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Pada edisi kali ini, Buletin Virajati Seskoad
mengangkat tajuk “Optimalisasi Peran Satgas Pamtas
dalam Menjaga Kedaulatan NKRI di Perbatasan Darat RIMalaysia”. Tema ini diangkat dari Makalah Seminar
Studi Kawasan oleh Pasis Dikreg 61 Seskoad, yang
dilaksanakan pada 18 November 2021 di Seskoad,
Bandung. Perbatasan Negara merupakan manifestasi
utama kedaulatan wilayah suatu negara, dimana
mempunyai peranan penting dalam penentuan batas
wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam,
menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Wilayah
perbatasan baik darat maupun laut, harus senantiasa
dijaga dan diawasi dengan ketat. Oleh sebab itu,
diperlukan solusi berupa kebijakan, strategi dan upayaupaya yang komprehensif untuk mengoptimalkan peran
Satgas Pamtas TNI yang telah tergelar di sepanjang
garis perbatasan antara Kalimantan dengan Malaysia
guna tetap tegaknya kedaulatan NKRI.
Selain mengulas materi utama, dalam buletin edisi
kali ini juga menyajikan sejumlah tulisan penting dan
menarik, yakni Hindari Politisasi Kebiadaban GSB, Otsus
Pendekatan Kesejahteraan Atasi Masalah Papua,
Revolusi Siber Akan Berperikemanusiaan : Transformasi
Perubahan dalam Departemen Pertahanan Australia
serta beberapa informasi menarik lainnya terkait
kepemimpinan strategis para Pemimpin dan Tokoh
Militer dari berbagai negara di dunia, seperti Jenderal
Besar Soedirman dari Indonesia, John Chilembwe dari
Malawi, dan Hamad bin Isa Al Khalifa dari Bahrain.
Kami berharap berbagai tulisan yang disajikan
bermanfaat bagi prajurit TNI AD dan kalangan
masyarakat luas, menjadi bacaan literasi untuk
menambah pengetahuan dan wawasan guna
memberikan sumbangsih untuk masyarakat, bangsa
dan negara. Demi peningkatan kualitas Buletin Seskoad
kedepan, saran masukan pembaca kami nantikan.
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Pendahuluan
Perbatasan Negara merupakan manifestasi
utama kedaulatan wilayah suatu negara,
dimana mempunyai peranan penting dalam
penentuan
batas
wilayah
kedaulatan,
pemanfaatan sumber daya alam, menjaga
keamanan dan keutuhan wilayah. Wilayah
perbatasan dan pulau terluar Indonesia
merupakan wilayah strategis yang harus
senantiasa dijaga dan diawasi dengan ketat.
Hal ini diperlukan untuk mencegah berkurang
atau hilangnya wilayah kedaulatan negara
sekaligus menjamin keselamatan warga negara
di wilayah tersebut. Indonesia memiliki
wilayah perbatasan dengan banyak negara baik
perbatasan darat (kontinen) maupun laut
(maritim). Batas darat wilayah Republik
Indonesia berbatasan langsung dengan 3
negara yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor
Leste. Ketiga wilayah perbatasan darat
Indonesia ini sangat rawan terjadinya berbagai
ancaman,
baik
ancaman
tradisional/
konvensional maupun ancaman modern/nonkonvensional. Salah satu wilayah perbatasan
darat yang rentan terjadinya pelanggaran
kedaulatan negara dan kejahatan transnasional
adalah wilayah Pulau Kalimantan.

Kalimantan memiliki tiga provinsi yang
berbatasan langsung dengan Negara Bagian
Sabah dan Negara Bagian Serawak, Malaysia,
yakni Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Timur, dan Kalimantan Utara. Perbatasan darat
Indonesia-Malaysia merupakan wilayah vital dan
strategis untuk dilakukan pengamanan untuk
menunjukkan bahwa negara hadir di wilayah
perbatasan untuk mengamankan setiap warga
negara Indonesia. Dalam mengamankan wilayah
perbatasan, menempatkan Tentara Nasional
Indonesia (TNI) pada posisi terdepan sebagai
komponen utama, hal tersebut berdasarkan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
TNI pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa tugas
pokok TNI dilaksanakan dengan Operasi Militer
Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain
Perang (OMSP), dimana salah satu wujud OMSP
tersebut
adalah
mengamankan
wilayah
perbatasan. Implementasi dari amanat UU TNI
untuk mengamankan wilayah perbatasan adalah
menggelar pasukan di sepanjang wilayah
perbatasan Indonesia, termasuk di wilayah
perbatasan darat RI-Malaysia, dalam bentuk
Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas
Pamtas).
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Perbatasan darat antara RI-Malaysia
membentang sepanjang 2.019 km dari Tanjung
Batu di Kalimantan barat, melewati dataran
tinggi pedalaman Kalimantan, hingga ke Teluk
Sebatik dan Laut Sulawesi di sebelah timur
Kalimantan. Perbatasan ini memisahkan
provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan
Barat di Indonesia dengan negara bagian
Sabah dan Sarawak di Malaysia. Saat ini TNI
telah menggelar Satgas Pamtas Darat di
sepanjang garis perbatasan antara Kalimantan
dengan Malaysia guna mengantisipasi berbagai
kemungkinan yang dapat terjadi. Penggelaran
kekuatan Satgas Pamtas RI-Malaysia saat ini
dilaksanakan oleh satuan organik dan non
organik BKO kepada Kodam VI/Mlw dan
Kodam XII/Tpr. Penempatan Satgas Pamtas
tersebut didasarkan atas permasalahan yang
terjadi di wilayah perbatasan RI-Malaysia
antara lain : Pertama; Masih terdapat sengketa
Outstanding Boundary Problem (OPB) antara
Indonesia dan Malaysia. Masih terdapat
sembilan titik sengketa OBP yang telah dibahas
sejak 1974. Kedua; Masalah patok batas atau
pergeseran patok. Apabila ini dibiarkan maka
Indonesia berpotensi kehilangan wilayah darat
di Kalimantan; Ketiga; Penyelundupan barang
jasa (Smuggling), Dua titik pintu terdepan
Indonesia di Kalimantan Barat, yakni Entikong
dan Jagoi Babang menjadi salah satu tempat
yang sering marak terjadinya penyelundupan
narkotika. Salah satu penyebab Smuggling
dikarenakan kurangnya anggota yang berjaga
di perbatasan; Keempat; Pembalakan liar
(Illegal Logging), beberapa hal yang menjadi
penyebab aktivitas illegal logging yaitu masih
lemahnya penegakan hukum, rendahnya
kesadaran hukum masyarakat dan rendahnya
tingkat kesejahteraan masyarakat Kelima;
Perdagangan manusia anak-anak dan wanita
(Human Trafficking), dengan terbukanya jalur
jalan dari kabupaten dan kota di Kalimantan ke
Malaysia, maka sangat memungkinkan adanya
oknum penyalur jasa tenaga kerja Indonesia
yang tidak berizin, dengan modus menjanjikan
gaji yang besar di negara tujuan; Keenam;
Sinyal komunikasi yang minim hal ini
disebabkan bahwa tidak mudah bagi operator
seluler untuk ikut menyediakan layanan
komunikasi di wilayah perbatasan karena
sulitnya akses transportasi menuju wilayah

perbatasan tersebut. Selain itu, kemungkinan
juga
para
operator
seluler
enggan
menyediakan layanan karena minimnya
pengguna layanan di wilayah tersebut.
Berdasarkan Peraturan Panglima TNI
Nomor Perpang/12/VII/2007 tanggal 11 Juli
2007 tentang Operasi Pamtas, Satuan tugas
pengamanan perbatasan darat yang ada saat
ini
dilaksanakan
secara
bergiliran
menggunakan satuan-satuan jajaran TNI AD.
Secara
umum,
operasi
pengawasan,
pengamatan dan pemeriksaan yang dilakukan
di wilayah perbatasan darat Indonesia
bertujuan untuk melakukan pengawasan
terhadap: Pertama, Demarkasi dan atau
delimitasi garis batas; Kedua, Pencurian
terhadap
kekayaan
alam;
Ketiga,
Penyelundupan; dan Keempat, Perdagangan
manusia. Melaksanakan tugas di perbatasan
tidak semata-mata melaksanakan tugas
Pamtas
tetapi
juga
harus
mampu
melaksanakan komunikasi sosial dengan
masyarakat melalui kegiatan angjangsana
memberikan pencerahan pada warga tentang
wawasan kebangsaan. Satgas Pamtas TNI AD
di daerah perbatasan dapat mensosialisasikan
tentang Empat Konsensus Kebangsaan yaitu
Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika
dan NKRI untuk menanamkan rasa cinta tanah
air dan Bela Negara kepada setiap warga
negara yang tinggal di wilayah perbatasan.
Namun demikian, dalam menjalankan
tugasnya, Satgas Pamtas di daerah perbatasan
mengalami berbagai macam kendala dan
hambatan antara lain kurangnya integrasi
dengan aparat intelijen wilayah/daerah,
terdapatnya banyak jalan-jalan setapak yang
dapat digunakan masyarakat, modus operandi
oknum pelintas batas ilegal yang selalu
berubah, tidak memiliki alat metal detector
untuk mendeteksi penyeludupan barangbarang ilegal, kurangnya jaringan jalan yang
memadai, terdapat pula keterbatasan aliran
listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi dan
sarana
transportasi
untuk
melakukan
pengawasan dan pengamanan wilayah
perbatasan Indonesia – Malaysia.
Mengamati
perkembangan
dan
permasalahan di perbatasan darat RIMalaysia, maka diperlukan solusi berupa
kebijakan, strategi dan upaya – upaya yang
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komprehensif untuk mengoptimalkan peran
Satgas Pamtas dalam mengamankan wilayah
perbatasan darat RI-Malaysia guna tegaknya
kedaulatan NKRI. Dengan demikian, maka
penulis akan menuangkan gagasan atau ide
tersebut dalam bentuk makalah dengan judul :
“OPTIMALISASI PERAN SATGAS PAMTAS
DALAM MENJAGA KEDAULATAN NKRI DI
PERBATASAN DARAT RI-MALAYSIA”.
Pembahasan
Perbatasan suatu negara mempunyai
peranan penting dalam penentuan batas
wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber
kekayaan alam, menjaga keamanan dan
keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan
negara dalam banyak hal ditentukan oleh
proses historis, politik, hukum nasional dan
internasional. Dalam konstitusi suatu negara
sering dicantumkan pula penentuan batas
wilayah. Pada umumnya daerah perbatasan
belum
mendapat
perhatian
secara
proporsional. Kondisi ini terbukti dari
kurangnya sarana prasarana pengamanan
daerah perbatasan dan aparat keamanan di
perbatasan. Hal ini telah menyebabkan
terjadinya berbagai permasalahan seperti,
perubahan
batas-batas
wilayah,
penyelundupan barang dan jasa serta
kejahatan trans nasional (transnational
crimes). Keterlibatan TNI dalam ranah
perbatasan sangat diperlukan, karena
bagaimanapun kehadiran TNI dapat menjadi
pengawas dan pengendali di wilayah yang
seringkali tak terpantau dan terabaikan.
Kondisi tersebut menyebabkan wilayah
perbatasan rentan dan rawan dari segi
keamanan, dan berpotensi terjadinya konflik
diantara Negara yang berbatasan bila segala
sesuatunya tidak ditangani dengan bijak oleh
pemerintah. Peran Satgas Pamtas dalam
menjaga pertahanan dan keamanan di wilayah
perbatasan darat RI-Malaysia yaitu berupaya
untuk mencegah dan meningkatkan stabilitas
keamanan di sepanjang wilayah perbatasan,
selain itu untuk mencegah terjadinya
penyelundupan baik orang maupun barang
serta kemungkinan terjadinya pergeseran dan
pengambilan patok batas yang menjadi isu
strategis di kawasan perbatasan.

Analisis dan Pembahasan Peran Satgas
Pamtas dalam menjaga kedaulatan NKRI di
Perbatasan Darat RI-Malaysia.
Pertama, Analisis. Wilayah perbatasan
Kalimantan memiliki nilai strategis bagi
kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan
keselamatan bangsa. Wilayah perbatasan
Kalimantan juga merupakan garis depan
pertahanan NKRI yang memiliki potensi
kerawanan dan segala bentuk dan jenis
ancaman baik ancaman militer maupun
ancaman non militer. Untuk mendukung
pengamanan wilayah perbatasan diperlukan
pertahanan negara yang tangguh dengan
pembangunan kekuatan TNI di wilayah
perbatasan.
Pengamanan
wilayah
perbatasan
merupakan bagian dari upaya pengelolaan
wilayah perbatasan melalui pendekatan
keamanan, dimana tujuannya adalah untuk
menjaga dan melindungi kedaulatan negara,
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap
bangsa dari segala bentuk ancaman. Hal ini
selaras dengan tujuan Pertahanan Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 3
Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. TNI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3)
bertugas melaksanakan Kebijakan Pertahanan
Negara untuk: Mempertahankan kedaulatan
negara dan keutuhan wilayah; Melindungi
kehormatan dan
keselamatan
bangsa;
Melaksanakan Operasi Militer Selain Perang
(OMSP); dan Ikut serta secara aktif dalam tugas
pemeliharaan perdamaian regional dan
internasional.
Tugas TNI dalam menjaga kedaulatan negara
semakin diperkuat dengan Pasal 7 Ayat (1) UU
No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang
menyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah
menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta
melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia dari ancaman dan
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan
negara.
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Dalam kaitan pengamanan wilayah
perbatasan, UU RI Nomor 34 Tahun 2004
tentang TNI pada pasal 8 disebutkan AD
bertugas yaitu melaksanakan tugas TNI dalam
menjaga keamanan wilayah perbatasan darat
dengan Negara lain. Operasi pengamanan
wilayah perbatasan dilaksanakan oleh masingmasing matra, di darat oleh TNI AD dalam
menjaga keamanan wilayah perbatasan darat
dengan negara lain. Satgas Pamtas
bertanggungjawab melaksanakan Patroli
Patok perbatasan di sepanjang jalur
Perbatasan RI-Malaysia termasuk jalan tikus
yang ada di wilayah perbatasan dengan
kekuatan lebih kurang satu regu dengan
jumlah 8 s.d 10 orang, untuk menghindari
terjadinya penyeludupan barang-barang ilegal
TKI Ilegal maupun peredaran Narkoba. Adapun
jarak pengamanan yang dilakukan sepanjang
perbatasan Kalimantan yaitu sepanjang
sepanjang 2.019 km dari Tanjung Batu di
Kalimantan barat, melewati dataran tinggi
pedalaman Kalimantan, hingga ke Teluk
Sebatik di sebelah timur Kalimantan.
Peran yang dimainkan oleh Satgas Pamtas
dalam mengamankan wilayah perbatasan
darat Kalimantan dengan Malaysia adalah
peran yang bersifat aktif dan peran yang
bersifat partisipatif. Hal ini didasarkan pada
teori peran menurut Soerjono Soekamto
bahwa peran yang ditampilkan dan dimainkan
oleh suatu organisasi dapat terwujud pada
peran aktif dan partisipatif. Peran aktif
dilakukan disamping melaksanakan patroli
secara rutin dilaksanakan juga jaga pos 1 x 24
jam dengan sistem pemeliharan kekuatan
berupa pembagian sift tugas jaga pos, serta
apabila ada kekurangan personel karena sakit
segera di laksanakan penyembuhan sesuai
dengan tingkatan nya serta melaporkan
kepada Pangkoops untuk di adakan
penggantian personel. Sementara itu peran
partisipasif dilakukan dengan melaksanakan
kegiatan pembinaan teritorial melalui tiga
program yaitu Bakti TNI, Komunikasi Sosial
dan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.
Kedua, Pembahasan.
a. Peran Aktif. Adapun peran aktif dari Satgas
Pamtas
berupa
pengamanan
wilayah
perbatasan dari ancaman militer dan nonmiliter, seperti pengamanan yang dilakukan

Satgas Pamtas terhadap patok batas, pelintas
batas tradisional dan ilegal, ancaman
kejahatan transnasional, illegal logging, illegal
mining,
kejahatan
narkoba,
dan
penyelundupan manusia dan barang. Dalam
operasi intelijen yang dilakukan oleh Satgas
Pamtas diperoleh hasil operasi berupa
penemuan dan penyitaan senjata rakitan laras
pendek dan laras panjang, amunisi dan bahan
peledak, minuman keras, penangkapan TKI
ilegal, dan penyitaan sembako. Operasi
intelijen yang dilakukan Satgas Pamtas secara
rutin di berbagai wilayah yang dinilai rawan
terjadinya berbagai kejahatan di wilayah
perbatasan darat RI-Malaysia. Satgas Pamtas
berusaha melakukan operasi intelijen secara
profesional dengan melibatkan semua instansi
terkait yang berkepentingan dan selalu
berkoordinasi dengan pihak kepolisian
setempat apabila ditemukan kasus /
kejahatan/ tindak pidana umum yang
langsung diserahkan kepada pihak kepolisian
untuk diproses secara hukum pidana. Hasil
operasi intelijen yang digelar oleh Satgas
Pamtas dapat dilihat pada table berikut :

Selanjutnya, Satgas Pamtas melakukan patroli
yang digelar melalui patroli patok, patroli pilar
TNBK, patroli koordinasi TNI-TDM (Tentara
Diraja Malaysia), dan patroli jalan tidak resmi
di berbagai jalan tikus maupun jalan alternatif
menuju akses perbatasan, yang sangat rawan
terjadinya aksi kejahatan transnasional
maupun infiltrasi asing. Patroli yang dilakukan
oleh Satgas Pamtas dilakukan secara rutin,
terkoordinasi, dan profesional, dimana Patroli
yang dilakukan selalu menjunjung tinggi hak
asasi manusia tanpa adanya tindakan
kekerasan yang brutal serta patroli selalu
dilakukan secara humanis, berperikemanusiaan,
7

dan persuasif. Bahkan, patroli bersama antara
TNI dan TDM bermanfaat karena bisa saling
mengenal antar angkatan bersenjata yang
berbeda sehingga meningkatkan rasa saling
percaya antara kedua belah pihak. Adapun
rincian detail hasil operasi patroli yang digelar
Satgas Pamtas dapat dilihat dari table berikut :
Tabel 4.2 Hasil Operasi Patroli Satgas Pamtas Darat
RI-Malaysia Periode Januari – September 2020

Sumber: Satgas Pamtas Yonif 642/KPS TA. 2020
Kegiatan Bhakti Sosial di Wilayah Perbatasan
Darat RI - Malaysia

b.
Peran Partisipatif. Sementara itu, peran
partisipatif yang dilakukan oleh Satgas Pamtas
berupa kegiatan pendukung, kegiatan
tambahan, dan kegiatan penunjang berupa
misi sipil (civic mission), seperti membantu
dalam
bidang
sosial,
kemanusiaan,
pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur.
Satgas Pamtas selain memiliki tugas pokok
pengamanan perbatasan, Satgas Pamtas juga
harus dapat memahami fungsi dan tugas
pemberdayaan wilayah pertahanan melalui
kegiatan teritorial bagi masyarakat di
sepanjang perbatasan RI-Malaysia yaitu
bertanggung jawab dalam memberdayakan
masyarakat di wilayah perbatasan dalam
bentuk berbagai kegiatan yang dapat
menunjang dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Dalam konteks ini, peran
partisipatif ini dikenal dengan kegiatan
pembinaan teritorial antara lain Bhakti TNI,
Komunikasi Sosial dan pembinaan ketahanan
wilayah.
1) Bhakti TNI. Kegiatan bhakti sosial yang
digelar Satgas Pamtas di wilayah
perbatasan darat RI-Malaysia adalah
melakukan
penyuluhan
kepada
masyarakat
perbatasan,
menggelar
sosialisasi
kamtibmas
masyarakat
perbatasan, mengajar di sekolah, dan
evakuasi korban bencana, maupun
kegiatan
sosial
kemanusiaan/kemasyarakatan lainnya sehingga terjalin dan
terbangun kemanunggalan TNI dengan
rakyat di wilayah perbatasan darat antara
RI-Malaysia.

Selain itu, Satgas Pamtas melaksanakan
kegiatan Kegiatan karya bhakti yang digelar
Satgas Pamtas di wilayah perbatasan darat RIMalaysia adalah pemeliharaan rumah adat,
pemeliharaan gedung sekolah, perbaikan
gereja, renovasi tugu garuda, perbaikan
saluran, rehabilitasi masjid, dan pemeliharaan
rumah pintar bagi masyarakat sehingga
bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.
Satgas Pamtas menyadari bahwa wilayah
perbatasan darat RI-Malaysia merupakan
wilayah terbelakang, wilayah tertinggal dan
wilayah pinggiran yang kondisi infra- struktur
fisiknya sangat memprihatinkan baik jalan,
jembatan, fasilitas sosial, maupun fasilitas
umum lainnya sehingga perlu mendapatkan
perhatian serius dari berbagai pihak baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Gelar karya bhakti yang dilakukan oleh Satgas
Pamtas merupakan sumbangsih dari TNI AD
untuk pembangunan masyarakat setempat,
sehingga
pembangunan
kesejahteraan
masyarakat dapat terdukung dengan baik.

