
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melalui tahapan teori pengikut (folowership), 
dilanjutkan dengan teori kepemimpinan positif 
dan negatif (buruk, racun, dll, menghindari contoh 
buruk pemimpin masa lalu) termasuk moral dan 
etika71.  Kepemimpinan mereka akan diberikan 
umpan balik (membaca assesment data analysis 
tentang perkembangan kepemimpinan mereka) oleh 
mereka yang setara atau sebanding (peer)72, yang 
ikut menilai format assesment data analysis tentang 
kepemimpinan Taruna73. Mendayagunakan konsep 
Morton yang mengatakan...to achieve  success in the 
performance of his duties, a leader must be able to 
take  advantage of all information sources availlable 
to him : the documented sources...the personal 
knowledge and experience of his senior, peers, and 
subordinates. Tambah McCauley, ... Assesment is 
important because it gives people an understanding 
of where they are now : what their current strengths 
are, the level of their current performance or 
leadership effectiveness, and what are seen as 
primary develoment needs.

 Kata Cesari, et-all,.. one form of assesment used 
in many successful civilian organizations and highly-
effective military units is feedback. Feed back is 
vital to any group of proces commited to improving 
itself, for it is the only way to know what needs to 
be improved74. Lanjut McCauley, ... one important 
function of assesment data  is that they provide a 
benchmark for future devlopment. Another is that...
they stimulate people to evaluate themselves. Taruna 
diberikan umpan balik (model 360 derajad) sebagai 
rapor kapabilitas kepemimpinan per periodik untuk 
meyakinkan mereka menjadi pemimpin yang lebih 

baik dan kapabel dalam peran mendatang dalam 
format yang disebut ACE (Aptitude for Commisioning 
Evaluations)75. Kapabilitas membaca assesment orang 
lain (atasan dan peer) dan sumber lainnya---dengan 
terlatih membaca perilaku orang akan sanggup 
membentuk lebih baik (transformational leadership 
behaviour). 

Misal: mengenali kekuatan dan kelemahan orang 
lain, memperlihatkan minatnya terhadap anak 
buahnya atau bagaimana meyakinkan anak buahnya 
agar bisa berbuat lebih (baik) dari semestinya76, 
dengan mendayagunakan konsep Myer dan Briggs 
(MBTI). Ada baiknya para taruna diberikan konsep MBTI 
sebagai bagian dari materi ajaran kepemimpinan. 
Materi ini sangat membantu mengenali benar benar 
anak buahnya dan sangat membantu pengisian 
konduite/kolom keterangan anak buahnya  seobyektif 
mungkin77. Instrumen ini digunakan untuk mengukur 
empat (4) mental proses, yakni [1] penilaian 
realitas, [2] visi kedepannya, [3] logika pengambilan 
keputusan, dan [4] orientasi nilai pengambilan 
keputusan. Myer & Briggs mengembangkan instrumen 
ini berdasarkan saran Jung78, guna mengidentifikasi 
berbagai pola kepentingan individual yang berbeda. 
Pola kepentingan ini dimanfaatkan sebagai basis untuk 
memberikan effek performa di berbagai kondisi dan 
kebutuhan kondisi tersebut yang berguna bagi setiap 
pemimpin dilapangan. 

Konsep ini selaras dengan keinginan kepemimpinan 
yang kapabel yakni seseorang yang paham 
membangkitkan dan memberikan dorongan (modal) 
bagi individu bawahan yang memiliki potensi didalam 
kepribadian dihadapkan situasi yang ada79. Selain 

persyaratan seperti itu, bisa saja seorang atlit akan memiliki kelebihan yang sangat berguna sebagi seorang pemimpin (dari kacamata 
ilmu keolahragaan?). 

69 Bisa saja tidak semua taruna kebagian kegiatan excul, seperti Yanus, Genderang suling, taruna komando, senat, staff, dll . Berapa % dari 
setiap populasi angkatan masuk Taruna yang seperti ini? Belum pernah ada studi atau riset yang menunjukkan ada hubungan erat berkarir 
sukses dari kelompok yang aktif atau tidak aktif, atau dari aktif kategori mana yang berkorelasi dengan suksesnya berkarir, dll. Mengapa 
tidak dikembangkan baru seperti Yanus phi-beta-kapa yang bisa bersaing dengan anak didik prof Yohannes Surya dibiantika ilmu-ilmu 
murni seperti mathematika, fisika, biologi, dll. 

70 Di Satuan Marinir-pun, iklim dan kimiawi lingkungan untuk kepemimpinan akan berbeda misal antara satuan pendarat/infantri dengan 
satuan rekon (intai).  Kepemimpinan Passus dengan kepemimpinan tim penembak jitu juga akan berbeda. Hubungan personal dan tingkat 
emosionalnya akan berbeda jauh. Contoh lain, personil kapal selam penyerang dengan kapal selam balistik idem,atau antar penerbang 
laut,satunya di wing intai, dan wing AKS atau pemburu/pembom berbeda tentunya.

71 Stonaker, Ghislaine. W & Stonaker, Kristopher. W, LT USN, An Analysis of Leadership Opportunities, Experiences and Influences at the 
USNA from the Perspective of Midshipmen, (Thesis NPS, MS in Leadership & HRD, June 2005), 9 & 10. 

72 Ibid, 11.
73 Ibid, 13,14, 15...now that I have the data, what do I do with it (leadership assesments) ? 
74 Ibid, 13.
75 Ibid, 14.
76 Lau, Alan, et-all, Foundations for Measuring the Development and Emergence of Leadership Behaviour, (US Army Research Institute, US 

Military Academy, 1993), 29.
77 Bedingfield, John, D, Maj USAF, Project Manager Personality As A Factor For Success, (Thesis US Air Force Institute OfTechnology, MS in 

Research and Development Management, March 2008), 26. ......The MBTI is one of the most popular personality assesment frameworks 
(Robbins & Judge,2007). Based on Jung’s Psychological Types ,Myers and Briggs created an instrument to attempt to measures an 
individual’s personality type (Myers, McCaulley, Quenk, Hammer, 1998, dan McRae & Cosat,1989). MBTI atau program the Big Five 
personality akan membagi dua kategori besar perilaku individual yakni extrovert dan introvert, kemudian masing masing akan dipecah - 
pecah lagi secara lebih rinci, dan total perilaku individual bisa diberikan skor. Pengguna MBTI akan benar benar memahami perilaku anak 
buahnya dengan benar dan tidak perlu meraba - raba lagi. Bukankah salah satu diktum prekondisi kepemimpinan adalah kenalilah anak 
buahmu, tetapi perlu dijelaskan dengan cara-nya dan perangkat mengenalinya seperti apa bukan?  Konon banyak riset yang menyebutkan 
suksesnya MBTI dalam memprediksi performance dan kepribadian individual dengan akurat. 
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format-format sistem penilaian (assesment) yang 
formal, para taruna juga  menjadi subyek cara informal 
melalui methoda observasi, reaksi, atau komunikasi 
verbal baik dari superiornya (atasannya), sejawatnya 
(peer) termasuk bawahan. Cara ini dilakukan guna 
mengurangi bias dalam penilaian formal (assesment). 
Dengan cara yang begitu ketatpun, tidak juga 
menjamin mereka yang lulus terbaik menduduki 
puncak karir di Angkatan. Materi berikut adalah  
kepemimpinan transformasional80. 