Kegiatan Karya Bakti di Wilayah Perbatasan
Darat RI – Malaysia
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Kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan
yang
buruk
akan
berdampak
pada
pembangunan ekonomi, khususnya aktivitas
ekonomi masyarakat yang terhambat, yang
pada
gilirannya
akan
mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
daerah di wilayah perbatasan. Konsekuensi
logis berikutnya adalah pembangunan daerah
yang buruk atau rendah akan menimbulkan
kejahatan dan aksi kriminalitas yang pada
gilirannya akan berdampak pada instabilitas
keamanan dan pertahanan di wilayah
perbatasan darat RI-Malaysia. Satgas Pamtas
menyadari akan hal itu, sehingga dalam
melaksanakan tugas pengamanan perbatasan
selalu menggelar operasi karya bhakti di
tengah masyarakat perbatasan. Kegiatan
pembangunan infrastruktur fisik yang digelar
Satgas Pamtas di wilayah perbatasan darat RIMalaysia adalah pembuatan rakit, dan
perbaikan PLTS yang sangat penting bagi
masyarakat perbatasan. Rakit merupakan alat
transportasi sungai yang sangat vital bagi
penduduk perbatasan, sementara perangkat
PLTS sangat dibutuhkan untuk aliran listrik di
permukiman warga. Helipad diperlukan untuk
bantuaan sembako maupun transportasi sipil
dan militer untuk memasok barang kebutuhan
pokok dan sembako yang membutuhkan
kecepatan pengiriman untuk keperluan seharihari.
Dalam melakukan operasi karya bhakti,
Satgas Pamtas selalu berkoordinasi dengan
semua pihak terkait, khususnya pemerintah
daerah kabupaten dan provinsi serta
menggandeng BUMN maupun BUMS yang ada
di wilayah perbatasan sebagai bagian dari
sinergi antara TNI dengan semua pemangku
kepentingan. Karya bhakti juga melibatkan
masyarakat
sebagai
bagian
dari
pemberdayaan
masyarakat.
Masyarakat
dilibatkan dan diberdayakan sejak masa
persiapan, pembangunan, sampai dengan
peresmian infrastruktur yang dibangun agar
masyarakat merasa memiliki dan memelihara
karena ikut terlibat dalam proses pembuatan
atau pembangunannya. Inilah pembangunan
partisipatif yang dijalankan oleh Satgas
Pamtas. Kegiatan pembangunan infrastruktur
di wilayah perbatasan darat RI - Malaysia ini

bermanfaat masyarakat perbatasan karena bisa
mendukung banyak aktivitas masyarakat,
seperti pembangunan rakit, perbaikan PLTS,
renovasi
jamban,
renovasi
saluran
pembuangan, maupun fasilitas keagamaan.
Masyarakat menyambut baik kehadiran Satgas
Pamtas yang berada di tengah masyarakat.
Kecintaan masyarakat perbatasan terhadap
personil Satgas Pamtas dibuktikan saat mereka
semua berpamitan kepada masyarakat saat
pelaksanaan tugas telah selesai. Masyarakat
memberikan apresiasi dan merasa sedih
karena kebersamaan selama sembilan bulan
sangat dirasakan oleh masyarakat perbatasan.
2) Komunikasi Sosial. Kegiatan komunikasi
sosial (Komsos) yang digelar Satgas Pamtas di
wilayah perbatasan darat RI-Malaysia adalah
membantu
pengobatan
masyarakat
di
Puskesmas karena keterbatasan dokter dan
perawat, kegiatan sunatan massal, operasi
katarak massal, maupun anjangsana dan
silaturahmi ke berbagai tokoh masyarakat,
tokoh adat, dan tokoh agama di tengah
masyarakat di wilayah perbatasan darat. Selain
itu, kegiatan komunikasi sosial yang digelar
Satgas Pamtas di wilayah perbatasan darat RIMalaysia adalah dengan menjalin komunikasi
dan koordinasi dengan berbagai organisasi
sosial kemsyarakatan, Ormas, LSM, OKP, karang
taruna, maupun semua organisasi yang ada di
tengah masyarakat dengan tujuan untuk
meningkatkan
kewaspadaan
dini
dan
memberikan kesadaran masyarakat untuk
selalu waspada dan hati-hati karena hidup di
wilayah perbatasan antar negara yang rawan
terjadinya berbagai infiltrasi asing maupun
ancaman kejahatan transnasional lainnya yang
setiap saat mengancam di tengah masyarakat.
Kegiatan komunikasi sosial yang dilakukan
oleh Satgas Pamtas ini mendapatkan sambutan
positif dari semua pemangku kepentingan baik
pemerintah daerah, masyarakat, komunitas
bisnis, maupun tokoh-tokoh adat yang selalu
memberikan dukungan, baik dukungan
informasi maupun dukungan lainnya untuk
Satgas Pamtas dalam menjalankan komunikasi
sosial sebagai bagian dari pelaksanaan tugas
pokok TNI di wilayah perbatasan darat RIMalaysia.
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Berikut ini adalah gambar berupa foto
kegiatan komunikasi sosial yang dilakukan
oleh Satgas Pamtas di wilayah perbatasan
darat RI-Malaysia:

memiliki semangat juang tinggi yang dapat
dijadikan bekal dan modal dalam menghadapi
perang semesta di wilayah perbatasan jika
kelak terjadi. Hal ini sebagai bagian dari
pembentukan komponen cadangan yang akan
mendukung komponen utama (TNI) dalam
menerapkan sistem pertahanan semesta
sebagai implementasi dari doktrin pertahanan
dan keamanan rakyat semesta. Serangkaian
kegiatan dalam pembinaan ketahanan wilayah
yang dilaksanakan oleh Satgas Pamtas dapat
divisualisasikan dalam gambar berikut ini :

Kegiatan Komunikasi Sosial di Wilayah
Perbatasan Darat RI – Malaysia

3) Pembinaan Ketahanan Wilayah. Kegiatan
pembinaan ketahanan wilayah yang digelar
Satgas Pamtas di wilayah perbatasan darat RIMalaysia adalah melakukan pembinaan
kepramukaan terhadap siswa dan pelajar,
pembinaan
baris-berbaris,
pembinaan
upacara bendera, membina karang taruna,
maupun mengenalkan masyarakat terhadap
bela
negara
untuk
menumbuhkan
nasionalisme dan cinta tanah air bagi
masyarakat di wilayah perbatasan. Kegiatan
pembinaan ketahanan wilayah yang digelar
oleh Satgas Pamtas dimaksudkan untuk
meningkatkan
kesadaran
masyarakat
perbatasan akan pentingnya menjaga nilainilai nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air
dan semangat juang sebagai bagian dari
pendidikan
bela
negara.
Masyarakat
perbatasan harus diberikan pemahaman
tentang nilai-nilai bela negara agar supaya
memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara
sebagai bagian dari NKRI. Satgas Pamtas
meyakini
bahwa
kegiatan
pembinaan
ketahanan wilayah kepada masyarakat,
terutama pelajar dan mahasiswa, akan
mampu menciptakan daya tangkal dan daya
tahan masyarakat dalam menghadapi
ancaman baik ancaman militer maupun
ancaman non-militer di tengah arus globalisasi
dan perkembangan teknologi yang tanpa
mengenal batas antar negara. Harapannya,
gelar pembinaan ketahanan wilayah akan
mampu
menghasilkan
para
pemuda
perbatasan yang tangguh, militan, dan

Kegiatan Pembinaan Ketahanan Wilayah di
Wilayah Perbatasan Darat RI-Malaysia

Analisis dan Pembahasan kendala Satgas
Pamtas dalam Menjaga Kedaulatan NKRI di
Perbatasan Darat RI-Malaysia.
Pertama, Analisis. Wilayah perbatasan
negara sering menjadi penyebab terjadinya
berbagai macam permasalahan. Kompleksitas
masalah di wilayah perbatasan senantiasa
berkaitan dengan masalah pelanggaran
hukum, pertahanan dan keamanan serta
kesejahteraan masyarakat yang ada di
perbatasan. Perbatasan wilayah antara negara
yang satu dengan negara yang lain haruslah
jelas dan tegas. Hal ini sangat penting karena
perbatasan antar negara sering menumbuhkan konflik antar negara. Konflik ini bisa
disebabkan oleh keinginan suatu negara untuk
melakukan ekspansi wilayah yang dapat
menimbulkan konflik bersenjata.
Pengamanan wilayah perbatasan darat RIMalaysia saat ini dilaksanakan oleh Satuan
Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas
Pamtas) Batalyon Infanteri 642/KPS, Batalyon
Infanteri 407/PK, Batalyon Raider 200/BN dan
Batalyon 623/BWU dengan tugas pokok yaitu :
pengamanan wilayah perbatasan darat,
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pengecekan patok batas negara, mencegah
semua tindakan illegal yang melewati
perbatasan, mengantisipasi atau mengatasi
infiltrasi bersenjata, dan pemberdayaan
wilayah pertahanan sepanjang perbatasan
dalam rangka menjaga kedaulatan dan
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Lingkup tugas yang akan dilaksanakan
Satgas Pamtas dikaitkan dengan jumlah
personel Satgas Pamtas dan terbatasnya
sarana yang digunakan serta luasnya
perbatasan yang akan dijaga dan diamankan,
tidak dipungkiri bahwa Satgas Pamtas
perbatasan darat RI-Malaysia mengalami
beberapa kendala.
Kedua, Pembahasan. Dalam melaksanan
tugas pengamanan wilayah perbatasan darat
RI-Malaysia, Satgas Pamtas Batalyon Infanteri
642/KPS, Batalyon Infanteri 407/PK, Batalyon
Raider 200/BN dan Batalyon 623/BWU
menghadapi beberapa kendala, antara lain :
Kendala pertama, integrasi dengan aparat
intelijen wilayah dan aparat komando wilayah
masih kurang optimal. Mekanisme “sharing"
informasi kepada Satgas Pamtas Batalyon
Infanteri 642/KPS, Batalyon Infanteri 407/PK,
Batalyon Raider 200/BN dan Batalyon
623/BWU masih kurang sehingga Satgas
Pamtas Batalyon Infanteri 642/KPS, Batalyon
Infanteri 407/PK, Batalyon Raider 200/BN dan
Batalyon 623/BWU kekurangan informasi
intelijen
dan
harus
mencari
dan
mengumpulkan data intelijen sendiri. Masih
kurangnya mekanisme koordinasi antar aparat
keamanan dan aparat intelijen membuat
pelaksanaan tugas di wilayah perbatasan
kurang dapat berjalan optimal.
Kendala kedua, terlalu banyak jalan-jalan
setapak yang dapat digunakan masyarakat
untuk perlintasan keluar dan masuk wilayah
Kalimantan (RI) yang tidak terdapat pos Satgas
Pamtas sehingga menyulitkan pemantauan
secara langsung dan berpotensi menimbulkan
terjadinya aksi pelintas batas illegal,
penyelundupan barang, maupun peredaran
narkoba.
Kendala ketiga, selalu bergantinya modus
operandi yang dilakukan para pelintas batas
ilegal dan para penyelundup sehingga
mempersulit Satgas Pamtas Batalyon Infanteri

642/KPS, Batalyon Infanteri 407/PK, Batalyon
Raider 200/BN dan Batalyon 623/BWU dalam
melaksanakan operasi pengamanan wilayah
perbatasan darat. Para pelaku penyelundupan
dan
pelintas
batas
ilegal
sering
memanfaatkan kelengahan personil Satgas
Pamtas.
Kendala keempat, Satgas Pamtas Batalyon
Infanteri 642/KPS, Batalyon Infanteri 407/PK,
Batalyon Raider 200/BN dan Batalyon
623/BWU tidak memiliki alat metal detektor
pada saat kegiatan sweeping di pos lintas
batas maupun di berbagai jalan menuju akses
ke wilayah perbatasan darat, sehingga
penyelundupan barang-barang illegal dan
narkoba sulit sekali terdeteksi. Personil Satgas
Pamtas Batalyon Infanteri 642/KPS, Batalyon
Infanteri 407/PK, Batalyon Raider 200/BN dan
Batalyon 623/BWU melakukan pemeriksaan
secara manual tanpa bantuan perangkat
teknologi.
Kendala kelima, masih dirasakan sulitnya
komunikasi antar-Pos Satgas Pamtas baik
karena cuaca maupun karena beberapa radio
yang rusak. Selain itu, beberapa pos tidak
memiliki jaringan telepon seluler.
Kendala keenam, beberapa pos berada
jauh dari masyarakat yang berefek pada
waktu tempuh, seperti waktu tempuh
delapan jam untuk mengakses pos Tanjung
Lesung dan sepuluh jam untuk menuju ke pos
Nangsa Seran.
Kendala ketujuh, kurangnya jaringan jalan
yang memadai sehingga mengalami kesulitan
untuk melakukan pergeseran pasukan
maupun mobilitas Satgas apabila dibutuhkan
perkuatan pada titik-titik tertentu,
Kendala
kedelapan,
terdapat
pula
keterbatasan aliran listrik pada pos tertentu
sehingga menggunakan genset untuk
penerangan malam hari,
Kendala kesembilan, kurang tersedianya air
bersih sehingga sangat mempengaruhi untuk
memenuhi kebutuhan primer personel Satgas
Pamtas,
Kendala kesepuluh, belum meratanya
jaringan telekomunikasi diwilayah penugasan
sehingga mempengaruhi kecepatan laporan
insiden yang sewaktu-waktu dapat terjadi;
dan Kendala kesebelas, terbatasnya sarana
transportasi bagi masyarakat diperbatasan.
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Analisis dan Pembahasan Strategi untuk
Mengoptimalkan Peran Satgas Pamtas dalam
Menjaga Kedaulatan NKRI di Perbatasan
Darat RI-Malaysia.
Pertama, Analisis. Perbatasan suatu negara
mempunyai
peranan
penting
dalam
penentuan
batas
wilayah
kedaulatan,
pemanfaatan sumber kekayaan alam, menjaga
keamanan dan keutuhan wilayah. Di satu sisi,
wilayah perbatasan suatu negara merupakan
warisan yang tak ternilai harganya, yang mana
apabila dikelola dengan baik dapat
memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional menuju terwujudnya
bangsa yang maju, namun di lain sisi kondisi
ini
potensial
memunculkan
berbagai
permasalahan nasional, salah satu di
antaranya sebagai pintu gerbang masuknya
ancaman atau gangguan yang berasal dari luar
negeri yang dapat mengganggu stabilitas
keamanan dalam negeri.
Perlu adanya optimalisasi Satgas Pamtas
untuk menjaga keamanan di wilayah
perbatasan yang tidak terlepas dari tingginya
potensi terjadinya kejahatan di wilayah
tersebut. Terdapat beberapa bentuk kejahatan
(lintas batas) yang potensial terjadi di wilayah
perbatasan, di antaranya: terorisme, illegal
logging, perdagangan manusia (human
trafficking), penyelundupan (smuggling), dan
perdanganggan obat-obat terlarang (drug
trafficking). Di dalam perkembangannya,
kejahatan lintas batas ini mengalami
peningkatan yang relatif tajam serta
menimbulkan kerugian yang sangat besar baik
bagi masyarakat mapun Negara seperti
kerugian yang menimpa warga masyarakat
akibat aktivitas illegal di wilayah perbatasan,
di antaranya perdagangan manusia (human
trafficking), penyelundupan (smuggling),
perdagangan obat-obat terlarang (drug
trafficking).
Strategi
pengembangan
kawasan
perbatasan darat dengan pendekatan
keamanan lebih menekankan pada upaya
terciptanya stabilitas politik, ekonomi, sosial
budaya dan pertahanan keamanan. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan
sarana prasarana dan pemanfaatan ruang
yang lebih menekankan fungsi pertahanan dan
keamanan.

Pendekatan keamanan ini mengarahkan
pada
upaya
pengembangan
sistem
pertahanan dan keamanan darat.
Kedua, Pembahasan. Pengamanan wilayah
perbatasan yang menjadi tugas pokok TNI
dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP)
meliputi: Menjaga kedaulatan dan keutuhan
wilayah perbatasan; Mencegah pelanggaran
wilayah
perbatasan;
Mencegah
penyelundupan dan pencurian sumber daya
alam; dan Melaksanakan pemberdayaan
wilayah pertahanan di perbatasan. Strategi
untuk mengatasi kendala dan rintangan yang
dihadapi oleh Satgas Pamtas Batalyon
Infanteri 642/KPS, Batalyon Infanteri 407/PK,
Batalyon Raider 200/BN dan Batalyon
623/BWU adalah: (1) Satgas Pamtas Batalyon
Infanteri 642/KPS, Batalyon Infanteri 407/PK,
Batalyon Raider 200/BN dan Batalyon
623/BWU membentuk jaring intelijen di
setiap wilayah pos-pos Satgas Pamtas RIMalaysia agar memperoleh informasi
mengenai kondisi terkini; (2) memerintahkan
para
komandan
pos
untuk
lebih
meningkatkan kegiatan sweeping dan
screening terutama di jalur-jalur tidak resmi
menuju wilayah perbatasan darat; (3)
melaksanakan pemeriksaan rutin secara
manual maupun dengan perangkat teknologi
terhadap serangkaian kendaraan, orang, dan
barang bawaan yang keluar dan masuk
wilayah Indonesia guna mencegah terjadinya
berbagai bentuk kegiatan pelanggaran ilegal;
(4) mengajukan usulan kepada komando atas
untuk dukungan alat detektor yang dapat
mendeteksi barang-barang illegal serta
melaksanakan kegiatan pemeriksaan secara
manual dan memanfaatkan alat teknologi
yang ada untuk mendeteksi barang-barang
ilegal yang diselundupkan di wilayah
perbatasan darat; (5) memperbaiki perangkat
radio yang rusak sembari menunggu proses
pengadaan dari komando atas: (6)
membangun helipad di pos-pos aju yang sulit
diakses dengan jalan darat sehingga bisa
diakses melalui udara dengan helikopter
untuk suplai logistik maupun perbekalan
lainnya.
Di samping itu, proyeksi gelar kekuatan
Satgas Pamtas kedepan di perbatasan darat
RI-Malaysia harus memperhatikan aspek luas
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wilayah, akses menuju perbatasan, maupun
kondisi pos Pamtas. Ke depan, perlu dibangun
berbagai pos Pamtas tambahan di wilayah
rawan kejahatan lintas batas, adanya
pemanfaatan teknologi CCTV dan Drone di
wilayah rawan, dan pembangunan satuan
organik TNI AD di wilayah perbatasan. Perlu
dipikirkan pula adanya penambahan jumlah/
kuantitas personel Satgas Pamtas di wilayah
perbatasan darat Kalimantan dengan Malaysia
yang mampu digerakkan secara cepat ke
berbagai titik rawan di perbatasan darat untuk
menggelar operasi pengamanan perbatasan
darat sehingga dapat mendeteksi, mencegah,
menangkal, dan menindak berbagai kejahatan
transnasional di wilayah perbatasan darat
Indonesia dengan Malaysia. Dalam aspek
pangkalan, dibutuhkan pembangunan dan
penambahan pos-pos Pamtas yang lengkap
dan ideal dan terstandarisasi di wilayah
perbatasan darat RI-Malaysia dalam rangka
mengoptimalkan pencapaian tugas pokok
Satgas Pamtas Batalyon Infanteri 642/KPS,
Batalyon Infanteri 407/PK, Batalyon Raider
200/BN dan Batalyon 623/BWU untuk
berperan aktif dan partisipatif di wilayah
perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia.
Dalam aspek peralatan teknologi informasi
dan komunikasi, penting untuk memanfaatkan
penggunaan sarana pendukung / peralatan
teknologi informasi komunikasi, seperti CCTV
dan drone, yang dapat menimbulkan
deterrence effect dalam rangka mengurangi
terjadinya pelanggaran di wilayah perbatasan
darat dan meminimalisir terjadinya aktivitas
kriminal seperti penyelundupan narkoba dan
perdagangan
manusia,
serta
dapat
mengefisienkan pemberdayaan SDM sehingga
pelaksanaan tugas dapat dimaksimalkan.
Pada aspek peralatan transportasi, perlu
perbaikan dan penambahan sarana dan
prasarana transportasi yang dibutuhkan oleh
Satgas
Pamtas,
khususnya
kendaraan
bermotor
maupun
helikopter
untuk
memudahkan droping pasukan, dorongan
logistik, dan evakuasi personil ke pos-pos yang
tidak terjangkau melalui jalur darat, sehingga
akan dapat mengamankan wilayah perbatasan
darat dari ancaman kejahatan transnasional
maupun
untuk
mendukung
operasi
kemanusiaan, bhakti sosial, maupun misi

sosial di tengah masyarakat perbatasan.
Melihat kendala yang dihadapi oleh Satgas
Pamtas Batalyon Infanteri 642/KPS, Batalyon
Infanteri 407/PK, Batalyon Raider 200/BN dan
Batalyon 623/BWU, sangat penting untuk
dipikirkan tentang pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi sebagai bekal bagi
setiap Satgas Pamtas Batalyon Infanteri
642/KPS, Batalyon Infanteri 407/PK, Batalyon
Raider 200/BN dan Batalyon 623/BWU yang
bertugas di wilayah perbatasan RI-Malaysia.
Peralatan teknologi informasi dan komunikasi
sangat penting mengingat kondisi medan
perbatasan yang sangat terjal dan sulit
diakses oleh personil Satgas Pamtas Batalyon
Infanteri 642/KPS, Batalyon Infanteri 407/PK,
Batalyon Raider 200/BN dan Batalyon
623/BWU dengan peralatan yang manual dan
konvensional sehingga memerlukan peralatan
canggih. Tentunya, peralatan teknologi
informasi dan komunikasi yang canggih ini
sangat memerlukan pembiayaan dan
anggaran yang besar sehingga perhatian
pemerintah dan DPR sangat diperlukan untuk
mengatasi berbagai kendala yang dihadapi
oleh setiap Satgas Pamtas di wilayah
perbatasan.
Penutup.
Kesimpulan.
Berdasarkan
uraian
pembahasan, dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
a. Di perbatasan darat RI-Malaysia, dinamika
kompleksitas ancaman yang bersifat
fluktuatif
memerlukan
strategi
optimalisasi pengamanan yang serius dan
intensif. TNI sebagai alat pertahanan
negara memiliki tugas dan fungsi menjaga
kedaulatan wilayah di wilayah perbatasan.
Satgas Pamtas Batalyon Infanteri 642/KPS,
Batalyon Infanteri 407/PK, Batalyon
Raider 200/BN dan Batalyon 623/BWU
diberikan amanat untuk menjalankan
pengabdian di tapal batas wilayah RIMalaysia, yang membentang sepanjang
2.019 km dari Tanjung Batu di Kalimantan
barat laut, melewati dataran tinggi
pedalaman Kalimantan, hingga ke Teluk
Sebatik dan Laut Sulawesi di sebelah
timur Kalimantan. Garis perbatasan darat
di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang
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966 Kilometer memisahkan wilayah NKRI
dengan wilayah Sarawak, Malaysia.
Sedangkan kawasan perbatasan Provinsi
Kalimantan Timur (Kaltim) dan Provinsi
Kalimantan Utara (Kaltara) mencapai luas
wilayah ± 44.605,26 km², luasan tersebut
membentang sepanjang 1.038 km, yaitu
dari arah selatan sekitar Lasan Tuyan di
Kabupaten Mahakan Ulu, sampai ke arah
utara di sekitar Sebatik Kabupaten
Nunukan.
b. Peran Satgas Pamtas Batalyon Infanteri
642/KPS, Batalyon Infanteri 407/PK,
Batalyon Raider 200/BN dan Batalyon
623/BWU dalam menghadapi tren dan
eskalasi perkembangan ancaman yang
terjadi di wilayah perbatasan darat
Indonesia-Malaysia, khususnya di sektor
timur wilayah Provinsi Kalimantan Barat
sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan
pelaksanaan tugas Satgas Pamtas Batalyon
Infanteri 642/KPS, Batalyon Infanteri
407/PK, Batalyon Raider 200/BN dan
Batalyon 623/BWU dalam memainkan
peran aktif dan peran partisipatif.

Yonif 642/KPS siap amankan perbatasan
Indonesia di Kalbar

Batalyon Infanteri 407/PK siap amankan
perbatasan Indonesia di Kalbar

Batalyon Raider 200/BN siap amankan
perbatasan Indonesia di Kalbar

Batalyon 623/BWU siap amankan
perbatasan Indonesia di Kalbar

c. Beberapa kendala Satgas Pamtas dalam
melaksanakan tugasnya antara lain:
Kendala pertama adalah integrasi dengan
aparat intelijen wilayah dan aparat
komando wilayah masih kurang optimal,
Kendala kedua adalah terlalu banyak jalanjalan setapak yang dapat digunakan
masyarakat untuk perlintasan keluar dan
masuk wilayah Kalimantan (RI) yang tidak
terdapat pos Satgas Pamtas, Kendala
ketiga adalah selalu bergantinya modus
operandi yang dilakukan para pelintas
batas ilegal dan para penyelundup,
Kendala keempat, Satgas Pamtas Yon Arh
16 dan Yonif 614 tidak memiliki alat metal
detektor pada saat kegiatan sweeping di
pos lintas batas maupun di berbagai jalan
menuju akses ke wilayah perbatasan darat,
Kendala kelima, masih dirasakan sulitnya
komunikasi antar-Pos Satgas Pamtas baik
karena cuaca maupun karena beberapa
radio yang rusak, Kendala keenam adalah
beberapa pos berada jauh dari masyarakat
yang berefek pada waktu tempuh, seperti
waktu tempuh delapan jam untuk
mengakses pos Tanjung Lesung dan
sepuluh jam untuk menuju ke pos Nangsa
Seran.
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d. Strategi untuk mengatasi kendala dan
rintangan yang dihadapi oleh Satgas
Pamtas Batalyon Infanteri 642/KPS,
Batalyon Infanteri 407/PK, Batalyon Raider
200/BN dan Batalyon 623/BWU adalah: (1)
Batalyon Infanteri 642/KPS, Batalyon
Infanteri 407/PK, Batalyon Raider 200/BN
dan Batalyon 623/BWU membentuk jaring
intelijen di setiap wilayah pos-pos Satgas
Pamtas RI-Malaysia agar memperoleh
informasi mengenai kondisi terkini; (2)
memerintahkan para komandan pos untuk
lebih meningkatkan kegiatan sweeping
dan screening terutama di jalur-jalur tidak
resmi menuju wilayah perbatasan darat;
(3) melaksanakan pemeriksaan rutin
secara manual maupun dengan perangkat
teknologi
terhadap
serangkaian
kendaraan, orang, dan barang bawaan
yang keluar dan masuk wilayah Indonesia
guna mencegah terjadinya berbagai
bentuk kegiatan pelanggaran ilegal; (4)
mengajukan usulan kepada komando atas
untuk dukungan alat detektor yang dapat
mendeteksi barang-barang illegal serta
melaksanakan
kegiatan pemeriksaan
secara manual dan memanfaatkan alat
teknologi yang ada untuk mendeteksi
barang-barang ilegal yang diselundupkan
di wilayah perbatasan darat; (5)
memperbaiki perangkat radio yang rusak
sembari menunggu proses pengadaan dari
komando atas: (6) membangun helipad di
pos-pos aju yang sulit diakses dengan jalan
darat sehingga bisa diakses melalui udara
dengan helikopter untuk suplai logistik
maupun perbekalan lainnya.
e. Di samping itu, proyeksi gelar kekuatan
Satgas Pamtas kedepan di perbatasan
darat RI-Malaysia harus memperhatikan
aspek luas wilayah, akses menuju
perbatasan, maupun kondisi pos Pamtas.
Saran. Berdasarkan atas pembahasan yang
telah dilakukan, disarankan beberapa hal
sebagai berikut:
a. Perlunya penambahan personil di wilayah
perbatasan saat melaksanakan tugas
pengamanan perbatasan darat antara
Kalimantan dengan Malaysia sehingga
dapat menjangkau semua titik rawan

b.

c.

d.

e.

adanya ancaman militer maupun nonmiliter.
Pembangunan pos Pamtas juga sangat
diperlukan penambahan baik secara
kuantitas maupun secara kualitas. Secara
kuantitas, ditambah lagi pos Pamtas di
sepanjang wilayah perbatasan darat RIMalaysia
sehingga
memudahkan
pengawasan dan pemantauan kejahatan
lintas batas maupun kejahatan umum
lainnya.
Secara
kualitas,
adanya
peningkatan
kualitas
sarana
dan
prasarana
Pos-Pos
Pengamanan
Perbatasan, berupa bangunan utama,
bangunan pendukung dan jalur logistik
serta infrastuktur dalam mendukung
tugas pengamanan agar lebih efektif.
Perlu adanya pembangunan Tower BTS
(Base Transceiver Station) disamping pos
pengamanan perbatasan, yang di
koordinasikan oleh Kominfo dengan
Provider Seluler yang ada di Indonesia.
Untuk menyediakan sinyal jaringan seluler
yang digunakan dalam komunikasi bagi
personel Satgas Pamtas dan masyarakat
sekitar perbatasan.
Mohon dapatnya Pushubad dalam hal ini
Bengpushub menyelenggarakan rekayasa
teknik khususnya di bidang jaringan pada
sistem komunikasi satelit dalam rangka
mengefektifkan komunikasi data dengan
mengintegrasikan komunikasi HT Hybrid
dari
beberapa
provider
sehingga
komunikasi
antara
pusat
server
komunikasi satelit dengan HT Hybrid akan
dapat memberikan informasi data yang
efektif.
Diperlukan pula pemenuhan perlengkapan sarana prasarana, peralatan teknologi
informasi-komunikasi, helipad termasuk
peralatan Drone yang dapat mendeteksi
semua titik rawan yang sulit dijangkau
oleh personil Satgas Pamtas di wilayah
perbatasan darat RI-Malaysia.

Dirangkum dari makalah seminar Studi
kawasan Pasis Dikreg 61 Seskoad, yang
dilaksanakan pada tanggal 18 November
2021, di Seskoad Bandung.
15

Mayor Cba I Ketut Arsana Putra, S.T., M.Sc

Pendahuluan
Secara geografis Indonesia terletak diantara
dua samudera yaitu Samudera Hindia dan
Samudera Pasifik serta dua benua yaitu Asia
dan Australia, yang merupakan perlintasan
jalur perhubungan cukup padat dari barat ke
timur dan sebaliknya. Posisi ini memberi
peluang keuntungan namun di sisi lain
memberikan kerawanan-kerawanan karena
terbuka dari semua arah. Di samping itu,
Indonesia dikaruniai berbagai jenis sumber
kekayaan alam yang seharusnya dapat
memberi kontribusi bagi kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat, namun terjadi
sebaliknya, sumber daya alam tersebut banyak
diambil dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik
secara legal maupun illegal dengan melalui
perbatasan. Wilayah perbatasan khususnya
perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Pulau
Kalimantan
merupakan
garis
depan
pertahanan NKRI yang memiliki potensi
kerawanan dari segala bentuk dan jenis
ancaman baik militer maupun non militer.
Lemahnya ketersediaan sarana dan prasarana
pertahanan
serta
melemahnya
rasa
nasionalisme
masyarakat
di
wilayah
perbatasan dapat menjadi ancaman terhadap
kedaulatan negara .

Sampai dengan saat ini, wilayah perbatasan
darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan sebagai
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah
NKRI
masih
terabaikan,
terisolir
dan
kesejahteraan masyarakatnya rendah. Hal ini
karena implementasi pembangunan yang
dilakukan di wilayah perbatasan belum
menunjukkan hasil yang diharapkan akibatnya
berbagai bentuk dan jenis ancaman seperti
pelanggaran wilayah dan berbagai bentuk
kegiatan illegal begitu mudah dilakukan dengan
menggunakan wilayah perbatasan sebagai pintu
keluar masuk. Paradigma pengelolaan kawasan
perbatasan di masa lampau sebagai ”halaman
belakang” wilayah NKRI membawa implikasi
terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini
yang tersolir dan tertinggal dari sisi sosial dan
ekonomi. Munculnya paradigma ini, disebabkan
oleh sistem politik dimasa lampau yang
sentralistik dan sangat menekankan stabilitas
keamanan. Disamping itu secara historis,
hubungan Indonesia dengan Malaysia pernah
dilanda konflik dimasa lalu.
Pertahanan Negara sebagai upaya untuk
menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah
NKRI dan keselamatan bangsa dari segala bentuk
dan jenis ancaman, belum mendapat posisi dan
dukungan semestinya.
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Dengan demikian mengabaikan masalah
pertahanan untuk wilayah perbatasan berarti
mengabaikan eksistensi, kelangsungan hidup
dan keselamatan bangsa dan Negara.
Pengelolaan wilayah pertahanan harus sudah
berubah dari kebijakan pembangunan yang
selama ini cenderung berorientasi ke dalam
menjadi keluar dengan tujuan mengelola
wilayah perbatasan darat khususnya di
Kalimantan sebagai halaman depan negara
yang berfungsi sebagai pintu gerbang keluar
masuk orang, barang dan semua aktifitas
ekonomi
dengan
Malaysia
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain pendekatan keamanan (pertahanan)
seperti yang dilakukan selama ini, pengelolaan
wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia
di Kalimantan juga harus dilakukan dengan
pendekatan kesejahteraan yang tentunya tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan dan
pelaksanaannya harus disesuaikan dengan
kondisi wilayah.

PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan
Utara (Kaltimra) terus berusaha untuk menerangi
wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia.

Pembahasan
Permasalahan Wilayah Perbatasan
Permasalahan yang dihadapi dalam
pengelolaan di wilayah perbatasan selama ini
adalah bahwa pengelolaan wilayah perbatasan
beserta sumber daya yang ada masih berjalan
secara sektoral dengan kecenderungan
meningkatnya konflik pengelolaan wilayah
akibat adanya dominasi kepentingan sektoral.
Apabila hal tersebut tidak ditangani secara
teritegrasi, dikhawatirkan
pada waktu
mendatang berdampak pada ketahanan
wilayah. Permasalahan yang dihadapi wilayah
perbatasan antara lain:

Pertama, Kebijakan Pembangunan. Selama
beberapa puluh tahun ke belakang masalah
perbatasan masih belum mendapat perhatian
yang cukup dari pemerintah. Hal ini tercermin
dari kebijakan pembangunan yang kurang
memperhatikan kawasan perbatasan dan
lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang
padat penduduk, aksesnya mudah, dan
potensial, sedangkan kebijakan pembangunan
bagi daerah-daerah terpencil, terisolir dan
tertinggal seperti kawasan perbatasan masih
belum diprioritaskan .
Kedua, Terjadinya kesenjangan pembangunan. Kehidupan masyarakat di kawasan
perbatasan darat Indonesia-Malaysia yang
miskin infrastruktur dan tidak memiliki
aksesibilitas yang baik, pada umumnya sangat
dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi di
negara
tetangga
(Malaysia).
Kawasan
perbatasan di Kalimantan misalnya, kehidupan
sosial ekonomi masyarakat, pada umumnya
berkiblat ke wilayah negara tetangga. Hal ini
disebabkan adanya infrastruktur yang lebih
baik atau pengaruh sosial ekonomi yang lebih
kuat dari wilayah negara tetangga. Secara
jangka
panjang,
adanya
kesenjangan
pembangunan dengan negara tetangga
tersebut berpotensi untuk mengundang
kerawanan di bidang politik.
Ketiga, Sarana dan prasarana masih minim.
Ketersediaan prasarana dan sarana, baik
sarana dan prasarana wilayah maupun fasilitas
sosial ekonomi masih jauh dari memadai.
Jaringan jalan dan angkutan perhubungan
darat maupun laut masih sangat terbatas,
yang menyebabkan sulit berkembangnya
kawasan perbatasan, karena tidak memiliki
keterkaitan sosial maupun ekonomi dengan
wilayah lain. Kondisi prasarana dan sarana
komunikasi seperti pemancar atau transmisi
radio dan televisi serta sarana telepon di
kawasan perbatasan umumnya masih relatif
minim. Terbatasnya sarana komunikasi dan
informasi menyebabkan masyarakat perbatasan lebih mengetahui informasi tentang
negara tetangga daripada informasi dan
wawasan tentang Indonesia. Ketersediaan
sarana dasar sosial dan ekonomi seperti pusat
kesehatan masyarakat, sekolah, dan pasar
juga sangat terbatas.
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Hal ini menyebabkan kawasan perbatasan
sulit untuk berkembang dan bersaing dengan
wilayah negara tetangga yakni Malaysia.
Keempat, Tingginya angka kemiskinan.
Kemiskinan menjadi permasalahan yang
terjadi di setiap kawasan perbatasan. Hal ini
dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga
prasejahtera di kawasan perbatasan serta kesenjangan sosial ekonomi dengan masyarakat
diwilayah perbatasandengan Malaysia. Hal ini
disebabkan oleh akumulasi berbagai faktor,
seperti rendahnya mutu sumberdaya manusia,
minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya
produktifitas masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam di
kawasan perbatasan. Implikasi lebih lanjut
dari kondisi kemiskinan masyarakat di
kawasan perbatasan mendorong masyarakat
terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi
ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
Hal ini selain melanggar hukum dan potensial
menimbulkan kerawanan dan ketertiban juga
sangat merugikan negara. Selain kegiatan
ekonomi ilegal, kegiatan ilegal lain yang terkait
dengan aspek politik, ekonomi dan keamanan
juga terjadi di kawasan perbatasan laut seperti
penyelundupan senjata, amunisi dan bahan
peledak. Kegiatan ilegal ini terorganisir dengan
baik sehingga perlu koordinasi dan kerjasama
bilateral yang baik untuk menuntaskannya.
Kelima,
Keterisolasian.
Kawasan
perbatasan masih mengalami kesulitan
aksesibilitas baik darat, laut, maupun udara
menuju pusat-pusat pertumbuhan. Di wilayah
Kalimantan,
sulitnya
aksesibilitas
memunculkan kecenderungan masyarakat
untuk berinteraksi dengan masyarakat di
wilayah Malaysia. Minimnya aksesibilitas dari
dan keluar kawasan perbatasan wilayah
merupakan salah satu faktor yang turut
mendorong orientasi masyarakat yang
cenderung
berkiblat
aktivitas
sosial
ekonominya ke negara jiran yang secara
jangka
panjang
dikhawatirkan
akan
memunculkan
degradasi
nasionalisme
masyarakat perbatasan .
Keenam, Rendahnya kualitas SDM.
Sebagai dampak dari minimnya sarana dan
prasarana dibidang pendidikan dan kesehatan,
kualitas SDM masyarakat di sebagian besar
kawasan perbatasan masih rendah.

Masyarakat belum memperoleh pelayanan
kesehatan dan pendidikan sebagaimana
mestinya akibat jauhnya jarak dari permukiman
dengan fasilitas yang ada. Optimalisasi potensi
sumber daya alam dan pengembangan
ekonomi di kawasan perbatasan akan sulit
dilakukan. Rendahnya tingkat pendidikan,
keterampilan, serta kesehatan masyarakat
merupakan salah satu faktor utama yang
menghambat
pengembangan
ekonomi
kawasan perbatasan untuk dapat bersaing
dengan Malaysia.
Ketujuh, Aktivitas
pelintas
batas
tradisional. Adanya kesamaan budaya, adat
dan keturunan (suku yang sama) di beberapa
kawasan perbatasan di Kalimantan (Dayak dan
Melayu), menyebabkan adanya kegiatan
pelintas batas tradisional yang illegal dan sulit
dicegah. Persamaan budaya dan adat
masyarakat dan kegiatan pelintas batas
tradisional ini merupakan isu sekaligus masalah
perbatasan antarnegara yang telah ada sejak
lama dan kini muncul kembali seiring dengan
penanganan kawasan perbatasan darat di
beberapa daerah Kalimantan. Kegiatan lintas
batas ini telah berlangsung lama namun
sampai saat ini belum dapat diatasi oleh kedua
pihak (negara).