Basisnya mencontoh esensi hubungan pemimpin 
dan pengikut sebagai suatu bentuk interaksi 
perorangan di-berbagai tingkat motivasi dan kekuatan 
potensi masing masing, termasuk ketrampilan 
dalam rangka mengejar kepentingan atau tujuan 
bersama ~ kepemimpinan transformasional. 
Model kepemimpinan ini diajarkan di AAL-AS agar 
taruna memahami ciri-ciri pengikut dan mudah 
memanfaatkan bagi organisasi. Alasannya; pengaruh 
utuh dari pemimpin datang dari bentuk dukungan 
pemimpin yang positif, tidak dibuat-buat, dengan 
pertimbangan murni, dan perilaku etik. Contoh (role 
models) dari semua taruna senior, proffesor, pelatih, 
dosen, standar81 menjadi role model, begitu juga 
taruna komando (brigade midshipmen stripper, dst 
kebawah) akan mengilhami taruna juniornya  sebagai 
kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan 
di AAL-AS diberikan waktu penuh selama 4 tahun, 
dengan berbagai methoda, di kelas, laboratorium, 

seminar, dll. 
Tahun terakhir mereka mengambil82 materi ajaran 

Kepemimpinan lanjut, dengan teori dan praktek. 
Reatif berbeda sedikit dengan di-Akmil-AS yang 
menggunakan sistem pengembangan kepemimpinan 
berbasis pembangunan kapasitas memimpin83, 
dengan fokus kepada pengembangan identitas unik 
profesional keperwiraan. Identitas keperwiraan 
terdiri dari empat (4) wajah yakni petarung (warrior), 
pemimpin berkarakter, pelayan bangsa, dan anggota 
profesi bersenjata. Skema singkat PME (proffesional 
military education) moral dan etika dalam paket  
kepemimpinan Akmil-AS (West Point)  seperti dibawah 
ini: 

Referensi: Turner, Michael. E, PhD, LtCol US Army, et-
all, 3 persons, Moral Development: The West Point Way, 
Journal, volume 1, Issue 2, 2010, hal 11.

78 Mathieu, John.E, Pennsylvania State University, et-all, (3persons), Evaluation of ARI Leader Assesment Measures, (US Army Research 
Institute/ARI, 1998), 27.  

79 Trabun, Michael, A, Maj USMC, The Relationship Between Emotional Intelligence and Leader Performance, (Thesis NPS, MS in Leadership 
& HRD, March 2002, ), hal 19...the capable leader is one who knows how to capitalize on the potentialities inherent in his or her own 
personality, his or he subordinates , and the situation.

80 Stonaker,Ghislaine.W & Stonaker,Kristopher.W, Lt USN, An Analysis of Leadership Opportunities , Experiences and Influences at the USNA 
from the Perspective of Midshipmen, (Thesis NPS, MS in Leadership & HRD, June 2005), 16, 17.

81 Taruna komando di AAL-AS boleh disebut stripper (one strip = setingkat dgn regu/squad,dst).
82 Definisi mengambil bisa dilakukan dinegara maju,dgn kelas dan dosen yang banyak sehingga bisa saja setiap mahasiswa memiliki opsi 

materi ajaran yang dipilihnya berbeda dgn rekannya. Berbeda di Indonesia lebih cenderung ke paket yang siap.
83 USMA, West Point, Building Capacity to  Lead ; The West Point System for Leader Development, (USMA , 2009), 4.
84 Ibid, 2,...kata kebisaan (ability) berbeda jauh dengan dengan kata capabilty (kemampuan), yang terakhir lebih banyak ditandai dengan 

“outcome” yang berhasil dicapai, sejauh masih konsep atau experimen, tidaklah tepat untuk dengan gampangnya menggunakan kata 
kemampuan. Kata ability merupakan ungkapan yang lebih jujur dibandingkan kata kemampuan (capability) yang menuntut persyaratan 
hadirnya “outcome” sistem . 

85 Groysberg, Boris, et-al, 3 persons, The different ways military experience prepares managers for leaderhip, (Harvard Business Review, 
dengan thema besar, Leadership Lessons from the Military, Nov, 2010), 84, ... USMC menyebutnya sebagai adaptive leadership, 
sedangkan para CEO mahasiswa Pasca Bisnis di Harvard yang ikut berlatih kepemimpinan bersama USMC di Quantico, menyebut-nya 
“patient leadership “.

86 Konon kabarnya ketiga Akademi Angkatan di AS merupakan produsen komoditi ilmuwan teknologi dan teknologi terapan yang terakredetasi 
formal masuk dalam kelompok 10 besar Perguruan tinggi terbaik.Engineering lebih menekankan kepada optimalisasi pemecahan masalah.

87 Taylor, Robert.L, (ed), et-all, Military Leadership ; In Pursuit  of Excellence, (Westwiew Press, 2009, edisi ke-6), Prakata, XV.
88 Seingat penulis, jampel Kepemimpinan di AAL sebesar 48 jam saja ditahun pertama , kalau diberikan dalam tatap muka 16 x , maka 

per tatap muka @ 3 jam pel atau bisa dikalkulasi dan disetarakan dengan 3 kredit per semester. Bandingkan dgn USMA,USNA dan USAFA 
diberikan dalam 4 tahun dengan per tahun mungkin dalam 8 quarters (triwulanan) dan terus menerus diberikan. Role model introduksi 
atau pengenalan tahun pertama masih banyak ditiru bahkan oleh mahasiswa dan siswa SMU dengan beralasan pengenalan kepemimpinan 
(?), bahkan dengan bentuk kekerasan yang dilakukan seniornya.

89 Stockdale, James.B, Taking Charge, A Practical Guide For Leaders, Introduction, (National Defense University Press, Washington, 1986),  
hal 84,85.

90 Hasil riset optimalisasi periode jaga laut kapal atas air, berubah dari periode 4 jam jaga laut menjadi 3 jam jaga laut dan 9 jam 
istirahat---Yokeley, Matthew. T, Ltn USN dalam Effects of Sleep Deprivation on US Navy Surface Ship Watchstander Performance Using 
Alternative Watch Schedules, (Thesis NPS, Sept 2012, MS In OR), Abstract . Bisa saja ditemukan penyebab perkelahian (Polri vs TNI-AD) 
yang kerap kali berulang di Batam bukan dikarenakan kurang lamanya didik bersama (adakah kaitannya antara lamanya dik bersama 
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Usai perang dingin, perubahan terjadi di-Akmil-
AS dengan konsentrasi kebisaaan84 bekerja sama 
dengan penduduk yang berbeda kulturnya dan butuh 
empati yang lebih besar untuk penggalangan. Prediksi 
sekarang lebih pada konflik skala rendah dengan titik 
berat keputusan (desentralisasi) di tangan unit yang 
lebih kecil dan jauh dari Markas. Misal: keputusan 
untuk melibatkan (atau tidaknya) satuan dengan 
musuh lebih banyak bertumpu di-satuan terkecil-
--yakinkan setiap junior dalam satuan  benar-benar 
memahami perintah operasi, dan apabila pemimpin 
dalam satuan tersebut luka-luka85 atau tewas, 
junior berikutnya (siapapun pangkatnya) harus bisa 
memimpin. Diluar ini masyarakat dan departemen 
pendidikan nasional tetap mengharapkan produk 
keilmuwanan setiap lulusan Akademi Angkatan 
setingkat dengan perguruan tinggi yang lebih bersifat 
applied engineering (terapan)86. 

Kesimpulan

An army of deer led by a lion is more to be feared 
than an army of lions led by a deer87

Kellerman, dkk, menemukan teori penyimpangan 
kepemimpinan dilingkungan (sisi gelapnya) militer 
dan hasil studi ini sukses dipraktekkan diluar. Uniknya 
kepemimpinan bagi  TNI  masih tetap menjadi  “role 
model” di biantika nasional, sehingga beralasan 
untuk dikembangkan dengan peninjauan kembali 
muatan, kompetensi, jam tatap muka, methodanya, 
referensinya, perangkat penilaiannya88 (assesment 
format) dan esensi kepemimpinan disesuaikan dengan 
kebutuhan sebagai pemimpin strategik (Strategic 
Leadership).  

dengan desakan kepentingan individual?), bisa jadi karena interest tertentu, dan bisa juga  dikarenakan isu moral, etika dan karakter 
yang lebih menonjol. Analog riset periode jam jaga dan tidur awak kapal selam oleh Blassingame, Simonia.Ridleys, periksa Analysis of 
Self-Reported Sleep Patterns in a Sample of US Navy Submariners Using Non Parametric Statistics, (MS in OR,Thesis NPS,Sept 2001), 
Abstract.  