Patroli bersama tentara Indonesia dan
Malaysia di perbatasan

Implikasi Pengelolaan Perbatasan Terhadap
Ketahanan Wilayah
Untuk mengetahui sejauh mana implikasi
pengelolaan wilayah perbatasan terhadap
ketahanan wilayah, barometernya adalah
berdasarkan konsepsi ketahanan nasional.
Kondisi ketahanan wilayah di daerah
merupakan wujud dari ketahanan nasional.
Konsepsi ketahanan nasional yang terdiri dari
delapan gatra atau astagatra di mana tiga gatra
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merupakan aspek alamiah, sedangkan 5 gatra
lainnya adalah aspek sosial. Dengan demikian
yang menjadi ukuran pengelolaan perbatasan
terhadap ketahanan wilayah adalah mengacu
pada lima aspek sosial yaitu ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan/
keamanan yaitu :
Pertama, Bidang Ideologi. Geografis
wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia
di Pulau Kalimantan, dengan berbagai macam
wilayah Topografi yang masih banyak terisolasi
menjadikan wilayah yang rentan dimasuki
sebuah ideologi baru bagi masyarakat. Kondisi
demografi yang homogen seperti kesamaan
suku, adat, budaya, agama di dalamnya
membentuk masyarakat yang dinamis dalam
bingkai nilai-nilai Pancasila seperti saling
menghormati, toleransi dan kerukunan hidup
bersama. Era globalisasi di mana batas-batas
antar negara cenderung tidak ada jarak
mengakibatkan bergesernya pola hidup dan
mata pencaharian warga di wilayah yang
terpencil dan tertinggal. Masalah perekonomian yang sulit dan diikuti oleh
terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang
handal dapat membuat konsep berbangsa
menjadi berubah. Pengaruh dari luar baik
melalui media informasi maupun sosial antar
warga wilayah perbatasan dengan negara
tetangga tersebut, dapat membuat nilai-nilai
yang selama ini dipegang teguh menjadi
luntur.
Oleh
karena
itu
meningkatkan
pertumbuhan perekonomian dan memberantas kemiskinan melalui pembangunan
daerah
perbatasan
untuk
mencegah
masyarakat tidak mudah terpengaruh karena
masalah ekonomi yang mengakibatkan
berubahnya pandangan ideologis sebagai
pelarian akibat kemiskinan dan ketertinggalan.
Dengan memantapkan kondisi mental Bangsa
Indonesia melalui pengelolaan wilayah
perbatasan dengan pembangunan di segala
sektor berdasarkan Pancasila sehingga
tumbuh
kesadaran
masyarakat
untuk
menangkal pengaruh ideologi lain yang dapat
berpengaruh kepada keutuhan wilayah.
Kedua,
Bidang politik. Perubahan
sistem politik Indonesia dengan konsep
otonomi daerah membawa konsekuensi pada
penguatan demokrasi ditingkat lokal, yakni

kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih
langsung oleh rakyat. Rakyat diberikan
kesempatan untuk menggunakan kecerdasan,
kearifan,
dan
kepeduliannya
dalam
menentukan dan memilih secara langsung
siapa yang dianggap layak dan pantas menjadi
pemimpinnya. Dengan adanya otonomi,
daerah diberi wewenang untuk mengatur
daerahnya masing-masing sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Keadaan ini mendorong daerah untuk
berlomba-lomba mengajukan pemekaran
daerah dan terpisah dari induknya. Dan
memang sudah terbentuk propinsi baru di
perbatasan dengan Malaysia yakni Kalimantan
Utara (Kaltara). Perkembangan keadaan ini
bisa menjadi ketidakstabilan politik di suatu
daerah perbatasan. Ketidakstabilan politik
rawan adanya kerusuhan sosial dan
terganggunya stabilitas keamanan wilayah.
Perwujudan
ketahanan
aspek
politik
memerlukan kehidupan politik bangsa yang
sehat, dinamis, dan mampu memelihara
stabilitas keamanan wilayah. Pembinaan
dibidang politik diharapkan dapat mengajak
masyarakat agar melaksanakan kegiatan
politik secara sehat guna kepentingan bangsa
dan
negara
.
Dengan
pendekatan
kesejahteraan melalui pengelolaan wilayah
perbatasan dengan pembangunan disegala
bidang kehidupan masyarakat sehingga dapat
menjaga ketahanan wilayah bidang politik.
Ketiga, Bidang Ekonomi. Perekonomian
merupakan salah satu aspek kehidupan
nasional yang berkaitan dengan pemenuhan
kebutuhan
masyarakat
yang
meliputi
produksi, distribusi, konsumsi, dan jasa untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat wilayah
perbatasan. Kegiatan ini dilakukan melalui
pengelolaan wilayah perbatasan dengan
pembangunan di segala bidang. Wujud
ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi
kehidupan perekonomian wilayah perbatasan
yang mampu memelihara stabilitas ekonomi
yang sehat dan dinamis, menciptakan
kemandirian ekonomi yang berdaya saing
tinggi serta mewujudkan kemakmuran
masyarakat yang adil dan merata. Ketahanan
ekonomi adalah kondisi dinamis bangsa yang
berisi keuletan dan ketangguhan yang
mengandung kemampuan mengembangkan

19

kekuatan nasional dalam menghadapi dan
mengatasi segala ancaman, tantangan,
hambatan, dan gangguan baik yang datang
dari luar maupun dalam negeri. Salah satu
hambatan dalam bidang ketahanan ekonomi
adalah masalah stabilitas sosial masyarakat
yaitu yang paling penting stabilitas keamanan
wilayah. Kondisi stabilitas sosial wilayah yang
tidak dinamis akan mempengaruhi sistem
perekonomian secara keseluruhan. Kondisi
perekonomian di wilayah perbatasan berjalan
dengan baik dan lancar tanpa ada gangguan
dan hambatan. Semua itu terwujud karena
didukung oleh stabilitas sosial masyarakat
yang relatif kondusif sehingga memberi
dampak yang baik bagi perkembangan
perekonomian masyarakat dan kemajuan
wilayah. Terciptanya stabilitas keamanan
sosial masyarakat, tidak terlepas dari peran
pemerintah dan komponen masyarakat
terkait. Dengan berjalan maksimalnya
pembangunan di wilayah perbatasan akan
menjaga ketahanan wilayah bidang ekonomi.
Intinya
adalah
pengelolaan
wilayah
perbatasan melalui pembangunan di segala
bidang pada hakekatnya untuk menjaga
stabilitas sosial, sehingga kegiatan ekonomi
masyarakat berjalan lancar.

Warga dibantu Prajurit TNI bangun jalan desa
di Sanggau, Kalbar

Keempat, Bidang Sosial Budaya. Era
globalisasi yang saat ini terjadi membawa
dampak sosial yang cukup besar. Budayabudaya asing yang dulu masih tabu kini
menjadi bagian sebagian masyarakat kita
seperti budaya hidup bebas, konsumerisme,
dan
penyalahgunaan
narkoba.
Wujud
ketahanan sosial budaya tercermin dalam
kehidupan sosial budaya yang mampu
membentuk dan mengembangkan kehidupan
sosial budaya manusia dan masyarakat
Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan. Kehidupan sosial budaya bangsa dan
negara Indonesia adalah kehidupan masyarakat
yang menyangkut aspek kemasyarakatan dan
kebudayaan yang dijiwai oleh falsafah bangsa
yaitu Pancasila.
Esensi pengaturan dan penyelenggaraan
kehidupan sosial budaya bangsa dan negara
Indonesia
dengan
demikian
adalah
pengembangan kondisi sosial budaya sehingga
setiap masyarakat dapat merealisasi-kan
pribadi segenap potensi manusiawinya
dengan dilandasi nilai-nilai Pancasila.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
yang akan diwujudkan sebagai ukuran
tuntunan sikap dan tingkah laku bagi bangsa
dan negara Indonesia, akan memberi landasan,
semangat, dan jiwa yang secara khas
mewujudkan diri pada elemen-elemen sosial
budaya bangsa dan negara Indonesia. Untuk
mencapai semua tujuan tersebut yaitu
ketahanan sosial budaya nasional khususnya di
wilayah perbatasan agar tetap terjaga dan
stabil, juga harus didukung oleh stabilitas sosial
masyarakat yang dinamis di daerah perbatasan
sehingga terwujudnya ketahanan wilayah yang
kokoh. Kondisi sosial yang tidak stabil dalam
masyarakat khususnya diwilayah perbatasan
akan berdampak negatif bagi perkembangan
sosial budaya nasional.
Selain pengaruh globalisasi, peristiwa
terjadinya bencana baik alam mapun non alam
seperti wabah pandemi Covid-19 juga bisa
menyebabkan kondisi sosial yang tidak stabil
apabila bencana tersebut terlambat dalam
penanganannya. Oleh karena itu pengelolaan
wilayah perbatasan dengan pembangunan
harus dapat menjaga stabilitas sosial budaya
wilayah perbatasan baik karena dampak
globalisasi maupun bencana.
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Kelima, Bidang Hankam. Pertahanan dan
keamanan Bangsa Indonesia dilaksanakan
dengan menyusun, mengerahkan, dan
menggerakkan seluruh potensi bangsa
termasuk kekuatan masyarakat di seluruh
bidang nasional secara terintegrasi dan
terkoordinasi. Penyelenggaraan pertahanan
dan keamanan secara nasional merupakan
salah satu fungsi utama pemerintah dan
Bangsa Indonesia dengan TNI dan Polri
sebagai kekuatan utama. Wujud ketahanan
pertahanan dan keamanan tercermin dalam
kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi
oleh kesadaran membela negara seluruh
rakyat. Kondisi ini mengandung kemampuan
bangsa
dalam
memelihara
stabilitas
pertahanan
dan
keamanan
negara,
mengamankan pembagunan dan hasilhasilnya serta mempersatukan kedaulatan
negara dan masyarakat dari segala ancaman
dan
gangguan.
Melalui
pelaksanaan
pengelolaan wilayah perbatasan melalui
pembangunan segala bidang akan dapat
meningkatkan kesadaran
bela
negara
untuk meningkatkan perlawanan rakyat
terhadap setiap ancaman yang dapat
membahayakan stabilitas wilayah. Keamanan
(pertahanan) wilayah perbatasan menjadi
tanggungjawab seluruh satuan militer di
jajaran Kodam VI/Mlw dan Kodam XII/Tpr
sebagai komponen utama pertahanan dan
keamanan matra darat. Sebagai tulang
punggung kekuatan matra darat diperbatasan
darat Indoensia-Malaysia, 2 (dua) Komando
Teritorial tersebut harus menyiapkan seluruh
satuan militer sebaik mungkin dalam
mendukung stabilitas keamanan wilayah.
Dengan demikian ketahanan wilayah bidang
pertahanan dan keamanan dapat dijaga dan
ditingkatkan. Seluruh satuan dijajaran Kodam
VI/Mlw dan Kodam XII/Tpr merupakan bagian
dari unsur-unsur TNI AD yang menjaga dan
meningkatkan aspek pertahanan pada wilayah
perbatasan darat Indonesia-Malaysia melalui
kegiatan intelijen, operasi, pembinaan
personil, penyelenggaran logistik serta
pelaksanaan teritorial. Dengan demikian
Komando Teritorial yang ada di wilayah
perbatasan berperan dalam menjaga dan
meningkatkan ketahanan wilayah.

Penutup.
Percepatan pembangunan di wilayah
perbatasan membuat wilayah perbatasan
menjadi pertahanan negara yang andal. Di
perbatasan Kalimantan sepanjang 1.900 km
yang berbatasan dengan Malaysia, udara
merupakan jalur transportasi utama bahkan
mungkin satu-satunya.
Banyak kota di Kalimantan (Kaltara) hanya
bisa diaskses lewat udara melaui Tarakan dan
Malinau. Di daerah pesisir seperti Pulau
Sebatik aksesnya lebih mudah dengan kapal
laut. Jangan lagi perbatasan menjadi halaman
belakang rumah yang bernama Indonesia,
tetapi harus menjadi halaman depan rumah
Indonesia yang membuatnya menjadi wilayah
pertahanan negara pertama yang harus
menghadapi ancaman yang datang dari luar.
Untuk membuka isolasi perbatasan maka perlu
adanya percepatan pembangunan wilayah
perbatasan yang meliputi pembangunan di
bidang infrastruktur terutama akses jalan darat
dan bandar udara untuk membuka isolasi
wilayah yang sangat minim infrastruktur.
Wilayah perbatasan belum diberdayakan
secara komprehensif dan terpadu, sehingga
apabila terus dibiarkan akan merupakan
ancaman bagi interitas dan keutuhan NKRI.
Arah pengelolaan wilayah perbatasan darat
Indonesia-Malaysia di Kalimantan dilihat dari
aspek pertahanan yaitu meningkatkan
pembangunan kekuatan dan kemampuan
nirmiliter yang bersinergi dengan pertahanan
militer melalui pemberdayaan wilayah
perbatasan dengan mengikutkan peran istansi
lain. Pengelolaan di wilayah perbatasan, perlu
dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan
dan kelestarian lingkungan sehingga sesuai
dengan salah satu ancaman aktual ke depan
yaitu
perubahan
iklim
yang
rawan
menimbulkan bencana alam.
Mayor Cba I Ketut Arsana Putra, S.T., M.Sc.
adalah Abituren Sepa PK 2000 dan Dikreg
LX
Seskoad.
Saat
ini
menjabat,
Dandenharjasaint I-44-12
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Pendahuluan
Papua dan Papua Barat adalah provinsi ke
27 dan ke 28, diantara 34 jumlah provinsi yang
ada di Indonesia. Papua diresmikan sebagai
provinsi sejak 10 September 1969, sedangkan
Papua Barat merupakan hasil pemekaran
provinsi Papua, mulai tanggal 4 Oktober 1999
bersama-sama dengan pembentukan provinsi
Maluku Utara (provinsi ke 29). Dunia
internasional mengakui secara sah Papua
sebagai bagian Negara Indonesia setelah
dilakukannya
proses
referendum
atau
Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA: bahasa
Inggris: Act of Free Choice) tahun 1969.
Indonesia wajib menyelenggarakan PEPERA
sebelum akhir tahun 1969 sebagai bagian dari
perjanjian New York. Penyelenggaraan PEPERA
dilakukan melalui 3 tahap: Tahap pertama
dimulai pada tanggal 24 Maret 1969, dengan
melaksanakan kegiatan konsultasi dengan
dewan kabupaten di Jayapura mengenai tata
cara penyelenggaraan PEPERA; Tahap kedua
diadakan pemilihan Dewan Musyawarah
PEPERA yang berakhir pada bulan Juni 1969;
dan Tahap ketiga dilaksanakan PEPERA tanggal
14 Juli 1969 mulai dari Kabupaten Merauke
dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di
Jayapura.

Pelaksanaan PEPERA itu turut disaksikan oleh
utusan PBB, utusan Australia dan utusan
Belanda. Hasil PEPERA menunjukkan sebanyak
1.025 masyarakat Papua (laki-laki dan
perempuan) secara aklamasi menghendaki
bergabung dengan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).
Hasil PEPERA itu dibawa ke Sidang Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pada
tanggal 19 November 1969 Sidang Umum PBB
menerima dan menyetujui hasil PEPERA dengan
menerbitkan Resolusi 2504 (XXIV). Resolusi ini
diusulkan oleh 6 negara dan diterima oleh
Majelis Umum PBB dengan imbangan suara 84
setuju, tidak ada yang menentang, dan 30
abstain. Dengan disetujuinya hasil PEPERA maka
sejak 1969 dunia internasional telah mengakui
kedaulatan NKRI atas Papua sehingga sejak saat
itu Papua sudah final menjadi bagian integral
dari Negara Indonesia.
Dengan tidak dipermasalahkan PEPERA oleh
negara manapun hal ini menunjukkan bahwa,
PEPERA diterima oleh masyarakat internasional.
Artinya, Papua sebagai bagian dari NKRI telah
diakui oleh masyarakat internasional dan
disahkan oleh lembaga internasional tertinggi
yaitu PBB. Dari latar belakang di atas, maka
Papua telah resmi menjadi bagian integral dari
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NKRI dan tidak perlu diperdebatkan lagi karena
telah diakui PBB dan negara-negara di dunia,
khususnya dunia internasional.

Peta wilayah papua salah satu Provinsi Republik Indonesia

Namun demikian, kenyataannya permasalahan Papua sampai dengan saat ini tidak
kunjung
usai,
bahkan
telah
banyak
menimbulkan korban jiwa, gugurnya prajurit
TNI Angkatan Darat yang ditugaskan di wilayah
Papua akibat kebiadaban Gerakan Separatis
Pemberontakan Bersenjata (GSB) Papua.
Mencermati hal tersebut, pemerintah harus
tegas menyikapi permasalahan yang terjadi di
Papua. Selama ini, pemerintah telah
memberikan dana Otsus sejak tahun 2002
hingga berakhir tahun 2021 (selama 20 tahun)
sebagai prioritas untuk mengutamakan
pendekatan kesejahteraan dalam mengatasi
kesenjangan di wilayah Papua. Hal ini sekaligus
sebagai bentuk pendekatan dialogis dan cara
damai yang tepat untuk mengejar berbagai
ketertinggalan pembangunan Papua dengan
wilayah lain. Namun perlu diingat, bahwa
setiap negara berdaulat termasuk Indonesia
dipastikan tidak akan membiarkan organisasi
apapun yang berupaya untuk memerdekakan
diri dengan membentuk kelompok sebagai
gerakan separatis pemberontakan bersenjata
di wilayah negaranya, sehingga pemerintah
perlu mengambil langkah tegas sesuai
landasan hukum untuk menghentikannya.
Pendekatan Kesejahteraan di wilayah Papua
Pendekatan
kesejahteraan
(prosperity
approach) adalah salah satu cara untuk
menjaga hak berdaulat NKRI terhadap
wilayahnya. Hal ini telah sejalan dengan
kebijakan pemerintah sejak Orde Reformasi

dimana pada tahun 2001, Pemerintah telah
menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus)
bagi Provinsi Papua. Selanjutnya, Otsus
tersebut juga berlaku bagi Provinsi Papua
Barat selaku wilayah pemekaran dari Provinsi
Papua. Ketentuan pemberlakuan Otsus pada
Provinsi Papua Barat ditetapkan dalam UU
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus)
bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang.
Otsus Papua dimaksudkan untuk mewujudkan
keadilan, penegakan supremasi hukum,
penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
(HAM), percepatan pembangunan ekonomi,
serta
peningkatan
kesejahteraan
dan
kemajuan masyarakat Papua dalam rangka
kesetaraan dan keseimbangan dengan
kemajuan provinsi lain. Itulah sebabnya
dengan diberlakukannya UU tersebut,
Pemerintah sejak tahun 2002 setiap tahunnya
berkewajiban memberikan dana Otsus kepada
Papua
selain
pemberian
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kepada Papua dan Papua Barat yang sampai
dengan saat ini sama statusnya dengan
provinsi lain di Indonesia. Pendekatan
kesejahteraan ini menjadi cara yang terbaik
dalam mengejar berbagai ketertinggalan pada
beberapa sektor di Papua.

Pembangunan Jalan Trans Papua
untuk kesejahteraan Masyarakat di Papua
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Pemberian Otsus Belum Menyentuh Hati dan
Pikiran Rakyat Papua.
Otsus
diberikan
sebagai
bentuk
kewenangan khusus yang diakui dan diberikan
kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
Pemberian dana Otsus sejak tahun 2002
hingga sekarang memang dinilai belum juga
menyentuh hati dan pikiran rakyat Papua dan
Papua Barat. Meskipun selama periode 20022019 pemerintah telah menyalurkan Dana
Otsus sebesar Rp 86,45 triliun dan Dana
Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp 28,06
triliun atau total seluruhnya sebesar Rp114,51
triliun. Pemerintah memutuskan untuk
melakukan pendekatan secara holistik dalam
menangani masalah yang terjadi di provinsi
Papua. Pendekatan holistik yang akan
dilakukan
mencakup
sisi
kesehatan
masyarakat,
pendidikan,
pembangunan
infrastruktur, sosial-ekonomi, dan penyelesaian persoalan-persoalan HAM.
Dalam pemeriksaannya, Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI menyimpulkan 2 hal terkait
dengan keberlanjutan Program Otsus Papua
dan pengelolaannya, yaitu : 1) Keberlanjutan
Program Otsus Papua. a) Sejak diberikan
Otsus, kesejahteraan masyarakat Provinsi
Papua dan Papua Barat mengalami
peningkatan, namun tingkat kesejahteraan
tersebut masih lebih rendah dibanding
provinsi
lainnya.
Selain
itu,
tingkat
kemandirian fiskal pemerintah daerah di
Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk
dalam kategori belum mandiri. Pemerintah
provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Papua dan
Papua Barat masih sangat bergantung pada
dana Otsus. Dengan demikian, Dana Otsus
masih diperlukan dalam rangka mencapai
tujuan Otsus Papua dengan melakukan
perbaikan tata kelola dan sistem yang
menjamin akuntabilitas dan transparansi serta
ukuran kinerja yang jelas dalam rangka
mendorong laju pembangunan Papua agar
tujuan Program Otsus Papua tercapai. b)
Pemberian Dana Otsus dalam bentuk tunai
dengan transfer daerah belum dikelola secara
memadai dan menimbulkan terjadinya
penyimpangan
sehingga
memengaruhi

efektivitas pencapaian tujuan Otsus Papua.
Selain memitigasi risiko penyalahgunaan dana
tunai, pelaksanaan Program Otsus Papua
dalam bentuk pembangunan infrastruktur fisik
khususnya prasarana transportasi jalan dan
jembatan akan meningkatkan aksesibilitas,
lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi
yang pada gilirannya akan mempercepat
pencapaian tujuan Otsus Papua. c) Salah satu
tantangan dalam pelaksanaan Program Otsus
adalah mengenai entitlement dalam rangka
kepastian hukum untuk membuka ruang
investasi sehingga mendorong pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua.
2) Pengelolaan Dana Otsus Papua. a) Regulasi
Pemerintah tidak menyusun regulasi secara
lengkap, yaitu: (1) UU Otsus tidak
mengamanatkan penyusunan Grand Design
Pembangunan Papua dalam rangka Otsus
Periode 2001-2021, sehingga implementasinya
belum sepenuhnya sejalan dengan semangat
UU Otsus dan menimbulkan resiko terjadinya
tumpang tindih pelaksanaan kewenangan serta
pendanaannya. (2) UU Otsus tidak mengatur
pihak yang melakukan evaluasi atas
pelaksanaan UU Otsus, sehingga permasalahan
yang terjadi tidak dapat segera diatasi dalam
rangka mewujudkan tujuan Program Otsus
Papua. (3) Belum seluruh Peraturan Daerah
Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah
Provinsi (Perdasi) yang diamanatkan dalam
amanat UU Otsus ditetapkan. b) Kelembagaan
Majelis Rakyat Papua (MRP) memiliki tugas dan
fungsi yang penting dalam pelaksanaan
Program Otsus Papua. Untuk optimalisasi
pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan
MRP sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 54 Tahun 2004, MRP dapat dilengkapi
dengan instrumen kelembagaan sesuai dengan
kebutuhan antara lain dengan membentuk
Komite Pengawas untuk membantu tugas
pengawasan. c) Sumber Daya Manusia. (1)
Pengelolaan Urusan Bersama (UB) bidang
Pendidikan pada Biro Otsus Papua belum
optimal, di mana Biro Otsus Papua hanya
mengelola pemberian beasiswa kepada
masyarakat Papua dan belum melakukan
pengembangan kapasitas masyarakat Papua
untuk peningkatan kualitas dan daya saing
sesuai dengan tujuan Program Otsus. (2)
Kapasitas SDM pada Biro Otsus Papua, Biro
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Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus
pada Sekretariat Daerah dan Bagian
Perencanaan Otsus pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi
Papua Barat, dan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) teknis belum sepenuhnya memadai
antara lain berdampak pada perencanaan dan
alokasi dana Otsus belum selaras dengan UU
Otsus, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
yang tidak transparan dan akuntabel, serta
pengawasan yang belum optimal.
Adakah Yang Salah Dalam Pemberian Dana
Otsus Papua ?
Pemberian dana Otsus Papua yang begitu
besar harus selaras dengan tujuan awal
terbentuknya UU Otsus. Oleh karena itu,
pendekatan yang harus dilakukan kepada
Provinsi Papua tidak bisa dipukul rata, karena
karakter penduduk dan budaya masyarakat
Papua berbeda-beda. Namun demikian,
pendekatan tersebut harus memiliki satu
tujuan,
yaitu
bersama-sama
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli
Papua. Masyarakat asli Papua harus diberi
kesempatan
seluas-luasnya
untuk
berkembang, di bidang usaha oleh Pemda.
Perdasus-perdasi yang sudah ada sejak
beberapa
tahun
lalu
harus
bisa
diimplementasikan kepada rakyat Papua.
Sumber daya alam yang luar biasa besar
seharusnya
dapat
dimanfaatkan
bagi
kemakmuran rakyat Papua. Disinilah perlu
kepemimpinan dari seorang kepala daerah
baik Gubernur, Bupati maupun Walikota
karena begitu besar kewenangan yang
diberikan serta pengakuan dan penghormatan
hak-hak dasar orang asli Papua serta
pemberdayaannya secara strategis dan
mendasar yang tidak dimiliki oleh provinsi
lain.
Kenyataannya selama 20 tahun dana Otsus
belum efektif tingkatkan kesejahteraan
masyarakat Papua. Dana pemerintah pusat
yang dikucurkan untuk Papua (Papua dan
Papua Barat) belum berpengaruh signifikan
dalam berbagai sektor guna meningkatkan
kesejahteraan dan mengatasi kesenjangan di
tanah Papua. Dana yang telah disalurkan
untuk Otsus Papua 2002-2021 mencapai Rp
138,65 triliun.

Selain itu juga telah digelontorkan anggaran
Rp 953 triliun untuk pembangunan Papua dan
Papua Barat dengan rincian dana Transfer ke
Daerah dan dana Desa (TKDD) sebesar Rp
702,3 triliun dari 2005-2021 dan belanja
Kementerian/Lembaga Periode yang sama Rp
251,29 triliun. Dengan demikian sudah lebih
dari Rp 1000 triliun dana dikucurkan dari
berbagai sumber dana. Tetapi kenyataannya
belum berhasil menciptakan percepatan
pembangunan Papua dalam berbagai sektor,
khususnya pendidikan dan kesehatan. Tahun
2019, alokasi dana Otsus di sektor Pendidikan
sebesar 16,2 persen di Papua dan 19,5 persen
di Papua Barat. Sedangkan di sektor
Kesehatan sebesar 18,11 persen di Papua dan
14,11 persen di Papua Barat.5 Sementara di
dalam UU sudah diamanatkan alokasi belanja
Pendidikan 30 persen dan Kesehatan 15
persen. Sehingga penggunaan dana Otsus
untuk ke 2 sektor ini harus lebih dioptimalkan
untuk meningkatkan Indek Pembangunan
Manusia (IPM) Papua yang dinilai masih
rendah. Data Bappenas menyatakan 51,7%
kabupaten/kota di Papua mendapatkan opini
disclaimer dan adverse.
Seharusnya ada pendampingan dan
supervisi dari Pemerintah Pusat agar
transparansi dan akuntabilitas tata kelola dana
dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oleh
karena itu, penting bagi Pemerintah
mengidentifikasi
dan
menyelaraskan
kebutuhan riil masyarakat Papua dan
memberikan perhatian pada hak dan harga
diri orang asli Papua yang terpinggirkan
dengan menyiapkan Grand Design yang
komprehensif dan terintegrasi. Begitu juga
reformasi tata kelola dana Otsus dengan
sistem pengawasan yang terpadu. Otsus
Papua hendaknya dapat meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
Papua,
mempercepat pembangunan untuk mengejar
ketertinggalan
dalam
berbagai
hal
sebagaimana
yang
diharapkan
dan
didambakan rakyat di Bumi Cenderawasih.
Dalam pelaksanaannya, Badan Intelijen
Keamanan (Baintelkam) Polri menemukan
adanya persoalan penyimpangan pengunaaan
anggaran terkait dana Otsus Papua. Selama
TA. 2020 diduga lebih dari 1,8 trilyun dana
Otsus diselewengkan.
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Hal ini sesuai dengan penemuan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dimana terdapat
penyimpangan penggunaan anggaran, yang
meliputi penggelembungan dana dalam
pengadaan barang diantaranya mark-up dalam
pengadaan tenaga kerja, tenaga listrik dan
tenaga surya, serta pembayaran fiktif dalam
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA) sekitar Rp 9,67 miliar.7 Sumber Kantor
Berita Antara, juga menyebutkan bahwa
selama tahun 2002-2010, BPK RI telah
menemukan adanya penyalahgunaan dana
Otsus Papua dan Papua Barat senilai Rp. 4,
281 triliun dari total dana yang disalurkan oleh
Pemerintah Pusat sebesar Rp. 28,842 triliun.
Dengan perincian: Pertama, Rp 566 miliar
pengeluaran dana Otsus tidak didukung bukti
yang valid. Dalam pemeriksaan tahun 2010
dan 2011, ditemukan Rp 211 miliar tidak
didukung bukti termasuk realisasi belanja
untuk PT TV mandiri Papua dari tahun 20062009 senilai Rp 54 miliar tidak sesuai
ketentuan. Dan Rp 1,1 miliar pertanggungjawaban perjalanan dinas menggunakan tiket
palsu. Serta temuan sebelumnya belum
sepenuhnya ditindaklanjuti Rp 354 miliar.
Kedua, Pengadaan barang dan jasa melalui
dana Otsus senilai Rp 326 miliar tidak sesuai
aturan. Antara lain: 1) Rp 5,3 miliar terjadi di
Kota Jayapura tahun anggaran 2008 tidak
melalui pelelangan umum. 2) pengadaan
dipecah Rp 1.077.476.613 terjadi di
Kabupaten Merauke tahun 2007 dan 2008. 3)
pengadaan tanpa adanya kontrak Rp 10 miliar
yang terjadi di Kabupaten Kaimana, Papua
Barat, tahun anggaran 2009. Di samping itu
terdapat temuan tahun 2002-2009 yang
belum ditindaklanjuti Rp 309 miliar. Ketiga,
Rp 29 miliar dana Otsus fiktif.
Dalam tahun anggaran 2010 terdapat Rp
22,8 miliar dana Otsus yang dicairkan tanpa
ada kegiatan atau fiktif. Rincian kegiatan fiktif
tersebut: 1), detail engineering design PLTA
Sungai Urumuka tahap tiga Rp 9,6 miliar pada
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Papua. 2), detail engineering design PLTA
Sungai Mambrano tahap dua Rp 8,7 miliar
pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Papua. 3), studi potensi energi terbarukan di
11 kabupaten Rp 3,1 miliar pada Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.

4), fasilitas sosialisasi anggota MRP periode
2010-2015, Rp 827,7 miliar pada Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat daerah tahun 2010. Sedangkan
bagian tindak lanjut tahun sebelumnya Rp 6
miliar. Keempat, Rp 1,85 triliun dana Otsus
periode 2008-2010, didepositokan. Dengan
rincian Rp 1,25 triliun pada Bank Mandiri
dengan nomor seri AA 379012 per 20
November 2008. Rp 250 miliar pada Bank
Mandiri dengan nomor seri AA 379304 per 20
Mei 2009 dan Rp 350 miliar pada Bank Papua
dengan No Seri A09610 per 4 Januari 2010.
Penempatan dana Otsus dalam bentuk
deposito bertentangan dengan pasal 73 ayat 1
dan 2 Permendagri 13 Tahun 2006.8 Dana
Otsus Papua tersebut sejatinya digunakan
untuk penyelesaian konflik di tanah Papua,
khususnya untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat
Papua.
Pemerintah
telah
menggelontorkan dana otsus Papua sebesar Rp
93,05 triliun untuk Papua sejak 2002.
Sementara itu, dana otsus Papua Barat sebesar
Rp 33,94 triliun sejak 2009. Sayangnya, sampai
dengan saat ini dugaan korupsi tersebut hanya
sebatas opini semata sehingga hanya korupsi
kecil saja yang ditindaklanjuti oleh aparat
penegak hukum. Atas dasar itu, Pemerintah
mengirimkan surat ke DPR meminta adanya
perubahan sejumlah pasal terkait penggunaan
anggaran dana Otsus Papua guna mencegah
adanya penyelewengan dana oleh oknum yang
tidak bertanggung jawab.
Dengan adanya pemberian dana Otsus Jiid II
(2022-2041) sesuai UU Nomor 2 Tahun 2021
sebagai revisi UU Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otsus Papua maka sudah saatnya
pemerintah mengatur tentang panduan
penggunaan dana Otsus, termasuk pelaporan
dan sanksi bagi oknum yang menyelewengkan
dana Otsus tersebut. Hal ini didasarkan pada
beberapa pertimbangan diantaranya; Pertama,
penggunaan dana Otsus Papua untuk
Pendidikan dan Kesehatan belum sepenuhnya
dapat meningkatkan IPM Provinsi Papua dan
Papua Barat; Kedua, Alokasi dana Otsus Papua
untuk Pendidikan dan Kesehatan mengalami
dinamika pada beberapa tahun terakhir;
Ketiga, capaian IPM Provinsi Papua dan Papua
Barat terus mengalami peningkatan, namun
masih di bawah rata-rata nasional; Keempat,
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infrastruktur masih terbatas dan belum
menjangkau ke setiap wilayah pelosok; Kelima,
adanya kesenjangan pembangunan antara
kawasan pesisir dan pegunungan di Papua;
Keenam, pengelolaan dana Otsus diperlukan
peningkatan
kapasitas
fiskal
daerah
kabupaten/kota di wilayah Papua. Pen-dekatan
kesejahteraan melalui pemberian dana Otsus
seharusnya telah memakmurkan masyarakat
asli Papua. Hal ini didasarkan pada Inpres
Nomor 9 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa
pembangunan di Bumi Cenderawasih dilakukan
secara komprehensif dan multidimensi.
Disamping
mengedepankan
program
afirmasi, dimana dana Otsus Jilid II ini telah
dinaikkan menjadi 2,2% dari plafon Dana Alokasi
Umum (DAU) yang sebelumnya sebesar 2% dari
DAU. Selain itu, program afirmasi lainnya adalah
ketentuan jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur yang harus diisi oleh Orang Asli Papua
(OAP), minimal 25% anggota DPRD Papua juga
harus diisi oleh OAP. Provinsi daerah lainnya di
Indonesia tidak ada ketentuan seperti itu.
Apalagi
Pemerintah
juga
memberikan
kelonggaran terhadap OAP, terutama calon
mahasiswa untuk bisa diterima di universitas
terbaik di Indonesia seperti UI, ITB dan UGM
tanpa mengikuti seleksi, sesuai dengan program
Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK).
Pemberian dana Otsus Jiid II tidak boleh ada
penyelewengan sedikitpun terhadap penggunaan alokasi anggarannya. Pemerintah Pusat harus
tegas
untuk
menindak
oknum
yang
menyelewengkan
dana
Otsus
melalui
penegakan hukum yang jujur, transparan dan
berkeadilan.
Papua tidak boleh lagi dimanjakan, yang
dibalas oleh GSB Papua dengan kebrutalan dan
kebiadaban untuk membunuh siapapun aparat
keamanan (TNI dan Polri) yang bertugas di
wilayah Papua.
Gerakan
Separatis
Pemberontakan
Bersenjata (GSB) merupakan suatu gerakan
yang memperjuangkan kemerdekaan sampai
kapanpun untuk memisahkan diri dari NKRI
dengan melakukan perlawanan bersenjata. Oleh
karenanya, pendekatan yang dilakukan haruslah
mengedepankan pendekatan keamanan yang
tegas dan terukur untuk melindungi setiap
warga negara dari ancaman tersebut.
Ancaman Bersenjata merupakan ancaman
yang datangnya dari gerakan kekuatan
bersenjata.

Gerakan bersenjata adalah gerakan kelompok
warga Negara suatu Negara yang bertindak
melawan pemerintah yang sah dengan
melakukan perlawanan bersenjata. Kelompok
tersebut dapat dikatakan sebagai insurjensi yaitu
suatu gerakan bersenjata melawan pemerintah
Indonesia yang sah, yang mendorong
kewibawaan Negara dan jalannya roda
pemerintahan yang dilakukan secara berdiri
sendiri oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri
maupun yang didukung oleh kekuatan asing.
Dalam menghadapi GSB Papua, Presiden
memiliki tataran kewenangan untuk menentukan
kebijakan politik untuk menggelar operasi militer
dan menentukan status keadaan di daerah
operasi. Penentuan kebijakan politik untuk
menggelar operasi militer pun harus jelas
targetnya terutama dihadapkan dengan waktu
dan objek sasaran sehingga dalam melumpuhkan
GSB Papua berjalan efektif dan efisien.
Cara Mengatasi GSB Papua
Sejak terbentuknya peradaban manusia
hingga kelak berakhirnya peradaban itu sendiri
tidak akan pernah ada suatu negara berdaulat
manapun di dunia yang mentolerir adanya
gerakan
separatis
atau
pemberontakan
bersenjata berlangsung di dalam wilayah
kedaulatan negaranya. Misalnya saja di negara
Australia salah satu wilayahnya bergolak dan
minta merdeka, sebut saja contohnya Darwin
ingin pisah dari Australia maka tidak mungkin
negara Australia secara sukarela membiarkan
Darwin merdeka pisah dari Australia. Demikian
pula halnya di Indonesia. Siapapun yang
mencoba merongrong kedaulatan NKRI, maka
akan berhadapan dengan kekuatan NKRI, bukan
hanya TNI tetapi seluruh komponen Bangsa
sebagaimana yang tertuang dalam institusi NKRI
yaitu UUD 1945 pasal 30 Ayat 1 bahwa "Tiap-tiap
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
upaya bela negara." Jadi bila Benny Wenda
dengan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan
Organisasi Papua Merdeka (OPM) nya masih
terus merongrong kedaulatan NKRI, maka akan
berhadapan dengan seluruh warga negara NKRI.
Begitu pula halnya GSB yang tersebar di
delapan kabupaten, baik Intan Jaya, Lanny Jaya,
Mimika, Nduga, Paniai, Puncak, Puncak Jaya dan
Pegunungan Bintang. Dimana terdapat Kelompok
Goliath Tanuni, Lekagak Telenggen dan Militer
Murib di Kabupaten Puncak dan Intan Jaya serta
Kelompok Egianus Kogoya di Kabupaten Nduga.
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Tindakan mempersenjatai diri secara ilegal
atau memiliki dan menggunakan senjata tanpa
hak adalah suatu bentuk pelanggaran hukum
berat ditinjau dari sudut pandang hukum
manapun di seluruh dunia. Apalagi senjata
tersebut digunakan untuk melakukan tindakan
kejahatan, tindakan kekerasan dan upaya
perlawanan terhadap kedaulatan negara.
Negara
sedang
berusaha
membangun
infrastruktur di pedalaman Papua dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan rakyat guna
menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi
seluruh rakyat hingga ke pelosok pedalaman
Papua.
Sebaliknya
Gerakan
Separatis
Pemberontakan
Bersenjata
(GSB)
yang
menamakan dirinya OPM justru menghalangi
segala pembangunan dan pelayanan terhadap
rakyat Papua. GSB telah merampas hak asasi
Orang Papua untuk mendapatkan pendidikan,
layanan kesehatan, kehidupan yang layak serta
pelayanan sosial lainnya. GSB telah melakukan
tindakan kekerasan membantai para pekerja
jalan dan jembatan; menyandera, memperkosa
dan menganiaya guru dan tenaga medis;
menyerang aparat pemerintah dan aparat
penegak hukum dan lain-lain. Jadi justru Benny
Wenda dengan KNPB dan OPM / GSB di delapan
kabupaten itulah yang telah menjajah orang
Papua.
Dalam kondisi tertib sipil, ada prinsip-prinsip
penanganan konflik bersenjata, dimana
organisasi dalam rangka operasi pencegahan
untuk
mencapai
strategi
penangkalan,
disesuaikan dengan kebutuhan tugas di tingkat
pusat dan daerah serta hakekat ancaman yang
dihadapi didasarkan pada analisis intelijen
strategis. Beberapa prinsip dalam penanganan
konflik bersenjata itu, diantaranya yaitu
penanganan dilaksana-kan secara integral;
hindari politisasi dan pelibatan Negara lain;
penyelesaian melalui dialog menjadi prioritas
pertama akan tetapi keutuhan NKRI diatas
segala- galanya; hadapi kelompok bersenjata
dengan teknik dan taktik pertempuran; serang
pertama-tama konsentrasi kekuatan kelompok
bersenjata di daerah pangkalnya; jangan
menguasai daerah yang luas di luar batas
kemampuan; lindungi rakyat dari teror pihak
lawan; kegiatan Operasi tempur, intelijen,
teritorial dan Satgas lainnya serta pemerintah
dalam pelaksanaannya harus terkoordinasi,
terintegrasi dan sinkronisasi dalam payung
hukum dan satu komando operasi; adakan

pemisahan kemudian lokalisir insurjen dan
lumpuhkan; dan jangan sekali-kali meremehkan
indikator konflik bersenjata; serta memerankan
instansi pemerintah dalam memutus hubungan
politik, ekonomi dan diplomasi dengan negara
donor. Dalam kondisi tertib sipil apabila terjadi
ancaman atau gangguan bersenjata maka
penanganannya tetap mengedepankan Polri
sesuai hukum yang berlaku. Keputusan
menggelar operasi militer dengan pengerahan
kekuatan TNI merupakan keputusan politik
negara yang dipertimbangkan secara matang
sehingga dampak dan implikasi yang ditimbulkan
dapat diprediksi sebelumnya. Dengan demikian,
menyikapi kondisi permasalahan tersebut
sebaiknya penanganannya diberikan kepada Polri
untuk menyelesaikannya, apalagi Polri telah
mengklaim status tersebut menjadi ancaman
terorisme. Kita bantu sepenuhnya keinginan Polri
untuk melaksanakan penegakan hukum di Bumi
Cenderawasih dan Kasuari dengan menjunjung
tinggi HAM, sementara itu TNI melaksanakan
Operasi Teritorial diikuti dengan Operasi Intelijen
dan Operasi Tempur dengan melakukan
pendekatan holistik dalam pembangunan yang
mencakup sisi
Kesehatan
masyarakat,
pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan
sosial-ekonomi.
Penutup
Dari uraian tersebut diatas dapat diambil
suatu
kesimpulan
bahwa
pendekatan
kesejahteraan dengan pemberian Otsus Papua
tidak boleh mengabaikan pendekatan keamanan
dengan membiarkan kebiadaban GSB Papua
untuk membunuh aparat keamanan (TNI-Polri).
Penegak hukum oleh Polri harus bertindak tegas
sesuai norma aturan yang berlaku di negara kita
dengan membasmi habis seluruh kelompok
teroris dimanapun di negeri ini, tidak hanya di
Papua tetapi di seluruh wilayah tanah air
Indonesia. Demikian tulisan esai ini disusun,
semoga bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai
bahan evaluasi dan masukan bagi penegak
hukum dan Pemerintah dalam menghadapi
pemberontak yang mengganggu kedaulatan
untuk memisah-kan diri dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Kolonel Inf Ir. Joko Tri Hadimantoyo, M.M.
adalah Abituren Sepa PK/PSDP 1994 dan Dikreg
LX Seskoad. Saat ini menjabat, Kasiintel Kasrem
143/Halu Oleo Kodam XIV/Hasanuddin
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Pendahuluan
Pada tahun 2020, Departemen Pertahanan
Australia memublikasikan sebuah pedoman
strategi transformasi pertahanan yang berjudul
Lead the way: the Defence Transformation
Strategy. Dokumen ini menjelaskan visi yang
akan dilaksanakan Organisasi Pertahanan
Australia atau ADO (Australian Defence
Organisation) dalam jangka panjang, sebuah
transformasi perubahan skala perusahaan
besar. Pedoman lead the way ini menyatakan
adanya kebutuhan revolusi kemampuan siber
dalam organisasi ADO. Sebuah kebutuhan
untuk memastikan kalau Angkatan Bersenjata
Australia (ADF) dan Australia tetap teguh dan
adaptif terhadap perkembangan situasi
keamanan, khususnya dalam iklim yang
digambarkan sebagai peningkatan persaingan
dan koersi.
Meskipun karakter perkembangan konflik
yang dihasilkan oleh revolusi bidang militer
yakni siber, ADO memahami sifat alami
peperangan sebagai sebuah keabadian dan
perang siber tetap menjadi sebuah kegigihan
manusia yang fundamental. Pedoman lead
the way tersebut mencari artikulasi tentang
cara ADO mengurangi dan melawan
kelemahan dan kerentanan di masa depan