91 Misal: riset tentang jumlah jam tidur dikaitkan dengan performa Akademik, SKS, Giat Excul, dll, bisa - bisa ditemukan berapa jam 
sebaiknya taruna boleh tidur atau ada perubahan policy lain, misal pengurangan beban kegiatan lainnya. Dasarnya kejadian kecelakaan 
serius banyak dilakukan (sebgian besar) oleh kesalahan manusia  yang kurang tidur, periksa Kenney, Aileen, Ensign USN &  Neverosky, 
Daniel.Thomas, Quantifying Sleep and Performance of West Point Cadets : A Base Line Study, (MS in OR & Applied Math, Thesis NPS, June 
2004), hal 14, dan masih banyak riset riset tentang personil dilakukan dengan cara sangat terbuka belum termasuk isu gender (pelecehan 
sex).

92 Kandungan moral, etika,dan semacam itu akan berangkat dari ajaran tentang contoh, keterbukaan, atau transparansi dan hal ini akan 
terbawa dengan kuat dilapangan nantinya.

93 Sepertinya materi kejuangan relatif sama dengan materi kepemimpinan ditinjau dari isu role model,atau keteladanannya. Pemberian 
materi ajaran dan jampel-nya tidak perlu dilakukan pengulangan, bahkan di perguruan tinggipun mata kuliah yang sudah diambil tidak 
akan dijinkan untuk diambil kedua kalinya, kecuali ada alasan khusus. Mewaspadai suatu saat Lemdik TNI akan diakredetasi oleh BAN-PT 
dan hampir pasti para asesor akan mempertanyakan hal ini.

94  Pengalaman penulis ditahun 1997, ketika berkunjung ke Annapolis dan West-Point sebagai tim Akademi Angkatan, bersama Gub Akmil 
waktu itu, kedua institusi tersebut mengajarkan kepemimpinan antar 3 – 4 kredit (SKS), dan diberikan selama 4 tahun. Teori disemester 
pertama saja diberikan, selanjutnya lebih banyak diberikan dalam studi kasus dan seminar tentang   tokoh sipil dan militer , disesuaikan 
dengan tingkat para Cadet dan Midshipmen-nya. Misal untuk tk 1 kadet West Point, banyak diberikan kasus setingkat Dan Ton, Dan Kie, 
terus meningkat sampai elite nasional yang berasal dari militer, analog untuk Annapolis, ditingkat- 4, kasus kontra Iran dgn aktor LtKol 
Mar Oliver North dan Laksamana John Poindexter dibahas juga. Oleh karena jantung kemimpinan jantungnya adalah keputusan, tentunya 
isu keputusan tokoh tersebut banyak dibahas.

95 Keputusan pemimpin terdahulu tidak ada yang salah, yg didiskusikan adalah proses keputusan apabila terjadi sekarang.
96 The Navy Leader Development Strategy, (Dept Of The Navy, Years Unknown), 2 & 3.

MBTI89 bisa dijadikan instrumen kepemimpinan 
yang effektif dan perangkat pengukur performa, atau 
beban jabatan atau instrumen untuk memilih jabatan 
puncak, seperti para Panglima, dll. Peningkatan 
jumlah riset ilmiah tentang isu personil atau sumber 
daya manusia90 (di luar teknologi dan alut sista) sudah 
waktunya dilakukan terbuka seperti yang dilakukan 
negara maju baik oleh ajensi swasta, perguruan tinggi 
nasional atau perguruan tinggi militer yang ada, 
terutama di AAL91, dengan alasan sederhana: militer 
tetap menjadi role model kepemimpinan. Pemberian 
materi sebaiknya menggunakan metoda dua arah dan 
transparans92, serta diperbanyak penugasan, seminar 
dan studi kasus. Efisiensi dilakukan dengan mengurangi 
tumpang tindih dengan materi ajaran yang bernuansa 
relatif sama seperti kejuangan93 (atau dibawah 
atribut wawasan tertentu). Porsi studi kasus tentang 
kepemimpinan94 sukses dan tidak menyimpang relatif 
sama dengan kepemimpinan  menyimpang dan atau 
gagal95. 

Sepertinya ada thesa mengait antara kepemimpinan 
yang buruk dengan etika, moral, ketidakjujuran 
bahkan mungkin saja isu penyimpangan. Apapun 
pentingnya...96 sumber daya manusia namun jauh 
lebih penting pemimpin yang effektif  dan memiliki 
integritas serta karakter yang kuat. Simak pernyataan 
ini...our people are most valuable and important 
strategic asset. They are the key to furthering 
our advantage as the world’s finest Navy. There is 
no higher priority than to develop effective Navy 
leaders ... a leader of character and integrity. 
Makalah ini bisa saja dijadikan TOR atau generik 
bahan diskusi atau materi ajaran kepemimpinan yang 
akan dikembangkan.
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Pendahuluan

Sebagai gerbang jantung maritim Asia1, sikap, situasi, dan 
arah politik Indonesia selalu menjadi perhatian dunia.Sorotan ini 
bertambah tatkala perdagangan berbasis laut kian dibutuhkan 
untuk memenuhi ekonomi dunia di era globalisasi.Oleh karena, 
sadar atau tidak, Indonesia merupakan bagian penting dalam 
kelancaran sistem tersebut. Maka tidak heran ketika Presiden Joko 
Widodo memperkenalkan Poros Maritim Dunia, hal ini ditanggapi 
serius oleh masyarakat internasional, terutama terkait definisi dan 
objektif poros maritim yang Indonesia maksud.Sepanjang sejarah 
maritim, tercatat beberapa negara yang berkuasa di dunia maritim. 
Ada yang perlahan berkurang kemudian tenggelam dominasinya, 
beberapa tetap berkuasa hingga saat ini, dan tidak sedikit pula 
muncul aktor baru yang mendominasi industri maritim disamping 
kenyataan bahwa mereka adalah negara kontinental. Terdapat 
empat domain yang dipahami secara umum sebagai bidang utama 
dalam menjamin keberlangsungan sistem perdagangan maritim, 
yaitu teknologi, keuangan, regulasi, dan politik. Dari kesemuanya, 
telah bercokol negara yang mendominasi masing-masing bidang.

Di sebelah barat ada Inggris yang menguasai maritim dari 
aspek legal, politik, dan finansial. Meskipun beberapa mungkin 
beranggapan bahwa era Pax Britannica telah usai, namun Inggris 
masih memiliki kontrol kuat di dunia maritim melalui finansial dan 
regulasi maritim, dan dengan demikian memiliki posisi berpengaruh 
dalam politik. Kemudian di Pasifik Barat ada pula Amerika yang 
mendominasi maritim dari aspek militer.Sejak Perang Dunia kedua 
hingga hari ini, seluruhSea Lines of Communications (SLOCs) 
dikuasai oleh kekuatan laut Amerika.Dominasi ini mampu menjamin 
keberlangsungan sistem maritim, atau dengan kata lain, ekonomi 
dunia. Lalu di utara Indonesia ada Korea Selatan yang menjadikan 
industri galangan kapal sebagai sentral perekonomian mereka. 
Sejak memutuskan untuk beralih fokus pada industri tersebut di 
tahun 1950an, Korea Selatan kini berhasil meraih status sebagai 
raksasa galangan kapal. Belum lagi jika menyebutkan poros-poros 
lainnya seperti Denmark dengan Maersk Group yang mengontrol 
15% kapasitas kapal kontainer global, Singapura dengan Port of 
Singapore Authority (PSA) yang merupakan salah satu operator 
pelabuhan terbesar di dunia, atau Filipina yang terkenal sebagai 
penyedia utama pelaut dalam industri pelayaran global sejak 
hampir tiga dekade lalu. 