dengan cara transformasi organisasi. Dokumen
tersebut menyoroti tujuan ambisius yang akan
direalisasikan
dengan
cara
matriks
keseimbangan hubungan kerja antara pihak
akademis, institusi swasta, firma konsultasi dan
area lainnya dalam sektor publik. Meskipun
demikian, dokumen tersebut menjelaskan
batasan secara rinci cara transformasi yang akan
dilakukan ADO. Transformasi ini bukanlah
perubahan dadakan yang sulit dilakukan, meski
dengan tenaga kerja dan sumber daya yang
cukup.
Tulisan artikel ini akan membahas tantangan
sebelum ADO mendapatkan transformasi
perubahan yang berarti untuk kemampuan siber
organisasi. Dengan mengenali perang sebagai
sebuah kegigihan manusia, artikel ini akan
mengenali tantangan inti personel ADO dalam
melaksanakan transformasi perubahan. Artikel
berikutnya akan membahas pertanyaan apa
alasan pentingnya penggunaan konsultan
eksternal untuk biaya perubahan untuk
meningkatkan kapabilitas? Terakhir, artikel ini
akan membahas alasannya. Meskipun juara
perubahan (champions of change) memiliki
kemampuan yang tinggi, ADO masih berhasil
mencapai terobosan berarti dalam transformasi
digitalnya sendiri.
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Mengapa ADO sulit sekali melakukan
perubahan?
Dalam organisasi skala besar, transformasi
perubahan adalah sebuah kegiatan rumit yang
menembus seluruh aspek organisasi tersebut,
tapi dampak yang dihasilkan begitu besar bagi
orang di dalam organisasi tersebut. Pada tahun
2003, Departemen Pertahanan Amerika dalam
US Department of Defence Transformation
Planning Guidance (2003) mendefinisikan
transformasi perubahan dalam konteks militer
sebagai: “Sebuah proses yang membentuk
perubahan alami kompetisi militer dan kerja
sama dengan kombinasi konsep baru,
kemampuan, orang, dan organisasi yang
memanfaatkan kelebihan nasional dan
perlindungan dari kerentanan asimetrik untuk
menjaga posisi strategis negara...”
Digitalisasi dan persenjataan dalam ranah
informasi telah memaksa ADO untuk mengakui
adanya kebutuhan penting perubahan dalam
pelaksanaannya
demi
kelangsungan
perlindungan kepentingan nasional Australia.
Pengakuan atas tantangan ini sudah banyak
disetujui sebagai hal yang paling utama dan
terpenting dalam langkah transformasi
perubahan. ADO familier dengan konsep ini
sebagai sebuah pelaksanaan yang meningkat
secara
konstan
dan
pengembangan
evolusioner yang banyak didorong oleh
pengaruh internal. Transformasi perubahan
dalam hal siber ini berbeda karena
sepenuhnya dihasilkan oleh faktor luar dan
sangat membutuhkan manajemen yang sangat
hati-hati untuk perubahan fundamental.
Meski transformasi perubahan dalam ADO
memiliki kesamaan dengan perubahan dalam
perusahaan swasta, dimensi kemanusiaan
ADO memiliki perbedaan yang besar yang bisa
membuat transformasi perubahan lebih
menantang.
ADO sendiri digambarkan sebagai sistem
yang besar dan secara umum ADO bisa dibagi
menjadi dua jenis tenaga kerja; personel
berseragam dan pegawai negeri. Menariknya,
pemerintahan
Australia
telah
berhasil
merampingkan layanan publik Departemen
Pertahanan Australia yang mana jumlah
pelaksanaan kerja dan penopang telah
mengalami peningkatan.

Hal ini membuka jalan meningkatkan
kepercayaan pada kontraktor dan konsultan
eksternal.
Kebanyakan pegawai negeri yang bekerja
dalam bidang perusahaan perniagaan ADO
mendukung kelangsungan, akuisisi, dan tata
kelola perusahaan. Berbeda dengan rekanan
militer, rekan militer ini sifatnya tidak bergerak
secara geografis, dan karier awal mereka
melaksanakan pengembangan kemampuan
secara mendalam dan memiliki pengetahuan
spesifik dalam bidang perusahaan. Sedangkan
personel militer memiliki sifat luwes, mampu
menganalisis dan menyelesaikan tantangan
serta mempunyai kecakapan yang cepat
beradaptasi dalam bisnis atau operasional
perusahaan ADO. Secara umum, personel
militer ADO bertukar peran setiap 2-3 tahun
sehingga mereka lebih memahami organisasi
dan tanggung jawab. Sebuah catatan isu bagi
para pemimpin militer dalam transformasi
perubahan bahwa sikap ‘bisa melakukan’ ini
bisa dilihat sebagai optimisme tinggi atas
tingkat perubahan yang bisa diterapkan secara
realistis.
Terlepas dari idiosinkrasi mereka, tema
umum untuk layanan publik dan personel
militer yaitu saat terpilih memimpin awal
perubahan, mereka kekurangan pengetahuan
yang diperlukan untuk proses transformasi
perubahan. Hasil mereka memiliki merupakan
gambaran karakteristik dari pengetahuan
taktis mereka, pemahaman atas kebijakan
yang berlaku dan keahlian taktis dibandingkan
pengalaman yang sebelumnya didapatkan dari
lapangan.
Jaminan
para
pemimpin
transformasi perubahan yang berkualifikasi
layak adalah kunci untuk mengatasi
keterbatasan sifat bawaan para pekerja,
seperti ADO. Aspek kunci ini adalah
karakteristik tenaga kerja ADO yang juga
membantu menjelaskan alasannya meskipun
adanya diskusi selama satu dekade dan
meningkatnya aksi memperkuat kapabilitas
siber, organisasi masih menyelenggarakan
transformasi perubahan yang sebenarnya.
Konsultasi Dan Bisnis Transformasi
Perubahan
Demi mewujudkan transformasi perubahan
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dalam ADO, Lead the way menyampaikan
pentingnya peran konsultan dan kontraktor
pertahanan untuk mewujudkan perbaikan
berkelanjutan dalam siklus hidup kemampuan
yang ada saat ini dan akusisi baru,
menekankan kalau ADO akan membentuk
hubungan kerja yang lebih erat dalam industri
ini. Taruhan untuk menjaga kemampuan
komponen
siber
yang
berkelanjutan
mempunyai harga yang mahal. ADO
berencana menghabiskan $15 miliar untuk
kemampuan siber mereka hingga tahun 2030.
Pencapaian transformasi perubahan sebagai
sebuah hasil revolusi siber tidak akan
diwujudkan oleh ADO saja. Jadi, mengapa ada
banyak penekanan dalam hal konsultasi untuk
mendukung transformasi perubahan? Untuk
memahami pertanyaan ini, penting untuk
mengenali biaya ADO, apa yang disediakan
konsultan, risiko terkait saat menggunakan
konsultan, dan alternatif yang bisa dilakukan
ADO untuk menghasilkan kemampuan siber.
Laporan Tahunan Departemen Pertahanan
Australia (2020-21) mengakui pentingnya
konsultasi untuk menghasilkan kapabilitas,
ADO menyatakan “... perlunya menggunakan
konsultan saat kekurangan ahli spesialis atau
peneliti independen dan asesmen.” Laporan
tersebut juga menyoroti ADO memasukkan
294 kontrak konsultan pada tahun anggaran
2020-21 dengan biaya hampir $50 juta. Hal ini
di atas 190 kontrak yang sedang berjalan yang
bernilai $77,9 juta. Departemen Pertahanan
Australia membayar layanan konsultasi di
berbagai isu termasuk keamanan siber, proses
transformasi bisnis, teknologi dan pemberian
layanan terpadu, dan reformasi tenaga kerja.
Definisi sempit yang dipakai ADO dan ANAO
(Australian National Audit Office atau Kantor
Audit Nasional Australia) untuk konsultasi juga
menunjukkan kalau Departemen Pertahanan
Australia menghabiskan lebih banyak belanja
untuk layanan konsultasi dibandingkan yang
dilaporkan dengan perkiraan mencapai
US$700 juta. Sementara gambaran tersebut
bisa terlihat sederhana sejalan dengan akuisisi
kapal selam tenaga nuklir masa depan,
konsultasi
yang
diterapkan
dalam
pengembangan kemampuan siber telah
berdampak besar baik itu bagi internal dan
eksternal ADO.

Galvin menyoroti tentang berbagai bentuk
konsultan-konsultan yang terlibat dalam proses
transformasi perubahan dan memberikan
dampak yang cukup besar. Kemampuan
konsultan ini menyediakan analisis independen
atas rangkaian masalah yang rumit, didukung
oleh akses data dalam jumlah yang banyak dan
alat analisis yang tidak terbebani oleh paparan
konsultan terhadap organisasi. Pemberian
dana dan akses yang wajar, hasil yang diberikan
konsultan sifatnya jelas dan secara definisi
kontrak memberikan masukan kepada para
pemimpin. Hal penting lainnya, para konsultan
ini juga bekerja dengan rasa urgensi tinggi
dibandingkan
kelompok
lain
yang
berkepentingan, menunjukkan kalau kontrak
non-perpanjangan atau kontrak yang tidak
diperpanjang di masa depan adalah sebuah
kemungkinan nyata jika para konsultan ini
gagal memenuhi harapan. Untuk kebanyakan
konsultan, proses keterlibatan mereka dengan
sebuah organisasi seperti ADO adalah sebuah
proses pembelajaran yang bisa mereka lalui
dengan cara mengenali celah kebijakan,
proses, atau kemampuan yang mungkin
diabaikan oleh internal terhadap sebuah
organisasi.
Sementara tidak ada keraguan pentingnya
peran para konsultan dalam transformasi
perubahan,
keterbatasan
waktu
yang
dihabiskan
organisasi
dan
hubungan
berdasarkan
klien
bisa
mengurangi
penggunaan mereka. Kontrak para konsultan
ini memiliki periode yang ditentukan.
Konsultasi bisa dianggap sebagai sebuah babak
menerima masukan sebagai sebuah hubungan
antara juara perubahan dan staf mereka.
Gillette menyoroti sifat-sifat konsultan, para
konsultan yang datang bekerja dengan
Departemen Pertahanan Australia, melakukan
asesmen,
menginterogasi
data,
merekomendasi perubahan, memberikan
laporan, dan kembali lagi sesuai tanggalnya
untuk menilai perkembangannya. Proses ini
disetujui oleh ADO dan konsultan, Gillette
masih menyoroti kalau para konsultan “...
[sering] kekurangan waktu untuk menjalin
hubungan penting yang kuat untuk mendorong
perubahan yang berarti.” Bersamaan dengan
kekurangan pengawasan dan koordinasi
dengan prakarsa perubahan lainnya, hal ini bisa
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bisa menimbulkan konflik atau berdampak
pada program-program lainnya. Neal dan
Taylor menyoroti sebuah contoh dari tahun
2003 dalam Kantor Logistik Departemen
Inggris di mana lebih dari 150 inisiasi
perubahan tanpa koordinasi dilakukan, di
mana hasil yang diharapkan bertolak belakang
satu sama lain. Dalam konteks transformasi
perubahan siber, seperti kurangnya koordinasi
dan ketidakmampuan konsultan dalam
membentuk hubungan ke arah perubahan
yang berarti, bisa menyebabkan kerentanan
kemampuan siber dan ADO dari eksploitasi
eksternal.
Faktor pertimbangan lain adalah motivasi
konsultan
dalam
memberikan
saran
transformasi perubahan. Galvin berpendapat
berdasarkan
pengalamannya
dalam
Departemen Pertahanan Amerika di mana
konsultan eksternal yang mempunyai jalinan
hubungan
dengan
pemimpin
proyek
perubahan,
bertindak
dengan
cara
memperpanjang kontrak.
ADO dan
pemerintah bertindak secara cermat sesuai
perubahan demografi tenaga kerja ADO,
dimana saat ini ada lebih banyak konsultan,
layanan pendukung pertahanan, dan penyedia
layanan penasihat manajemen dibandingkan
personel pegawai negeri. Hal ini membuat
salah satu anggota Parlemen akuntan publik
dan komite audit di tahun 2018
menggambarkan
praktik
memanfaatkan
konsultan eksternal sebagai “pemborosan
belanja kebutuhan badan.”
Jika harga konsultan terlalu mahal dan
kapasitas menghabiskan waktu bersama ADO
tidak cukup untuk menghasilkan perubahan
berarti, siapa yang bisa melengkapi mereka
dan mendukung prakarsa transformasi
perubahan? Peningkatan pentingnya interaksi
dengan komunitas akademik, bersama dengan
divisi pengembangan internal personel ADO
dalam bidang siber adalah dua alternatif yang
bisa ditawarkan.
ADO saat ini melaksanakan 530 aktivitas
penelitian yang berbeda-beda bersama sektor
pendidikan, industri, dan agensi penelitian
yang dibiayai publik. Lebih jauh, investasi ADO
ke dalam institusi tersier bisa bertindak
sebagai sebuah katalis untuk menemukan cara
memulai peningkatan kemampuan siber,

sambil memanfaatkan hubungan kerja jangka
panjang yang tidak ada dalam hubungan
konsultan/klien. Pemanfaatan institusi tersier
fokus pada rangkaian masalah spesifik, seperti
operasi keamanan siber atau operasi
pertahanan siber, memungkinkan fokus dan
target pengembangan yang lebih banyak dari
ide-ide inovatif.
Pengembangan pada solusi pelatihan
internal untuk memberikan kemampuan siber
yang lebih besar dan transformasi mungkin
meniadakan kebutuhan akan tingginya tingkat
konsultasi. Pada tahun 2016, Mayor Jenderal
Marcus Thompson menjelaskan adanya
kebutuhan sumber daya tambahan yang akan
dialokasikan ke pendidikan. Hal ini termasuk
pelatihan individu dan bersama, simulasi dan
pengadaan personel kerja dalam bidang siber.
Sementara
beberapa
progres
telah
dilaksanakan, seperti pelatihan wajib dan
kesempatan pendidikan bagi pemimpin junior
di ADFA (Australian Defence Force Academy
atau Akademi Angkatan Bersenjata Australia),
evolusi perubahan sudah lebih banyak saat
cepatnya revolusi perubahan diperlukan. Ada
banyak penekanan penting dalam perekrutan
bakat, melalui program seperti ADF Cyber Gap
Program, dibandingkan mengambil tenaga
kerja berbakat ADO yang sudah ada dan
melaksanakan mengasah ulang kemampuan
untuk operasi siber. Dengan memanfaatkan
Strategi Keamanan Siber Australia 2020 dan
Program Pertumbuhan Tenaga Kerja Nasional
Keamanan Siber, ADO bisa mendapatkan
keuntungan dari dibentuknya pilihan pelatihan
internal yang sama saja dengan sebuah
‘sekolah staf siber’.
Organisasi seperti ini memungkinkan
pemimpin tingkat menengah ADO agar
memiliki kesiapan yang lebih baik untuk
bekerja dalam C41 dan operasi informasi yang
bekerja sebagai bagian dari operasi bersama
antarinstansi dan koalisi. Pilihan ini
menyebarkan pengetahuan siber lebih luas
dan bisa membantu mengatasi penyebaran
tanggung jawab yang sudah ada terkait
keamanan siber dalam ADO, memberikan
kesempatan untuk mengembang-kan dan
menjaga penyesuaian diri pemimpin masa
depan terhadap tantangan menyalurkan
kapabilitas siber.
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Kebenaran Untuk Kekuatan: Manajemen
Perubahan Dan Penerjemah Siber
Sebagai sebagai organisasi, ADO memiliki
banyak pemimpin yang berbakat. Baru-baru ini,
sejumlah ‘champions of change’ atau ‘juara
perubahan’ siber telah diberikan operasi siber
dan kemampuan yang lebih besar dan ulung di
mana Departemen Pertahanan Australia membutuhkan pencapaian perbaik-an kemampuan
operasi dan kepastian misi. Meski usaha telah
mereka lakukan, ADO masih mewujudkan
terobosan
transformasi
dalam
budaya
organisasi di bidang siber. Pemahaman atas
peran juara perubahan siber dan mereka yang
telah memberi dukungan, menggambarkan
kalau akuisisi kapabilitas dan solusi teknis
terhadap permasalahan bukanlah isu sebelum
ADO; bias budaya yang dimilikinya menghalangi
transformasi perubahan. Para pemimpin senior
ADO menghadapi tekanan besar untuk
mengenali tantangan jangka pendek dan
memberikan hasil sambil tetap proaktif
terhadap perubahan. Biasanya penugasan
diberikan untuk beberapa tahun, para
pemimpin senior mempunyai sedikit waktu
untuk menghasilkan dampak berarti yang bisa
memancing awal perubahan menjadi prioritas
lebih rendah karena mereka menghindari
“pelaksanaan prakarsa perubahan staf lainnya.”
Hal yang mengatur pemisahan ‘juara untuk
perubahan’ adalah keinginan untuk menetapkan
masalah, diartikan sebagai kondisi akhir
keinginan dan sikap yang ingin dicapai. Mereka
fokus pada horizon yang jauh dibandingkan
mencapai evolusi perubahan jangka pendek. Hal
yang penting, mereka mencari ‘truth to power’
atau ‘kebenaran untuk kekuatan’; menerobos
rintangan resistensi budaya dan memastikan
eksekutif memberikan penilaian jujur atas
sumber daya dan waktu yang diperlukan untuk
menghasilkan transformasi perubahan.
Aspek yang paling sulit dalam mencapai
transformasi perubahan dalam ADO untuk para
juara perubahan ini adalah perubahan dilakukan
pada organisasi yang sudah ada dibandingkan
membuat satu hal yang baru. Dalam dunia
bisnis, arus bisnis biasa dibuat, memanfaatkan
komponen vertikal dari arus yang sudah ada
atau menciptakan satu hal baru. Hal ini bukan
kasus bagi ADO. Kesadaran akan kebutuhan
kemampuan untuk mencapai transformasi
perubahan dan kepastian misi sebagai mana
catatan Bryant “IT bukan masalah fundamental,

tapi sebuah masalah misi yang membutuhkan
fokus dan pendekatan sebuah misi melampaui
apa yang kita pikirkan sebagai keamanan siber
tradisional.”
Bagi para juara perubahan siber, tantangan
terbesarnya adalah bagaimana cara mengubah
budaya dasar ADO demi menjamin organisasi
mampu mendapatkan superioritas melampaui
musuh-musuhnya baik secara fisik dan digital.
Penekanan pada kemampuan aspek teknis telah
menghasilkan persepsi di mana orang-orang di
dalam ADO adalah orang-orang yang ‘teknis’
atau ‘nonteknis’. Hal ini adalah bagian yang
diperburuk oleh tenaga kerja saat ini dan tingka
pengetahuan IT mereka.
Bagi sebagian besar tenaga kerja berseragam
ADO, kemampuan praktis IT diasumsikan oleh
pengetahuan, dengan standar garis dasar literasi
komputer. Sob memperhatikan kalau “gambaran
konteks ini bisa melemahkan kebutuhan yang
beragam untuk menghasilkan kualitas, informasi
untuk keputusan keamanan siber.” Sob mencatat
kalau dikotomi ini bisa berdampak terhadap
perspektif orang-orang yang berperan dalam
siber, karena begitu banyaknya sehingga
‘nonteknis’ dianggap tidak banyak berperan
dalam keamanan siber.
Sikap seperti ini berbahaya dan melemahkan
kemampuan
ADO
untuk
mewujudkan
transformasi perubahan karena kurangnya
kepedulian terhadap keamanan siber yang ada di
mana-mana. Hal ini adalah penurunan tingkat
dari juara perubahan dimana ADO membutuhkan
investasi untuk manajemen perubahan ADO.
Seorang manajer perubahan bertanggung jawab
terhadap juara untuk bekerja sama dengan tim
dan individu lain lintas ADO dan dengan adanya
kesatuan dukungan untuk menganalisis desain
dan peran organisasi, mengembangkan strategi
dan rencana untuk mewujudkan visi juara
perubahan.
Sama halnya dengan kantor
manajemen proyek, manajer perubahan
bertanggung jawab untuk melaksanakan visi
juara dan menciptakan struktur untuk
mendapatkan hasil akhir.
Dalam konteks perkembangan siber ADO, dua
mekanisme
perlu
dikembangkan
untuk
menjamin manajer perubahan bisa efektif
mendukung juara untuk perubahan. Hal yang
pertama dilakukan adalah memastikan pemilihan
staf untuk mendorong transformasi perubahan
siber
diinvestasikan
melalui
pendidikan
manajemen perubahan secara formal.
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Sementara ADO bangga akan kekuatan
pemimpinnya, sebagaimana sebelumnya
menyoroti kemampuan taktis tidak perlu
disamakan dengan program perubahan besar
yang utama. Pengembangan seperti pelatihan
bersamaan dengan pendidikan tinggi dan
bisnis akan memberikan ADO kemampuan
untuk pelatihan sesuai seni dan ilmu
pengetahuannya sendiri untuk manajemen
perubahan. Hal yang kedua adalah
mengembangkan kecakapan tenaga kerja
untuk bertindak sebagai ‘penerjemah siber’
dalam
tim
manajemen
perubahan
multidisiplin. Dalam bisnis, tim pengembangan AI sering memanfaatkan individu baik
dengan kemampuan manajemen dan teknis
untuk bertindak sebagai seorang penerjemah
antara juara perubahan yang bertanggung
jawab pada visi dan analisis, insinyur dan
ilmuwan yang menciptakan cara dan alat
untuk mewujudkan sebuah produk. Mereka
mempunyai kemampuan dan pengalaman
yang diperlukan untuk mendukung juara dan
tenaga kerja teknis dalam mewujudkan
implikasi visi dan penerapan militer sesuai
cara dan maksud pengembangan oleh tenaga
kerja teknis. Mereka juga berperan penting
dalam
penyediaan
‘kebenaran
untuk
kekuatan’ untuk juara perubahan. Investasi
untuk individu-individu ini akan memberikan
dampak positif terhadap budaya organisasi,
membantu percepatan penciptaan tenaga
kerja digital yang sebenarnya dan mampu
melaksanakan ruang pertempuran digital
untuk saat ini dan masa depan. Idealnya,
pembelajaran yang dilakukan bisa dihasilkan
dengan cara menciptakan ‘sekolah staf siber’
sendiri.

Setelah diskusi siber selama hampir satu
dekade dan kesadaran akan munculnya
tantangan dalam transformasi perubahan, ADO
tetap
memiliki
banyak
solusi
untuk
menghasilkan dampak revolusioner siber yang
lebih tersebar dimana-mana dalam organisasi.
Untuk mencapai transformasi perubahan
dalam kemampuan siber sebagai prioritas
utama ADO adalah dengan menghadiahkan
organisasi secara menyeluruh, menghadiahkan
kemampuan digital yang akan meningkatkan
agilitas ketangkasan organisasi dan efisiensi
dalam merespons ancaman masuk dan
ancaman lewat domain informasi. Meski ada
tempat untuk konsultasi, ADO sebaiknya tidak
melupakan manfaat kemitraan dengan sektor
tersier dan pendidikan vokasional untuk
menghindari persilangan penggunaan para
vendor di pasar, menunjukkan komitmen untuk
menguasai riset dan pengembangan, dan
membangun kemitraan yang kokoh. Pilihanpilihan ini memungkinkan ADO mengembangkan personel pilihan untuk dukungan yang
lebih baik dan untuk melaksanakan
transformasi perubahan. Penerjemah siber
akan menjadi garda terdepan prakarsa ADO
untuk menerobos ketidakjelasan bagi polarisasi
tenaga kerja teknis dan nonteknis sambil
memperdalam bakat siber internal mereka
sendiri. Saat digabungkan dengan akuisisi yang
cerdas dan model berkelanjutan, diversifikasi
dukungan eksternal, pengembangan talenta
internal, dan investasi kemampuan untuk
menjembatani pemisahan teknis, ADO akan
menuju arah yang tepat untuk transformasi
siber.

Note : Pendapat yang diungkapkan dalam
artikel ini adalah dari penulis dan tidak
Kesimpulan
mencerminkan posisi Angkatan Darat Australia,
Pencapaian transformasi perubahan dalam Departemen Pertahanan atau Pemerintah
ADO dalam hal kemampuan siber bukanlah Australia.
tugas yang mudah. Efek yang diharapkan
memerlukan pengembangan yang hati-hati,
Letnan Kolonel Paul Manuel, AFCHSM
memberikan hasil dan berkelanjutan dalam
adalah Korps Kedokteran Angkatan Darat
lingkungan dengan persaingan dan dinamika
Australia dan Dosen SESKOAD pada akhir
yang sangat tinggi. Implikasi siber bagi ADO
tahun 2019 saat ini sebagai Kepala Staf
ditunjukkan sebagai teknologi yang akan
Pusat Kontrol COVID-19 di South Australia.
menggantikan asumsi dasar dan memberikan
Beliau
berharap
untuk
melanjutkan
pilihan bagi pemerintah dan pertahanan untuk
pekerjaannya lagi mengajar di SESKOAD.
mengejar strategi kondisi akhir.
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Letnan Kolonel Arm Kusdi Yuli Suhandra

Pendahuluan
Perjalanan pahit perjuangan bangsa
Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya
telah terbayar lunas dengan berbagai peristiwa
heroik dalam mempertahankan kemerdekaan
yang telah di raihnya pada tangga 17 Agustus
1945. Peristiwa demi peristiwa terjadi yang
menjadikan bangsa Indonesia semakin solid
dan
bersatu
untuk
mempertahankan
kemerdekaannya. Peristiwa itu antara lain
pertempuran lima hari di Semarang pada
tanggal 15 – 19 Oktober 1945 melawan
Jepang, palagan Ambarawa di daerah
Semarang pada tanggal 12 – 15 Desember
19451 dan banyak lagi peristiwa yang heroik
yang dapat kita petik sebagai bentuk
gambaran bagaimana bangsa Indonesia
berjuang
untuk
mempertahankan
kemerdekaannya.
Dominasi perang yang berlangsung beralih
pada pendudukan Jepang dan hampir di
wilayah Asia Timur Raya dikuasai Jepang yang
mengakibatkan negara – negara kolonial
menjadi geram dan jepang pernah melakukan
serangan di Pearl Haebor pada 7 Desember
1941, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang
melancarkan
serangan
mendadak
ke
pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl

Harbor, Teritori Hawaii. Serangan ini adalah
peristiwa kunci dalam sejarah Perang Dunia II. 2
Dari peristiwa ini mulailah dominasi Jepang
semakin gencar dan banyak negara – negara di
Asia yang telah di kuasai oleh kolonial Sekutu di
rebut oleh Jepang. Seiring berjalannya waktu
dilaksanakanlah suatu perjanjian Wina pada
tahun 1942, negara-negara sekutu bersepakat
untuk mengembalikan wilayah- wilayah yang kini
diduduki Jepang pada pemilik koloninya masingmasing, bila Jepang berhasil diusir dari daerah
pendudukannya.3 Akirnya terjadilah peristiwa
pengeboman Hirosima yang terjadi pada tanggal
6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9
Agustus 1945 yang menewaskan sedikitnya
129.000 jiwa dan akhirnya pada tanggal 15
Agustus 1945 Jepang menyatakan menyerah
kepada Sekutu. Diseluruh wilayah yang menjadi
kekuasaan Jepang secara otomatis terjadi
kekosongan kekuasaan dan situasi ini tidak disiasiakan oleh bangsa Indonesia untuk segera
memproklamirkan
kemerdekaannya. Maka
terjadilah suatu peristiwa Rengasdengklok
dimana Sukarno dan M. Hatta diculik untuk
kemudian
didesak
agar
mempercepat
proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia,
sampai dengan terjadinya kesepakatan antara
golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta
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serta Mr. Achmad Subardjo dengan golongan
muda tentang kapan proklamasi akan
dilaksanakan terutama setelah Jepang
mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik.
Setelah melalui berbagai diskusi dan
perdebatan
diputuskan
Proklamasi
kemerdekaan Republik Indonesia rencananya
akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta
pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 di lapangan
IKADA atau di rumah Bung Karno di Jl.
Pegangsaan Timur 56. Peristiwa proklamasi
kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus
1945 merupakan tonggak awal perang
kemerdekaan.

yang mencampurkan humor dan nasionalisme
dalam pelajarannya, hal ini membuatnya
populer di kalangan muridnya. Meskipun
bergaji kecil, Soedirman tetap mengajar
dengan giat. Akibatnya, dalam beberapa
tahun Soedirman diangkat menjadi kepala
sekolah meskipun tidak memiliki ijazah guru.5
Seiring waktu berjalan karier Soedirman
meningkat dan semakin dipercaya dan pandai
berdakwah serta diangkat sebagai ketua
Pemuda
Muhammadiyah
Kecamatan
Banyumas pada akhir 1937 dan menghabiskan
sebagian besar waktu luangnya dengan
melakukan perjalanan dan berdakwah,
dengan penekanan pada kesadaran diri. Dari
perjalanan hidupnya Soedirman sudah
menunjukkan kemampuan berorganisasi dan
memimpin.

Pengibaran bendera merah putih usai proklamasi
kemerdekaan 17 Agustus 1945

Pembahasan.
Soedirman dilahirkan di desa kecil Rembang
pada tanggal 24 Januari 1916 dari pasangan
Karsid Kartawiraji dan Siyem saat pasangan ini
tinggal di rumah saudari Siyem yang bernama
Tarsem di Rembang, Bodas Karangjati,
Purbalingga, Hindia Belanda. Tarsem sendiri
bersuamikan seorang camat bernama Raden
Cokrosunaryo. Karena kondisi keuangan
Cokrosunaryo yang lebih baik, ia mengadopsi
Soedirman dan memberinya gelar Raden, gelar
kebangsawanan pada suku Jawa. Soedirman di
besarkan di Cilacap, sehingga menempuh
sekolah rakyat dan belajar mengaji serta
mengikuti berbagai organisasi dan kepanduan
hingga menjadi seorang guru di sebuah
sekolah dasar Muhamadiah, Soedirman
mengajarkan murid-muridnya pelajaran moral
dengan menggunakan contoh dari kehidupan
para rasul dan kisah wayang tradisional. Salah
seorang muridnya menyatakan bahwa
Soedirman adalah guru yang adil dan sabar

Soedirman saat masih kanak-kanak.
(Foto: Mengikuti Jejak Panglima Besar)

Masa pendudukan Jepang pada awal 1944,
setelah menjabat selama satu tahun sebagai
perwakilan di dewan karesidenan yang
dijalankan oleh Jepang (Syu Sangikai),
Soedirman diminta untuk bergabung dengan
tentara Pembela Tanah Air (PETA). Jepang
sendiri mendirikan PETA pada Oktober 1943
untuk membantu menghalau invasi Sekutu,
dan berfokus dalam merekrut para pemuda
yang belum "terkontaminasi" oleh pemerintah
Belanda. Meskipun sempat ragu-ragu,
terutama karena cedera lutut yang dialaminya
ketika masih remaja, Soedirman akhirnya
setuju untuk memulai pelatihan di Bogor,
Jawa Barat. Sehubungan dengan posisinya di
masyarakat, Soedirman dijadikan sebagai
komandan (daidanco) dan dilatih bersama
orang lain dengan pangkat yang sama. Di
Bogor, ia dilatih oleh para perwira dan tentara
Jepang, para taruna dipersenjatai dengan
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peralatan yang disita dari Belanda. Setelah
Setelah berita tentang pengeboman
empat
bulan
pelatihan,
Soedirman Hiroshima dan Nagasaki mencapai Hindia pada
ditempatkan di batalion Kroya, Banyumas, awal Agustus 1945, yang kemudian diikuti oleh
Jawa Tengah, tidak jauh dari Cilacap.
proklamasi kemerdekaan Indonesia pada
tanggal 17 Agustus 1945, kontrol Jepang sudah
mulai melemah. Soedirman memimpin
pelarian dari pusat penahanan di Bogor.
Meskipun rekannya sesama tahanan ingin
menyerang tentara Jepang, Soedirman
menentang hal itu. Setelah memerintahkan
yang lainnya untuk kembali ke kampung
halamannya, Soedirman berangkat menuju
Jakarta dan bertemu dengan Presiden
Soekarno, yang memintanya untuk memimpin
perlawanan terhadap pasukan Jepang di kota.
Karena tidak terbiasa dengan lingkungan
Jakarta, Soedirman menolaknya, ia malah
Soedirman rutin melaksanakan sholat berjamaah
menawarkan diri untuk memimpin pasukan di
dengan anggotanya (Foto: arsip nasional RI)
Kroya.
Soedirman
bergabung
dengan
Jabatan Soedirman sebagai komandan pasukannya pada tanggal 19 Agustus 1945.
PETA berlalu tanpa banyak peristiwa hingga Pada saat yang bersamaan, pasukan Sekutu
tanggal 21 April 1945, ketika tentara PETA di sedang dalam proses merebut kembali
bawah komando Kusaeri mulai melancarkan kepulauan Indonesia untuk Belanda, tentara
pemberontakan terhadap Jepang. Diperintah- Inggris pertama kali tiba pada tanggal 8
kan untuk menghentikan pemberontakan September 1945, dan pada tanggal 15
tersebut, Soedirman setuju untuk melakukan- September 1945 tentara Inggris selaku wakil
nya dengan syarat agar pemberontak PETA sekutu tiba di Jakarta, didampingi Dr. Charles
tidak dibunuh, dan lokasi persembunyian van der Plas, wakil Belanda pada Sekutu.
mereka tidak dimusnahkan; syarat ini diterima Kehadiran tentara Sekutu ini, diboncengi NICA
oleh komandan Jepang, dan Soedirman (Netherland Indies Civil Administration beserta pasukannya mulai mencari para pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang
pemberontak. Meskipun anak buah Kusaeri dipimpin oleh Dr. Hubertus J Van Mook, ia
berhasil menembak komandan Jepang, dipersiapkan untuk membuka perundingan
Soedirman
melalui
pengeras
suara atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina
mengumumkan bahwa mereka tidak akan tahun 1942 (statkundige concepti atau
dibunuh, dan para pemberontak pun mundur. konsepsi kenegaraan), tetapi ia mengumumkan
Kusaeri menyerah pada tanggal 25 April.
bahwa ia tidak akan berbicara dengan
Peristiwa ini meningkatkan dukungan Soekarno yang dianggapnya telah bekerja sama
terhadap Soedirman di kalangan tentara dengan Jepang. Pidato Ratu Wilhemina itu
Jepang, meskipun beberapa perwira tinggi menegaskan bahwa di kemudian hari akan
Jepang menyatakan keprihatinannya atas dibentuk sebuah persemakmuran yang di
dukungan Soedirman bagi kemerdekaan antara anggotanya adalah Kerajaan Belanda
Indonesia. Soedirman dan anak buahnya dan Hindia Belanda, di bawah pimpinan Ratu
kemudian dikirim ke sebuah kamp di Bogor Belanda.Dengan kedatangan utusan Belanda
dengan alasan akan dilatih; namun maka terjadilah perundingan Linggarjati yang
sebenarnya mereka dipekerjakan sebagai dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1947 yang
pekerja kasar dalam upaya untuk mencegah menghasilkan; 1) Belanda mengakui secara de
pemberontakan lebih lanjut, dan desas-desus facto Republik Indonesia dengan wilayah
mengatakan bahwa perwira PETA akan kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan
dibunuh.
Madura.
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Belanda harus meninggalkan wilayah de
facto paling lambat 1 Januari 1949. 2)
Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja
sama dalam membentuk Negara Indonesia
Serikat dengan nama Republik Indonesia
Serikat yang salah satu bagiannya adalah
Republik Indonesia. 3) Republik Indonesia
Serikat dan Belanda akan membentuk Uni
Indonesia - Belanda dengan Ratu Belanda
sebagai ketuanya.
Namun tidak lama kemudian Belanda
mengkhianati perjanjian Linggarjati dan
melancarkan aksi serangan yang kita kenal
dengan istilah Agresi Belanda Pertama yang
dilancarkan pada tanggal 21 Juli sampai
dengan 5 Agustus 1947 dengan menyatakan
perjanjian Linggarjati tidak berlaku lagi,
Operasi militer ini merupakan bagian dari Aksi
Polisionil yang diberlakukan Belanda dalam
rangka mempertahankan penafsiran Belanda
atas Perundingan Linggarjati.
Dari sudut pandang Republik Indonesia,
operasi ini dianggap merupakan pelanggaran
dari hasil Perundingan Linggarjati. Soedirman
secara lantang juga menentang perjanjian
tersebut karena ia tahu bahwa perjanjian itu
akan merugikan kepentingan Indonesia,
namun menganggap dirinya juga wajib
mengikuti perintah.
Kembali keperistiwa setelah kemerdekaan
pada tanggal 12 November 1945, dalam
pertemuan pertama TKR, Soedirman terpilih
sebagai pemimpin TKR setelah melalui
pemungutan suara buntu dua tahap. Pada
tahap ketiga, Oerip mengumpulkan 21 suara,
sedangkan Soedirman unggul dengan 22
suara; para komandan divisi Sumatra
semuanya memilih Soedirman.
Soedirman, yang saat itu berusia 29 tahun,
terkejut atas hasil pemilihan dan menawarkan
diri untuk melepas posisi tersebut kepada
Oerip, namun para peserta rapat tidak
mengizinkannya. Oerip, yang telah kehilangan
kendali dalam pertemuan bahkan sebelum
pemungutan suara dimulai, merasa senang
karena tidak lagi bertanggung jawab atas TKR.
Soedirman tetap menunjuk Oerip sebagai
kepala staff. Sesuai dengan jabatan barunya,
Soedirman dipromosikan menjadi Jenderal.

Pertemuan pertama TKR, 12 November 1945,
(Foto: arsip nasional RI)

Setelah pertemuan, Soedirman kembali ke
Banyumas sembari menunggu persetujuan
pemerintah dan mulai mengembangkan
strategi mengenai bagaimana mengusir
tentara Sekutu. Keraguan Soekarno atas
kualifikasi
Soedirman,
menyebabkan
terlambatnya
pengangkatan
Soedirman
sebagai pemimpin TKR.
Sambil menunggu pengangkatan, pada
akhir November Soedirman memerintahkan
Divisi V untuk menyerang pasukan Sekutu di
Ambarawa, sekali lagi dikomandoi oleh
Isdiman; kota itu dianggap penting secara
strategis karena memiliki barak militer dan
fasilitas pelatihan yang sudah ada sejak zaman
penjajahan. Serangan ini dilumpuhkan oleh
serangan udara dan tank-tank Sekutu, yang
memaksa divisi untuk mundur, Isdiman sendiri
tewas dalam pertempuran, terbunuh oleh
pemberondong P-51 Mustang. Soedirman
kemudian memimpin Divisi dalam serangan
lain terhadap pasukan Sekutu; tentara
Indonesia dipersenjatai dengan berbagai
senjata, mulai dari bambu runcing dan katana
sitaan sebagai senjata, sedangkan tentara
Inggris dipersenjatai dengan peralatan
modern. Soedirman memimpin di barisan
depan sambil memegang sebuah katana.
Sekutu, yang fasilitas serangan udaranya
telah musnah saat tentara gerilya menyerang
Lapangan Udara Kalibanteng di Semarang,
berhasil dipukul mundur dan bersembunyi di
Benteng Willem. Pada 12 Desember,
Soedirman memimpin pengepungan empat
hari, yang menyebabkan pasukan Sekutu
mundur ke Semarang.
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Pertempuran
Ambarawa
membuat
Soedirman lebih diperhatikan di tingkat
nasional, dan membungkam bisik-bisik yang
menyatakan bahwa ia tidak layak menjadi
pemimpin TKR karena kurangnya pengalaman
militer dan pekerjaannya sebelumnya adalah
guru sekolah. Pada akhirnya, Soedirman dipilih
karena kesetiaannya yang tidak diragukan.

Panglima Besar Jenderal Sudirman menginspeksi
pasukannya di Candi Borobudur, dua bulan sebelum
Agresi Militer Belanda ke-I. (Magelang, Mei 1947).