Dengan situasi yang sudah well-established demikian, dimana 
Indonesia ingin menempatkan diri sebagai poros maritim?

Globalisasi Dan Maritim

Untuk dapat menilai peluang dan tantangan Indonesia menuju 
Poros Maritim Dunia tidak dapat hanya dengan menaksir kekurangan 
dan kelebihan dalam negeri tanpa mengantisipasi kecenderungan 
dari fenomena yang sedang berlangsung, globalisasi.Setiap 
negara, tidak terkecuali Korea Utara, dipengaruhi oleh globalisasi, 
beberapa bahkan memiliki andil dalam menentukan dan 
mempertahankan sistem ini.Sedangkan berbicara globalisasi, 
tidak mungkin mengabaikan domain maritim, yang bersamaan 
dengan perkembangannya, jelas-jelas membentuk globalisasi.
Istilah globalisasi pertama kali diciptakan Theodore Levitt pada 
tahun 1980an, tetapi kapan pastinya fenomena ini dimulai masih 
menjadi perdebatan.Bagi masyarakat sendiri, dampak globalisasi 

PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA MENUJU 
POROS MARITIM DUNIA DI ERA GLOBALISASI (BAGIAN I)

Oleh : Amelia Rahmawaty

tiba-tiba saja terasa hampir di seluruh aspek kehidupan. Jarak 
dan waktu bukan lagi hambatan bagi dunia untuk berinteraksi dan 
terkoneksi dalam suatu sistem yang saling berkaitan. Teknologi, 
transportasi, dan komunikasi telah memberi sumbangan besar 
bagi keberlangsungan tersebut, yang terutama sekali berpengaruh 
terhadap percepatan pertukaran informasi, gagasan, pengetahuan, 
budaya, modal, dan perpindahan barang ke seluruh dunia. Dari 
semua pergerakan dan kemudahan tersebut, laut memiliki peran 
yang sangat menentukan.

Laut telah dimanfaatkan oleh manusia sejak jaman batu. 
Di era globalisasi, teknologi sama sekali tidak membuat peran 
laut menjadi kuno. Kepentingan strategis laut tidak berkurang 
sedikitpun karena seiring dengan terus meningkatnya standar hidup 
global, arti laut bagi kehidupan manusia di era globalisasi justru 
semakin vital. Sam Tangredi, seorang ahli strategi yang menyoroti 
relasi antara globalisasi dan kekuatan maritim, mengatakan bahwa 
“the dominant facilitator of the process of globalization has 
always been the sea.”2 Hal ini tidak terlepas dari empat sifat laut 
itu sendiri, yaitu (i) laut sebagai media transportasi dan pertukaran 
(barang), (ii) laut sebagai media informasi dan penyebaran ide, (iii) 
laut sebagai sumber, dan (iv) laut sebagai media pertahanan.3 Sifat 
laut ini disadari atau tidak berkontribusi besar dalam menunjang 
proses globalisasi. Bagi Indonesia, relasi antara globalisasi dan 
bagaimana aktor-aktor Hubungan Internasional, terutama negara, 
memanfaatkan sifat laut ini penting diperhatikan untuk mengetahui 
gejala dan kemungkinan apa yang sedang dan akan Indonesia 
hadapi. Ancaman, resiko, dan kesempatan yang ditimbulkan dari 
perkembangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk 
memperhitungkan kira-kira peluang dan tantangan apa saja yang 
dihadapi Indonesia dalam rangka mencapai Poros Maritim Dunia.

1. Laut Sebagai Media Transportasi

Aktivitas manusia yang banyak dihabiskan di darat terkadang 
membuat kita menyepelekan nilai penting dari laut bagi 
kelangsungan hidup manusia dan negara. Seringkali manusia taken 
for granted barang-barang yang berada di sekelilingnya. Listrik 
yang kita nikmati, makanan yang dikonsumsi, maupun barang-
barang elektronik yang kita gunakan, tidak disediakan oleh negara 
itu sendiri, atau berasal dari satu negara saja. Misalnya, minyak 
yang digunakan untuk menerangi kota dan menggerakkan aktivitas 
industri dominannya disuplai dari negara-negara di Timur Tengah, 
komponen telepon genggam bisa berasal lebih dari tiga negara, 
bagian-bagian untuk membuat mobil diproduksi hingga lebih dari 
lima negara kemudian proses penyatuannya dikerjakan di negara 
lain, dan bahkan, rambut, pakaian, pigmen, atau plastik yang 
menjadi komponen untuk membuat Barbie berasal dari negara 
yang berbeda-beda sebelum akhirnya dipajang di toko-toko mainan 
seluruh dunia.

Kesiapan ekonomi dan sumber daya manusia, prinsip 
spesialisasi, dan terutama sekali nilai ekonomi liberal yang berlaku 
dalam perekonomian global “memaksa” negara untuk tidak dapat 
mencukupi kebutuhannya sendiri, kecuali melalui perdagangan. 
Negara industri membutuhkan negara-negara berkembang untuk 
menjual produk industri dan membeli bahan mentah untuk 
menggerakkan industri mereka. Bahkan tidak sedikit mereka juga 
mengendalikan agrikultur, peternakan, dan perikanan di pasar-
pasar negara berkembang, terutama emerging markets. Sedangkan 
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negara berkembang membutuhkan negara industri untuk menjual 
bahan mentah dan membeli hasil industri yang tidak bisa mereka 
produksi karena berbagai keterbatasan.Interaksi ini tentu saja tidak 
bisa kita pahami dari kacamata ekonomi belaka, tetapi juga harus 
memadukannya dengan faktor geografi yang memiliki pengaruh 
sentral dalam membentuk perdagangan internasional.

Dunia terbagi atas lima benua berpenghuni, masing-masing 
benua dipisahkan oleh lautan. Pasar-pasar atraktif (emerging 
markets)seperti Brazil, Russia, India, China, Indonesia, dan berada 
jauh dari negara-negara industri yang didominasi oleh negara 
Barat. Di sisi lain, negara berkembang dan negara maju umumnya 
tidak dikaruniai minyak atau gas alam di wilayah kedaulatannya. 
Kalaupun memiliki cadangan minyak, jumlah tersebut tidak 
mampu untuk menopang seluruh kegiatan ekonomi dan kebutuhan 
masyarakat tanpa pasokan dari negara-negara produsen minyak. 
Sedangkan, ladang minyak dan gas alam berada jauh di seberang 
benua, di lepas pantai, atau di laut dalam.Ketiga situasi tersebut 
memperlihatkan bahwa, faktor geografi telah mendikte manusia 
untuk selalu mengandalkan laut untuk saling berinteraksi. 
Seandainya pun ekonomi berkembang dan pusat pertumbuhan 
bergeser ke belahan dunia lainnya, benua yang dibatasi oleh laut 
luas tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa laut merupakan 
penghubung yang menyatukan daratan-daratan di dunia. Bahkan 
negara land-locked sekalipun pasti membutuhkan laut untuk 
mengakses pasar dan sumber daya alam atau energi. Sehingga, 
kebutuhan manusia akan transportasi laut bukanlah suatu 
kebetulan atau sementara, melainkan hal alamiah dan permanen.4

Karena telah tersedia oleh alam, sehingga pembangunan 
dan pemeliharaan laut sebagai “jalan raya” tidak memakan 
biaya sebesar jalur darat, kecuali beberapa manajemen yang 
perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. 
Keunggulan ini terefleksi dalam tulisan Kapten Mahan pada tahun 
1900; 

Jalur komunikasi melalui laut, darimanapun titik pangkal dan 
arahnya, membentang sepanjang kapal dapat mengapung 
dan bernavigasi. Hamparan laut yang luas tidak memerlukan 
pelebaran jalan atau penambahan rute sebagaimana yang 
dibutuhkan moda transportasi darat. Hanya jika tidak ada 
perhubungan laut, atau ketika jarak yang ditempuh melalui 
laut lebih jauh, baru jalur darat dapat menandingi kemurahan 
dan kemudahan transportasi  laut.5

Meskipun pemikiran di atas dikemukakan seratus tahun lalu, 
namun argument tersebut masih relevan hingga sekarang. Hal ini 
tidak terlepas dari perkembangan yang dilakukan oleh industri 
kapal melalui perbaikan-perbaikan kapasitas, maupun mesin 
kapal yang manaberkontribusi terhadap penghematan waktu dan 
biaya transportasi. Dikarenakan efektifitas dan efisiensi moda 
ini, berdasarkan informasi International Chamber of Shipping, 
kapalmerupakan moda transportasi terbaik untuk kepentingan 
komersial dibandingkan truk, kereta, dan pesawat.6

Jika dihitung secara nyata, kapal kargo terbesar dapat 
membawa 200.000 ton padi yang mana mampu memberi makan 
setengah juta orang selama setahun. Kapal tanker terbesar dapat 
mengangkut 300.000 ton minyak yang cukup untuk menghangatkan 
seluruh kota selama satu tahun.7Kapal kontainer terbesar saat ini, 
dapat mengangkut kira-kira 9.61 juta ban yang dapat digunakan 
untuk 2.4 juta mobil, atau membawa 13.8 juta panel solar yang 
dapat menggerakkan 346.000 rumah tangga per sekali berlayar.8  

Dari segi biaya, transportasi maritim juga sangat efektif. Bila 
dihitung, biaya pengiriman minyak mentah Amerika yang diimpor 
dari Timur Tengah hanya senilai US$ 0.005 per liter. Biaya 
pengangkutan satu ton bijih besi dari Australia ke Eropa hanya $ 
10, sedangkan satu kaleng bir hanya seharga $ 0.01 saja.9

Seiring pertumbuhan ekonomi yang diprediksi akan terus 
meningkat, kesepakatan perdagangan internasional yang semakin 

menjamur, dan ditambah pula dengan peningkatan konsumerisme 
dunia, peran besar transportasi maritim untuk memuaskan gaya 
hidup dan memenuhi permintaan ekonomi global akan terus 
berlanjut. Volume perdagangan internasional yang tumbuh 
dengan rapid mendorong industri kapal untuk terus menyesuaikan 
permintaan pasar modern.Dalam 15 tahun terakhir saja, kapasitas 
angkut kapal telah meningkat dua kali lipat. MSC Oscar, kapal 
kontainer terbesar 2015, mampu mengangkut 19.224 TEUs, 
melebihi batas maksimal Kanal Panama, dan mendekati batas lewat 
Selat Malaka. Diperkirakan pada tahun 2018, kapal berkapasitas 
22.000 TEUs akan diluncurkan, dan menyusul kapasitas tersebut, 
kapal 24.000 TEUs pun saat ini sedang dalam proses gambar.10

Dengan kapasitas sebesar itu, bayangkan berapa total 
dolar per sekali kapal ini berlayar.Pihak-pihak yang memiliki 
kepentingan terhadap keamanan kapal ini, baik negara, industri 
perkapalan, maupun asuransi, melakukan berbagai upaya untuk 
menjamin kelancaran lalu lintas perdagangan maritim.Para 
pihak berkepentingan membentuk strategi dan memimpin dalam 
mendorong sharing information dan data yang dibutuhkan untuk 
keselamatan bukan saja ketika melaut, tetapi seluruh kegiatan yang 
berkaitan dengan keamanan transportasi maritim.Mendayagunakan 
peran organisasi internasional pemerintah, masyarakat maritim 
melalui International Maritime Organization (IMO) telah membuat 
regulasi-regulasi untuk menghindari terjadinya hambatan dan 
ancaman terhadap keamanan maritim.Regulasi tersebut tidak 
hanya bertujuan untuk menghindari gangguan dari teroris, 
perompak, dan pembajak.Tetapi juga ditujukan kepada negara-
negara, bukan untuk sekedar ikut serta menjamin keamanan 
sistem, namun sekaligus sebagai syarat keterlibatan negara dalam 
transportasi maritim. Standar-standar, seperti standar pelaut, 
standar pelabuhan, ataupun standar kapal  yang digunakan untuk 
perdagangan internasional, berlaku dan harus dipatuhi oleh negara-
negara anggota dan yang telah meratifikasi untuk dapat terlibat 
dalam sistem maritim. Dengan kata lain negara yang tidak dapat 
menyesuaikan kapasitasnya dengan standar yang berlaku sudah 
pasti akan menghadapi kesulitan untuk bersaing, atau bahkan 
paling tidak, berpartisipasi dalam sistem ini.

Selain regulasi, pengamanan jalur perdagangan maritim 
pastinya menjadi hal utama yang selalu diawasi karena 
keamanannya menentukan kestabilitasan ekonomi global dan 
kepentingan nasional banyak negara.Tingginya nilai ekonomi 
yang dipertaruhkan setiap monster-monster kotak itu berlayar 
sudah jelas sekali meningkatkan antisipasi banyak pihak untuk 
memastikan terselenggaranya keamanan jalur perdagangan 
maritim.Kapal memang dapat melintas ke arah manapun sejauh 
fisik perairan tersebut mengizinkan.Namun, ada jalur-jalur 
tertentu yang lebih disenangi karena jaraknya yang lebih singkat. 
Jalur ini selalu dilalui  untuk menuju dari satu daratan ke daratan 
lainnya dan menjadi jalur tetap dalam pelayaran internasional, 
inilah yang dinamakan jalur perdagangan. Namun, jalur ini tidak 
selalu lebar dan nyaman dilewati oleh kapal, terutama kapal-
kapal besar yang sulit bermanuver.  Pada beberapa titik kapal 
akan melalui jalur menyempit yang kita kenal dengan chokepoint. 
Jalur ini identik dengan akses sumber energi karena kapal-kapal 
tanker yang mengangkut minyak dan gas alam berlayar melalui 
chokepoint.Akan tetapi, tingkat kerawanan chokepoint tinggi, 
seperti ancaman aksi teroris, pembajakan, perompak.Sayangnya, 
kapal tanker tidak banyak memiliki alternative untuk menghindari 
kerentanan dari chokepoint.

Memutar rute bukan pilihan yang tepat karena jarak lebih 
jauh yang harus ditempuh tersebut dapat berdampak pada 
penambahan biaya dan waktu, sedangkan, ekonomi global saat 
ini semakin bergantung pada prinsip just-in-time (JIT) untuk 
menekan pemborosan operasional. Daripada mencari rute lain, hal 
yang telah lama dan selalu dilakukan negara adalah mengontrol 
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chokepoint, dan dengan demikian, menyoroti stabilitas, orientasi 
atau sikap yang diambil, dan berbagai kecenderungan dari negara-
negara yang berbatasan yang mungkin menimbulkan resiko 
terhadap keamanan sumber energi dunia. Entah keberuntungan 
atau sebaliknya, keamanan negara-negara yang berbatasan 
dengan chokepoint akan selalu menjadi sorotan dunia, bahkan jika 
dibutuhkan, pihak berkepentingan akan mengambil tindakan yang 
dianggap perlu untuk melindungi bagian vital dari kepentingan 
nasionalnya tersebut.

2. Laut Sebagai Media Pernyebaran Informasi

Selain berperan sebagai nadi perdagangan internasional, laut 
di era globalisasi juga berperan sebagai media informasi.Ketika 
menyebutkan kata “informasi”, hal pertama yang muncul dalam 
benak barangkali adalah barang-barang atau aplikasi high-tech 
seperti iphone, tab, google, youtube, flipboard, dan banyak lagi.
Disadari atau tidak, pada dasarnya laut masih berperan besar 
sebagai sarana penyedia informasi. Dahulu, pelayaran telah 
membuka pengetahuan manusia bahwa mereka tidak terisolasi 
di daratan yang sempit. Ada kehidupan lain di seberang lautan 
sana. Masa-masa berikutnya, ekspedisi laut terus dilakukan yang 
mana kemudian mengarahkan pada penemuan lain, termasuk 
berkontribusi terhadap perkembangan peradaban manusia, 
seperti penyebaran agama, pengenalan budaya, dan pertukaran 
barang dan sumber kekayaan alam. Di era globalisasi, jangankan 
agama dan budaya, pertukaran informasi mengenai kehidupan 
sosial, urusan keuangan hingga politik, dapat dilakukan dengan 
internet.Membayangkan pertukaran informasi dilakukan melalui 
laut terdengar “purba”. Mengapa membutuhkan laut jika internet 
memfasilitasi segalanya? Menarik, karena jaringan internet itu 
sendiri bertumpu pada laut sebagai media untuk mengirimkan data 
dan sinyal lintas benua.

Internet memiliki pengaruh luar biasa terhadap politik dunia.
Arab Spring menunjukkan bagaimana andil internet dalam revolusi 
politik. Kemudian, kita juga mengenal CNN Effect yang secara 
signifikan mampu menggalang kesadaran sekaligus mengonstruk 
pandangan masyarakat internasional terhadap peristiwa tertentu 
sehingga berdampak pada perubahan pelaksanaan politik 
luar negeri suatu negara, dan beberapa tahun terakhir dunia 
menyaksikan, bagaimana ketegangan diplomatik dapat muncul 
akibat pembocoran informasi intelijen melalui internet. Di bidang 
ekonomi, internet mendorong kesempatan investasi dan bisnis 
yang menciptakan lapangan kerja baru.Berdasarkan laporan 
Boston Consulting Group, internet memiliki kontribusi terhadap 
pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara maju.Pada 
2010, kontribusi internet terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 
Inggris lebih besar daripada kontruksi dan pendidikan. Di China dan 
Korea Selatan, ekonomi internet menduduki posisi sebagai enam 
sektor industri utama.11

Begitu pentingnya internet hingga mampu menentukan 
stabilitas dan instabilitas keamanan nasional negara.Namun 
selama ini terdapat kesalahpahaman yang umum berlaku yaitu, 
komunikasi internet ditransfer melalui satelit.Padahal, 95% lalu 
lintas telekomunikasi dunia justru ditopang oleh kabel bawah 
laut.12Bukan berarti satelit tidak penting. Namun, volume data 
yang dibawa oleh kabel bawah laut jauh melampaui kapasitas 
satelit yang lebih terbatas. Jika kabel bawah laut mampu mengirim 
data terabit per detik, kecepatan satelit hanya megabit per detik. 
Kecepatan transfer data ini tidak hanya efektif bagi kepentingan 
komersial dan finansial, tetapi juga sosial, politik, dan militer. Di 
Amerika, hampir seluruh komunikasi pemerintah, termasuk perintah 
diplomatik dan militer yang sensitif sekalipun mengandalkan kabel 
komunikasi bawah laut.13 Jika kabel yang menghubungkan Amerika 
dengan dunia tersebut putus, diestimasikan gabungan semua 

satelit dilangit hanya dapat memikul 7% dari total volume lalu 
lintas saat ini.14

Ketika dunia semakin mengandalkan jaringan internet untuk 
menopang berbagai lini kehidupan, maka nilai kritis dari keamanan 
kabel bawah laut semakin signifikan. Hal ini tidak terlepas dari 
karakteristik fenomena globalisasi.Di satu sisi, komunikasi dan 
transportasi adalah pemicu proses globalisasi yang merekatkan 
seluruh dunia. Di sisi lain, keduanya merupakan refleksi paling nyata 
dari kerentanan globalisasi.Globalisasi memberi ruang terbatas 
bagi negara untuk terbebas dari instabilitas negara lain.Sehingga, 
peristiwa apapun yang terjadi di suatu wilayah dapat meluas 
dampaknya kepada negara lain, tidak peduli berapa mil jarak 
lintasnya. Disamping keberadaannya yang tidak terlihat dan kecil, 
efek domino dari kerusakan kabel bawah laut dapat melumpuhkan 
ekonomi dan komunikasi internasional.Desember 2006 lalu, gempa 
di Taiwan telah mengacaukan telekomunikasi di negara tersebut, 
dan negara tetangga seperti; China, Korea Selatan, dan Jepang.
Dampaknya tidak berhenti sampai disitu. Kemacetan lalu lintas 
pengiriman data juga dirasakan oleh beberapa negara di belahan 
dunia lainnya yang berupaya untuk terhubung dengan mereka. 
Kerusakan di darat akibat gempa Hengchun ini tidak seberapa 
parah jika dibandingkan dengan dampak kerusakan kabel bawah 
laut yang menyebabkan kelumpuhan pada transaksi keuangan dan 
pasar valuta asing, tidak dapat diaksesnya situs berita dan mesin 
pencari online hingga ke negara-negara Asia Tenggara sebelum 
akhirnya perbaikan dilakukan.

Dahulu, aktivitas ekonomi mengandalkan pasar, sumber daya 
alam, dan sumber daya manusia. Ketiganya menjamin kelancaran 
ekonomi nasional. Namun saat ini, perkembangan teknologi dan 
teori, serta pola ketergantungan yang ada membuat negara 
tidak dapat hanya mengandalkan ketiga sumber tersebut, tanpa 
memperhatikan ketersediaan informasi dan komunikasi dengan 
dunia luar. Informasi dan komunikasi internasional menjadi hampir-
hampir sama penting dengan pengangkutan barang. Baik barang 
maupun informasi yang wujudnya tidak terlihat, keduanya sama-
sama “diangkut” melalui laut. Keduanya sama pentingnya dalam 
menunjang kehidupan manusia di era modern. Dalam menjamin 
stabilitas ekonomi, pengurangan terhadap salah satunya berdampak 
besar terhadap keseimbangan yang lainnya.Hal ini membuat baik 
angkut barang melalui laut, maupun informasi melalui jaringan 
komunikasi bawah laut, sama-sama memerlukan akses tanpa 
hambatan.Jika barang memerlukan keamanan maritim dari 
ancaman aksi teroris, maka tidak ada alasan bagi akses internet 
terbebas dari ancaman-ancaman non-konvensional yang serupa.

Keuntungan lainnya yang diberikan laut tentu tidak sebatas 
infrastruktur kabel bawah laut.Penelitian mengenai permukaan, 
dalam, dan bawah laut sama pentingnya bagi keberlangsungan 
hidup manusia, misalnya untuk pengetahuan perubahan iklim 
dan keseimbangan lingkungan, atau untuk mencari informasi 
baru mengenai sumber pangan dan energi, potensi alternative 
devisa negara, kepentingan medis, hingga strategi militer.70% 
planet ini terdiri dari lautan, namun hanya 5% dari lautan yang 
sudah dieksplorasi.95% sisanya masih menjadi misteri.Dengan 
penemuan yang bahkan tidak sampai sepertiga itu saja manusia 
sudah diuntungkan dari segi kecukupan pangan, penemuan obat-
obatan baru, mineral berharga, dan lainnya. Jika penelitian terus 
dilakukan, bayangkan apa lagi yang mungkin bisa ditemukan 
manusia dari laut.

Hanya jika negara menyadari betapa pentingnya informasi 
yang didapat dari laut bagi kepentingan nasionalnya, eksplorasi 
laut akan dilakukan secara intensif. Oleh karena kegiatan eksplorasi 
ini membutuhkan biaya yang tinggi dan teknologi yang canggih, 
sehingga tanpa niat besar dan berkesinambungan, eksplorasi laut 
(terutama laut dalam) sulit dilaksanakan. Padahal, the more 
we know, the more we get.  Semakin banyak informasi yang 
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kita dapat mengenai laut, semakin banyak pengetahuan untuk 
mengantisipasi bencana alam, serta potensi yang dapat dikelola 
dan diubah menjadi kekuatan ekonomi nasional.Pengetahuan 
mengenai laut tidak untuk kepentingan ekonomi saja, tetapi 
juga perlu untuk meningkatkan kesadaran maritim bangsa.Tanpa 
kesadaran maritim, tidak akan pernah bisa menciptakandukungan 
dari masyarakat terhadappemerintahan yang berorientasi pada 
maritim, dan dengan demikian, membuat kebijakan-kebijakan 
yang mengarah pada pembangunan dan perlindungan domain 
tersebut. Bagaimanapun, salah satu basis untuk membangun 
negara maritim yang kuat adalah masyarakat yang berkarakter dan 
berbudaya maritim.

3. Laut sebagai Sumber

Masalah kelaparan bukan hal baru dalam Hubungan 
Internasional. Sejak masa kekaisaran Romawi, Perang Dunia, hingga 
era globalisasi, kelaparan merupakan tantangan bagi stabilitas 
sosial dan politik. Disamping ekonomi global yang disebut-sebut 
terus tumbuh, peningkatan produksi makanan, dan kecanggihan 
teknologi, masalah kelaparan masih melanda banyak negara di 
dunia, terutama negara berkembang.Pada tahun 2008, terjadi 
kerusuhan di negara-negara Afrika, seperti Burkina Faso, Senegal, 
Yaman, Cameroonakibat meroketnya harga pangan. Di Haiti, krisis 
pangan mendorong masyarakat turun ke jalan dan menuntut Rene 
Preval turun dari kursi kepresidenan. Rakyat Tunisia, Mesir, dan 
Libia yang merasakan kesulitan serupa melakukan demonstrasi 
sebagai bentuk protes terhadap rezim pemerintahan. Masalah 
pangan di negara-negara Arab tersebut kemudian menjadi salah 
satu pemicuArab Spring.

Episode kekacauan yang diakibatkan oleh krisis pangan ini 
mungkin sekali terulang di masa depan. Mengingat sembilan miliar 
orang diprediksi akan memadati planet ini pada tahun 2050. angka 
populasi tersebut membutuhkan 70% produksi pangan lebih banyak 
dibandingkan sekarang.15 90% dari total pertumbuhan kepadatan 
tersebut berkonsentrasi di negara berkembang dan mereka yang 
tinggal di negara-negara ini merupakan mayoritas dari masalah 
kelaparan dunia.16  Dengan kata lain, solusi terhadap kelaparan 
dibutuhkan oleh negara berkembang, tapi di sisi lain, pengejaran 
kekuasaan dan kemakmuran di negara maju telah menimbulkan 
masalah keamanan yang kompleks pada negara berkembang, 
seperti cuaca ekstrem yang berdampak pada kekeringan, alokasi 
pangan yang harus dibagi untuk pangan hewan ternak dan ethanol, 
hilangnya lahan karena dijual atau disewa kepada investor asing 
untuk kepentingan industri, atau bahkan ketergantungan negara 
berkembang terhadap impor negara maju.

Terdapat banyak faktor yang membuat penyelesaian masalah 
ini sulit. Tapi yang pasti, jika kita berupaya mengatasi masalah 
kelaparan, maka kita tidak dapat hanya berfokus ke darat dan 
mengabaikan arti penting laut yang mewakili sebagian besar dari 
planet ini. Ketika sumber pangan di darat semakin langka dan 
ruang semakin terbatas, manusia pada akhirnya akan bergantung 
kepada laut untuk memenuhi kebutuhan pangannya sebagaimana 
yang telah dilakukan selama ini. Protein dari laut, baik hewan 
maupun sayur laut, sangat tinggi dan sehat untuk kecukupan nutrisi 
manusia. Sumber pangan dari laut juga tidak pernah habis, kecuali 
jika manajemen eksploitasi mengancam kesehatan ekosistem dan 
keseimbangan laut. Sumber pangan di laut tidak butuh disiram air, 
diberi pupuk, diberi makan, ataupun membutuhkan lahan tertentu, 
cukup dengan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan 
sumber kekayaan hayati tidak terancam oleh eksploitasi berlebihan. 
Bagi Indonesia yang diekspektasikan menjadi salah satu dari tujuh 
negara yang mewakili setengah kepadatan penduduk dunia di 
tahun 205017, solusi sumber pangan yang bergizi berada tepat di 
depan batas pantai Indonesia.

Dalam waktu 50 tahun terakhir, permintaan global terhadap 
ikan terus meningkat. Pada tahun 1960an rata-rata satu orang 
mengonsumsi ikan sebanyak 22 pon setiap tahunnya. Di tahun 
2012, angka ini naik hingga hampir dua kali lipat.18 Tingginya 
konsumsi ikan ini menjadikan ikan sebagai komoditas pangan yang 
paling banyak diperdagangkan. Pada tahun 2008, komoditas ini 
bernilai $ 102 miliar19. Total nilai dari perdagangan ikan bagi China, 
Norwegia, dan Thailand yang merupakan tiga eksporter utama di 
tahun 2013 mencapai $ 19.6 miliar, $ 10.4 miliar, $ 7 miliar berturut-
turut.20  Sekitar 200 negara dilaporkan mengekspor ikan dan produk 
perikanan lainnya di tahun 2012.21

Tingginya permintaan konsumsi ikan membuat tidak sedikit 
pencari profit menangkap ikan secara ilegal dengan tidak 
memedulikan teknik dan jumlah tangkapan. Eksploitasi illegal 
dan berlebihan ini tidak hanya menyebabkan kerugian material 
bagi negara-negara pantai, tetapi juga kerugian dari kerusakan 
terhadap kekayaan hayati. Berdasarkan informasi dari Catham 
House, nilai dari illegal fishing bisa mencapai hingga $ 23.5 miliar 
per tahun.22 Jika direfleksikan kepada Indonesia, illegal fishing 
telah menyebabkan kerugian Rp. 300 triliun setiap tahunnya.23  

Setiap harinya, sekitar 5.400 kapal-kapal asing di lautan Indonesia, 
dan 90% dari mereka adalah ilegal.24  Jumlah ikan-ikan bawah laut 
Indonesia sepuluh kali lebih banyak dibandingkan yang terkandung 
di bawah laut wilayah tetangga lainnya25, dan perairan Indonesia 
yang merupakan coral triangle menyumbangkan multi-miliar dolar 
terhadap industri ikan tuna global26.  Sehingga Indonesia menjadi 
ladang yang menggiurkan untuk memanen ikan-ikan bernilai 
ekonomi tinggi. Keamanan maritim yang longgar hanya semakin 
mendorong para pencuri ikan untuk mengeksploitasi kekayaan 
perikanan Indonesia dalam jumlah besar-besaran dan dengan 
menggunakan cara yang merusak kesehatan ekosistem.

Sumber lainnya yang didapat dari laut sudah pasti adalah 
minyak, gas alam, dan mineral-mineral bawah laut yang memiliki 
nilai ekonomi tinggi.  Rata-rata ekonomi dunia diprediksi tumbuh 
2.6% dan 3% per tahun selama dua dekade mendatang.27  Pada tahun 
2030, satu miliar orang di China – setara dengan 70% populasinya 
– adalah kelas menengah.28  Peningkatan juga terjadi di Indonesia, 
McKinsey memprediksi sebanyak 135 juta penduduk Indonesia 
pada 2030 adalah kelas konsumtif.29 Seiring dengan pertumbuhan 
ekonomi global, maka kebutuhan akan bahan bakar dan mineral-
mineral bawah laut juga akan meningkat untuk menggerakkan 
industri. Disamping kemunculan bahan bakar alternative, konsumsi 
minyak dan gas alam bagi ekonomi dunia masih mendominasi.  
Berkaitan dengan hal tersebut, sepertiga dari minyak dunia 
terletak di lepas pantai dan laut dalam.30   Dengan kata lain, untuk 
memenuhi ekonomi global dan permintaan gaya hidup populasi 
yang semakin konsumtif, dunia masih akan membutuhkan laut, 
baik bagi sumber ekonomi, pangan, maupun energy.

4. Laut sebagai Media Pertahanan

Apa yang terjadi di laut, tidak berhenti di laut. Apa yang terjadi 
di tanduk Afrika, bukan hanya menjadi kepentingan negara-negara 
tetangganya. Perkembangan yang terjadi di littoral states Selat 
Hormuz menjadi perhatian seluruh dunia. Inilah karakteristik dari 
globalisasi. Peristiwa yang terjadi di suatu area berdampak parallel 
terhadap stabilitas dunia, benign maupun hard, langsung ataupun 
tidak langsung. Batas-batas antar negara luruh dan menyebabkan 
keamanan dan kepentingan setiap negara melewati garis teritori 
kedaulatannya. Jadi, apa peran laut disini?

Pada dasarnya laut tidak dapat dihuni, namun laut bisa 
dimanfaatkan. Untuk dapat memanfaatkan ketiga sifat laut diatas, 
negara harus memiliki akses; akses menuju pasar, akses untuk 
mendapat bahan mentah, akses untuk melakukan perdagangan, 
dan akses untuk mendapatkan informasi dan komunikasi tanpa 
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hambatan. Akses yang dimaksud disini adalah kebebasan untuk 
menggunakan laut sebagai jalan raya perdagangan, atau dikenal 
dengan sea lanes. Jika akses ini ditutup, industri China tidak akan 
berkembang, perekonomian Jepang runtuh, orang-orang Afrika 
kelaparan, mereka yang berada di belahan Eropa kedinginan, 
Korea Selatan gelap gulita. Agar menjamin akses ini tetap terbuka, 
negara menggunakan angkatan laut untuk menyelenggarakan 
pengendalian laut.

Semakin negara terlibat dalam industri dan bergantung 
pada perdagangan internasional, terjaminnya keamanan 
jalur perdagangan kian dibutuhkan. Mengetahui bahwa 
keberlangsungan globalisasi erat kaitannya dengan industri dan 
perdagangan internasional, maka dapat dipahami bahwa interaksi 
internasional bertumpu pada keamanan laut. Ketika masa damai, 
pengendalian laut dibutuhkan untuk memastikan operasi militer 
dan kepentingan komersial tidak terhambat sehingga tidak 
mengancam kelangsungan hidup di darat. Sedangkan pada masa 
krisis, pengendalian laut digunakan untuk melindungi komunikasi 
maritim atau mencegat komunikasi maritim lawan, sehingga 
dapat memaksa lawan merubah sikap atau kebijakannya tanpa 
harus melakukan penyerangan ke darat. Komunikasi maritim disini 
berbeda dengan komunikasi dalam arti yang biasa kita gunakan 
untuk kegiatan sehari-hari, maupun komunikasi yang digunakan 
pada saat perang di darat. Komunikasi yang dimaksud memiliki arti 
lebih luas dimana bagian dari kehidupan bangsa ada di dalamnya. 
Jika kelangsungannya diputus di laut, maka akan berdampak pada 
kekacauan di darat.31

Kepentingan setiap negara terhadap keamanan jalur 
perdagangan berbeda-beda. Amerika sebagai super powers memiliki 
kepentingan vital terhadap kebebasan bernavigasi di seluruh jalur 
perdagangan internasional, baik untuk menjamin kepentingan 
dalam negeri, maupun kepentingan negara-negara aliansinya. 
Sedangkan China yang ekonominya tumbuh dengan pesat, 
menunjukkan ketertarikan yang lebih besar dalam mengamankan 
jalur kehidupannya di laut dibandingkan 40 tahun yang lalu. Terlihat 
dari kebijakan dan sikap China di lapangan yang meningkatkan 
kehadiran angkatan lautnya di sejumlah titik jalur strategis untuk 
menjamin kapal niaga dan perangnya dapat bergerak melintasi 

laut tanpa adanya gangguan atau perlawanan. Untuk memastikan 
kebebasan akses tersebut, China berupaya ‘mengamankan’ empat 
gerbang utama sebelum memasuki daratannya; Samudera Hindia, 
Malaka, Alur Laut Kepulauan Indonesia, dan Laut China Selatan. 

Kemudian ada pula India yang memiliki kepentingan besar 
dalam mengendalikan Samudera Hindia. India telah lama 
menganggap Samudera Hindia sebagai halaman depannya.Siapapun 
yang mendominasi Samudera Hindia dengan demikian menguasai 
akses perdagangan India.Seiring dengan perekonomiannya 
yang terus tumbuh, India tercatat sebagai konsumen minyak 
mentah terbesar keempat di dunia pada tahun 2013, dan negara 
pengimpornya umumnya berlokasi di Timur Tengah.32Hal ini 
membuat pengendalian terhadap Samudera Hindia semakin vital 
karena mementukan ekonomi, dan dengan begitu, keamanan 
nasional India. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? 

Indonesia terletak di tengah perlintasan perdagangan dunia 
dan center of gravity. Saat ini ketiga Alur Laut Kepulauan Indonesia 
telah dipadati dengan kepentingan, militer maupun ekonomi, 
selain kepentingan nasional Indonesia sendiri. Kepentingan pihak 
luar di perairan Indonesia akan semakin tebal jika dalam beberapa 
waktu mendatang kapal-kapal Malaccamax semakin banyak 
digunakan. Meskipun Selat Sunda – yang saat ini pun telah padat – 
mungkin kurang dijadikan alternative bagi perlintasan kapal-kapal 
raksasa tersebut, namun Selat Lombok dipastikan akan menjadi 
rute penting bagi perekonomian dunia. Ini perlu menjadi perhatian 
Indonesia oleh karena bukan tidak mungkin jika kepentingan pihak 
luar terhadap perairan Indonesia berpengaruh bagi kelancaran life 
line nasional.

Sama halnya dengan pemanfaatan laut oleh manusia di tiga 
sifat lainnya, dunia dipastikan juga semakin mengandalkan laut 
sebagai media pertahanan. Bersamaan dengan perkembangan 
teknologi, isu, aktor dalam keamanan internasional kontemporer, 
beserta perkembangan-perkembangan teori/praktek militer 
yang berpotensi menghambat akses jalur perdagangan di laut, 
pengendalian laut di era globalisasi dengan demikian tentu semakin 
kompleks. Selama dunia membutuhkan kelancaran arus barang 
dan informasi, selama itu pula manusia mengandalkan kekuatan 
laut untuk menjamin akses keberlangsungan sistem internasional.
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