Bersama-sama, Soedirman dan Oerip
mampu mengurangi perbedaan dan rasa
ketidakpercayaan yang tumbuh di antara
mantan tentara KNIL dan PETA, meskipun
beberapa tentara tidak bersedia tunduk
kepada militer pusat, dan lebih memilih untuk
mengikuti Komandan Batalyon pilihan mereka.
Pemerintah mengganti nama Angkatan Perang
sebanyak dua kali pada Januari 1946, yang
pertama adalah Tentara Keselamatan Rakjat,
kemudian diganti lagi menjadi Tentara
Repoeblik Indonesia (TRI). Pada awal 1947,
kondisi sudah relatif damai setelah Perjanjian
Linggarjati. Soedirman mulai berupaya untuk
mengonsolidasikan TKR dengan berbagai
laskar. Dalam upayanya ini, Soedirman mulai
melaksanakan reorganisasi militer; kesepakatan baru bisa tercapai pada Mei 1947, dan
pada 3 Juni 1947, Tentara Nasional Indonesia
(TNI) diresmikan. TNI terdiri dari TKR dan
tentara dari berbagai kelompok laskar, yang
berhasil
dirangkul
Soedirman
setelah
mengetahui bahwa mereka dimanfaatkan oleh
partai-partai politik. Namun, gencatan senjata
yang berlangsung pasca Perjanjian Linggarjati

tidak bertahan lama. Pada tanggal 21 Juli 1947,
tentara Belanda – yang telah menduduki
wilayah peninggalan Inggris selama penarikan
mereka – melancarkan Agresi Militer, dan
dengan cepat berhasil menguasai sebagian
besar Jawa dan Sumatra. Meskipun demikian,
pemerintahan pusat di Yogyakarta tetap tak
tersentuh. Soedirman menyerukan kepada
para tentara untuk melawan dengan
menggunakan
semboyan
"Ibu
Pertiwi
memanggil!, dan kemudian menyampaikan
beberapa pidato melalui RRI, namun upayanya
ini gagal mendorong tentara untuk berperang
melawan Belanda. Terlebih lagi, tentara
Indonesia sedang tidak siap dan pertahanan
mereka ditaklukkan dengan cepat.
Pemberontakan PKI Madiun pada tahun
1948 mengacaukan stabilitas keamanan
sehingga Soedirman, yang saat itu sedang
sakit, mengirim Nasution untuk memadamkan
revolusi, Soedirman juga mengirim dua perwira
lainnya sebagai antena perdamaian sebelum
serangan. Meskipun pemimpin revolusi, Muso,
telah sepakat untuk berdamai, Nasution dan
pasukannya
berhasil
menumpas
pemberontakan pada 30 September 1948,
Pemberontakan di Madiun, dan ketidakstabilan
politik yang sedang berlangsung, melemahkan
kondisi kesehatan Soedirman. Pada tanggal 5
Oktober 1948, setelah perayaan hari jadi TNI
ketiga, Soedirman pingsan. Setelah diperiksa
oleh berbagai dokter, ia didiagnosis mengidap
tuberkulosis (TBC). Pada akhir bulan, ia dibawa
ke Rumah Sakit Umum Panti Rapih dan
menjalani pengempesan paru-paru kanan,
dengan harapan bahwa tindakan ini akan
menghentikan penyebaran penyakit tersebut.
Selama di rumah sakit, ia melimpahkan
sebagian tugas kepada Nasution. Mereka
berdua terus mendiskusikan rencana untuk
berperang melawan Belanda, dan Soedirman
secara rutin menerima laporan. Mereka
sepakat bahwa perang gerilya, yang telah
diterapkan di wilayah taklukan Belanda sejak
bulan Mei, adalah perang yang paling cocok
bagi kepentingan mereka; untuk mewujudkan
hal ini, Soedirman mengeluarkan perintah
umum pada 11 November, dan persiapannya
ditangani
oleh
Nasution.
Soedirman
dipulangkan dari rumah sakit pada tanggal 28
November 1948.
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Meskipun ia terus mengeluarkan perintah,
Soedirman baru kembali aktif bertugas pada
tanggal 17 Desember. Seiring dengan semakin
meningkatnya ketegangan antara tentara
Indonesia dan Belanda, ia memerintahkan TNI
untuk meningkatkan kewaspadaan; ia juga
memerintahkan latihan militer skala besar
dalam upayanya – yang gagal – untuk
meyakinkan Belanda bahwa TNI terlalu kuat
untuk diserang. Dua hari kemudian,
diumumkan bahwa mereka tak lagi terikat
dengan Perjanjian Renville. Pada 19
Desember, Belanda melancarkan Agresi
Militer Kedua untuk merebut ibu kota
Yogyakarta. Pukul 07.00 Waktu Indonesia
Barat, lapangan udara di Maguwo berhasil
diambil alih oleh pasukan Belanda di bawah
pimpinan Kapten Eekhout. Soedirman, yang
telah menyadari serangan itu, memerintahkan
stasiun RRI untuk menyiarkan pernyataan
bahwa para tentara harus melawan karena
mereka telah dilatih – sebagai gerilyawan.
Soedirman kemudian mengunjungi Istana
Presiden di Yogyakarta, tempat para
pemimpin pemerintahan sedang mendiskusikan ultimatum yang menyatakan bahwa kota
itu akan diserbu kecuali para pemimpin
menerima kekuasaan kolonial. Soedirman
mendesak presiden dan wakil presiden agar
meninggalkan kota dan berperang sebagai
gerilyawan, namun sarannya ini ditolak.
Meskipun dokter melarangnya, Soedirman
mendapat izin dari Soekarno untuk bergabung
dengan anak buahnya. Pemerintah pusat
dievakuasi
ke
Kraton
Ngayogyakarta
Hadiningrat atas desakan Sultan Hamengkubuwono IX, namun mereka tertangkap dan
diasingkan.
Sebelum memulai gerilya, Soedirman
pertama-tama pergi ke rumah dinasnya dan
mengumpulkan dokumen-dokumen penting,
lalu membakarnya untuk mencegahnya jatuh
ke tangan Belanda. Soedirman, bersama
sekelompok kecil tentara dan dokter
pribadinya, mulai bergerak ke arah selatan
menuju Kretek, Parangtritis, Bantul. Setibanya
di sana, mereka disambut oleh bupati pada
pukul 18.00. Selama di Kretek, Soedirman
mengutus tentaranya yang menyamar ke kota
yang telah diduduki oleh Belanda untuk

melakukan pengintaian, dan meminta istrinya
menjual perhiasannya untuk membantu
mendanai gerakan gerilya. Setelah beberapa
hari di Kretek, ia dan kelompoknya melakukan
perjalanan ke timur di sepanjang pantai selatan
menuju
Wonogiri.
Sebelum
Belanda
menyerang,
sudah
diputuskan
bahwa
Soedirman akan mengontrol para gerilyawan
dari Jawa Timur, yang masih memiliki beberapa
pangkalan militer. Sementara itu, Alfiah dan
anak- anaknya diperintahkan untuk tinggal di
Kraton. Sadar bahwa Belanda sedang memburu
mereka, pada tanggal 23 Desember Soedirman
memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan perjalanan ke Ponorogo. Di sana, mereka
berhenti di rumah seorang ulama bernama
Mahfuz; Mahfuz memberi sang jenderal
sebuah tongkat untuk membantunya berjalan,
meskipun Soedirman terus dibopong dengan
menggunakan tandu di sepanjang perjalanan.
Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke
timur.

Jenderal Sudirman kala memimpin perang Gerilya
terhadap Agresi Militer Belanda.

Di dekat Trenggalek, Soedirman dan
kelompoknya dihentikan oleh prajurit TNI dari
Batalion 102. Para tentara ini diberitahu bahwa
Soedirman – yang saat itu berpakaian sipil dan
dan tidak dikenali oleh tentara yang
menghentikan mereka – adalah tahanan dan
menolak untuk melepaskan Soedirman dan
kelompoknya; mereka mencurigai konvoi
Soedirman yang membawa peta dan catatan
militer Indonesia, benda yang mungkin dimiliki
oleh mata-mata. Ketika sang komandan, Mayor
Zainal Fanani, datang untuk memeriksa
keadaan, ia menyadari bahwa orang itu adalah
Soedirman dan segera meminta maaf. Fanani
beralasan bahwa tindakan anak buahnya sudah
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tepat karena menjaga wilayah dengan
saksama. Ia juga menyebutkan tentang
sebuah pos di Kediri dan menyediakan mobil
untuk
mengangkut
Soedirman
dan
pasukannya. Setelah beberapa saat di Kediri,
mereka melanjutkan perjalanan lebih jauh ke
timur; setelah mereka meninggalkan kota
pada tanggal 24 Desember, Belanda
berencana untuk menyerang Kediri.
Serangan Belanda yang berkelanjutan
menyebabkan Soedirman harus mengganti
pakaiannya dan memberikan pakaian lamanya
pada salah seorang prajuritnya, Letnan Heru
Kesser – yang memiliki kemiripan dengan
Soedirman. Kesser diperintahkan untuk
menuju selatan bersama sekompi besar
tentara, mengganti pakaiannya, dan diamdiam kembali ke utara, sedangkan Soedirman
menunggu di Karangnongko. Pengalihan ini
berhasil, dan pada 27 Desember, Soedirman
dan anak buahnya bergerak menuju Desa
Jambu dan tiba pada 9 Januari 1949. Di sana,
Soedirman bertemu dengan beberapa menteri
yang tidak berada di Yogyakarta saat
penyerangan: Supeno, Susanto Tirtoprojo, dan
Susilowati. Bersama para politisi ini,
Soedirman berjalan ke Banyutuwo sambil
memerintahkan beberapa tentaranya untuk
menahan pasukan Belanda. Di Banyutuwo,
mereka menetap selama seminggu lebih.
Namun, pada 21 Januari, tentara Belanda
mendekati
desa.
Soedirman
dan
rombongannya
terpaksa
meninggalkan
Banyutuwo, berjuang menembus jalan dalam
hujan lebat. Soedirman dan pasukannya terus
melakukan perjalanan melewati hutan dan
rimba, akhirnya tiba di Sobo, di dekat Gunung
Lawu, pada tanggal 18 Februari. Selama
perjalanannya ini, Soedirman menggunakan
sebuah radio untuk memberi perintah pada
pasukan TNI setempat jika ia yakin bahwa
daerah itu aman. Merasa lemah karena
kesulitan fisik yang ia hadapi, termasuk
perjuangannya
melewati
hutan
dan
kekurangan makanan, Soedirman yakin bahwa
Sobo aman dan memutuskan untuk
menggunakannya sebagai markas gerilya.
Komandan tentara setempat, Letnan Kolonel
Wiliater Hutagalung, berperan sebagai
perantara antara dirinya dengan pemimpin
TNI lain.

Mengetahui bahwa opini internasional
yang mulai mengutuk tindakan Belanda di
Indonesia bisa membuat Indonesia menerima
pengakuan yang lebih besar, Soedirman dan
Hutagalung mulai membahas kemungkinan
untuk melakukan serangan besar-besaran.
Sementara itu, Belanda mulai menyebarkan
propaganda yang mengklaim bahwa mereka
telah menangkap Soedirman; propaganda
tersebut bertujuan untuk mematahkan
semangat para gerilyawan.
Soedirman memerintahkan Hutagalung
untuk mulai merencanakan serangan besarbesaran, dengan prajurit TNI berseragam akan
menyerang Belanda dan menunjukkan
kekuatan mereka di depan wartawan asing
dan tim investigasi PBB. Hutagalung, bersama
para prajurit dan komandannya, Kolonel
Bambang Sugeng, serta pejabat pemerintahan
di bawah pimpinan Gubernur Wongsonegoro,
menghabiskan waktu beberapa hari dengan
membahas cara-cara untuk memastikan agar
serangan itu berhasil.
Pertemuan ini menghasilkan rencana
Serangan Umum 1 Maret 1949; pasukan TNI
akan menyerang pos-pos Belanda di seluruh
Jawa Tengah. Pasukan TNI di bawah komando
Letnan Kolonel Soeharto berhasil merebut
kembali Yogyakarta dalam waktu enam belas
jam, menjadi unjuk kekuatan yang sukses dan
menyebabkan Belanda kehilangan muka di
mata internasional; Belanda sebelumnya
menyatakan bahwa TNI sudah diberantas.
Namun, siapa tepatnya yang memerintahkan
serangan ini masih belum jelas: Soeharto dan
Hamengkubuwono IX sama-sama mengaku
bertanggung jawab atas serangan ini,
sedangkan saudara Bambang Sugeng juga
menyatakan bahwa dia lah yang telah
memerintahkan serangan tersebut.
Karena semakin meningkatnya tekanan dari
PBB, pada 7 Mei 1949 Indonesia dan Belanda
menggelar perundingan, yang menghasilkan
Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian ini
menyatakan bahwa Belanda harus menarik
pasukannya dari Yogyakarta, beserta poinpoin lainnya; Belanda mulai menarik
pasukannya pada akhir Juni, dan para
pemimpin Indonesia di pengasingan kembali
ke Yogyakarta pada awal Juli.
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Soekarno lalu memerintahkan Soedirman
untuk kembali ke Yogyakarta, tetapi Soedirman
menolak untuk membiarkan Belanda menarik
diri tanpa perlawanan; ia menganggap pasukan
TNI pada saat itu sudah cukup kuat untuk
mengalahkan pasukan Belanda. Meskipun ia
dijanjikan akan diberi obat-obatan dan
dukungan di Yogyakarta, Soedirman menolak
untuk kembali ke kalangan politisi, yang
menurutnya telah sepaham dengan Belanda.
Namun pada akhirnya Soedirman setuju
kembali ke Yogyakarta setelah menerima surat
pada tanggal 10 juli Soedirman dan
kelompoknya kembali ke Yogyakarta, mereka
disambut oleh ribuan warga sipil dan diterima
dengan hangat oleh para elit politik di sana.

Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta setelah
memimpin perang Gerilya terhadap Agresi Militer
Belanda, 10 juli 1949.

Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta disambut haru
oleh Presiden Sukarno 10 juli 1949. setelah memimpin
perang Gerilya terhadap Agresi Militer Belanda,

Penutup
Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan
dan sejarah telah membuktikan bahwa
kepemimpinan Jenderal Soedirman merupakan
pemimpin yang jenius dalam menerapkan
strategi perang
walau dalam
segala
keterbatasan namun dengan keuletan dan
kegigihannya
mampu
memaksimalkan
potensi yang ada dan dapat membuktikan
kepada dunia bahwa Indonesia patut
diperhitungkan dan Serangan Umum 1 Maret

1949 merebut kembali Yogyakarta dalam
waktu enam belas jam, menjadi bukti unjuk
kekuatan yang sukses dan menyebabkan
Belanda
kehilangan
muka
di
mata
internasional, dari sini mulai perundingan –
perundingan dilakukan dengan mengatas
namakan Republik Indonesia karena secara de
fakto Indonesia itu ada dan berdaulat.
Perjuangan
para
pahlawan
dalam
mempertahankan kedaulatan negara telah
ditunjukkan secara heroik dalam setiap
perjuangnya. Soedirman wafat di Magelang
pada pukul 18.30 malam pada tanggal 29
Januari 1950; kabar duka ini dilaporkan dalam
sebuah siaran khusus di RRI jenazah
Soedirman kemudian dibawa ke Taman
Makam Pahlawan Semaki Yogyakarta, Surat
kabar harian Yogyakarta, Kedaulatan Rakjat,
menulis bahwa Indonesia telah kehilangan
seorang "pahlawan yang jujur dan pemberani
dan hingga kini kata – kata motivasi bagi TNI
menjadi slogan dan inpirasi kuat untuk
meneruskan cita–cita mewujudkan kedaulatan
negara dan bangsa di mata dunia dengan
berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945
sebagai landasan Idiil dan kontitusional.
Sedangkan model kepemimpinan yang di
terapkan oleh Jenderal Soedirman merupakan
pemimpin yang baik dan juga merupakan
komandan
yang
baik
karena
dapat
memberikan contoh tauladan bagi anak
buahnya, kesetiaan kepada bangsa dan negara
tidak
dapat
diragukan
lagi
dengan
pernyataannya bahwa tantara adalah Tentara
hanya memiliki kewajiban satu, yaitu
mempertahankan kedaulatan negara dan
keselamatannya, cukup kalau tentara teguh
memegang kewajiban ini, lagi pula sebagai
tentara, disiplin harus dipegang teguh. Tunduk
kepada pimpinan atasannya dengan ikhlas
mengerjakan kewajibannya, tunduk pada
perintah pimpinannya yang merupakan
kekuatan dari suatu tentara. Bahwa negara
Indonesia tidak hanya dipertahankan oleh
tentara saja, maka perlu sekali mengadakan
kerjasama yang seerat-eratnya dengan
golongan serta badan-badan di luar tentara.

Letnan Kolonel Arm Kusdi Yuli Suhandra
adalah Abituren Akmil 1995 dan lulusan
Dikreg LX Seskoad TA 2021. Saat ini
menjabat sebagai Kapendam V/Brw.
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Kompol Arthur Sameaputty, S.I.K.

Pendahuluan
Malawi merupakan sebuah negara dengan
ibukota Lilongwe yang memiliki populasi
18.570.321, terletak di bagian tenggara Benua
Afrika, berbatasan dengan negara Mozambik,
Tanzania, dan Zambia. Secara umum agama
yang dianut oleh rakyat Malawi adalah Islam
dan Kristen. Dahulu nama Malawi adalah
Nyasaland, pada tahun 1891 didirikan
Protektorat Nyasaland sebagai protektorat
Britania Raya di Afrika, sampai pada tahun
1964, Nyasaland berganti nama menjadi
Malawi. Sejarah modern Nyasaland dimulai
sekitar tahun 1859 saat penjelajah asal Inggris,
David Livingstone tiba di sebuah danau raksasa
di daerah tersebut dan diberi nama Danau
Nyasa. Penemuan ini akhirnya membuka jalan
bagi Inggris untuk menginvasi wilayah
tersebut. Namun Livingstone memberontak
terhadap perdagangan budak di wilayah
tersebut, setelah kematiannya sejumlah misi
dibentuk untuk mendidik penduduk Malawi
agar dapat mengakhiri perdagangan budak dan
meningkatkan derajat rakyat. Kekuasaan
Inggris atas Nyasaland mendapat perlawanan
dari pemberontakan rakyat pada tahun 1915
yang menghendaki kemerdekaan, tokoh
penting dibalik kejadian tersebut adalah John

Chilembwe yang memimpin pergerakan rakyat,
tetapi usaha tersebut dapat dipatahkan oleh
pasukan
Inggris.
Sebagai
bagian
dari
persemakmuran
Inggris,
Malawi
juga
mengirimkan pasukan tentaranya dalam perang
dunia I dan perang dunia II di beberapa wilayah
di Afrika, di Asia dan di Eropa sekitar tahun 1916
s/d 1946. Tentara Malawi sebagai pasukan
militer koloni Inggris tergabung ke dalam “Kings
Africa Rifles (KAR Troops), dan bertempur
sebagai bagian dari pasukan Kerajaan Inggris.
Di Tahun 1953 Protektorat Nyasaland
dipersatukan dengan Proktetorat Rhodesia Utara
dan Rhodesia Selatan ke dalam Federasi
Rhodesia dan Nyasaland. Setelah 10 tahun,
federasi tersebut dibubarkan atas permintaan
Nyasaland. Pada tanggal 6 Juli 1964 negeri ini
menjadi anggota merdeka Persemakmuran
Inggris. Namanya menjadi Malawi dengan Dr.
Hastings Kamuzu Banda sebagai perdana
menteri yang pertama dan pada tahun 1966
menjadi presiden pertama Malawi.
Mendasari latar belakang tersebut diatas,
maka rumusan masalah dalam tulisan singkat ini
adalah “Bagaimana perjuangan Malawi
mencapai kemerdekaan dari Kolonial Inggris?”.
Berdasarkan rumusan masalah ini, maka penting
untuk menelaah usaha - usaha yang dilakukan
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oleh rakyat Malawi untuk mencapai
kemerdekaannya menjadi sebuah negara yang
mandiri.
Adapun metode yang digunakan dalam
tulisan singkat ini adalah deskriptif analisis dan
studi kepustakaan, dengan ruang lingkup
meliputi pendahuluan, pembahasan, dan
penutup.
Pembahasan.
Sejarah kuno Malawi sangat jarang
diketahui, dari beberapa sumber menyatakan
bahwa penduduk yang berpindah-pindah
mulai menyebar di bagian selatan Garis
Khatulistiwa Benua Afrika yang maha luas.
Mereka disebut oang Bantu karena
menggunakan Bahasa yang sama. Beberapa
bukti sampai saat ini adalah penduduk yang
bermukim di Malawi, Zambia, atau Afrika
Selatan
disebut
bangsa-bangsa
yang
berbahasa Bantu.
Suku bangsa Malawi yang awalnya disebut
orang Maravi adalah bagian dari kelompokkelompok
tersebut.
Orang
Maravi
menyeberang masuk ke Zambia dan Tanzania
dari bagian selatan Kongo pada abad ke-16.
Keturunan langsung mereka yaitu Suku Chewa
yang berdiam hingga saat ini di bagian tengah
hingga selatan Malawi.
Pada Abad pertengahan tersebut Kota
Konstantinopel sebagai pusat perdagangan
yang menghubungkan dunia barat dan timur
direbut oleh Sultan Memhed II dari Kesultanan
Utsmaniyah kemudian merubah nama kota
tersebut
menjadi
Istambul,
akhirnya
berdampak pada aktifitas perdagangan di
Kawasan Eropa. Akhirnya kerajaan-kerajaan
besar di Eropa mengirimkan tim ekspedisinya
menyebar ke beberpa penjuru dunia untuk
melakuakan eksplorasi terhadap daerahdaerah yang belum mempunyai sistem
peradaban dan teknologi modern.
Selama abad ke-17 dan ke-18 para
penjelajah Portugis melakukan sejumlah
perjalanan melintasi ujung selatan Benua
Afrika untuk mengarah ke belahan timur bumi.
Akan tetapi, para penjelajah ini tidak sampai
mendirikan permukiman tetap, dan saat ini
hanya sedikit sekali ditemukan bekas-bekas
ekspedisi mereka di wilayah Malawi.

Peta wilayah negara Malawi

Latar Belakang Perjuangan Malawi
Sejak kedatangan bangsa Eropa ke tanah
Nyasaland di akhir abad ke-19 sekitar tahun
1850an, terjadi peningkatan perdagangan
orang sebagai bentuk perbudakan hasil
peninggalan dari bangsa Portugis. Penduduk
Malawi yang berada dibawah kekuasaan
Kolonial tidak dapat berbuat banyak karena
minim pendidikan dan kesejahteraan,
sehingga dapat dengan mudah dikuasai oleh
pendatang berkulit putih yang mempunyai
misi tertentu untuk mengeksplorasi tanah
baru yang mereka datangi. Bentuk
imperialism pun muncul di tanah Afrika
khusunya Nyasaland atau Malawi. Sisi positif
yang bisa diambil dari kedatangan Inggris ke
Malawi memberi dampak yang baik,
kemajuan Pendidikan lebih diperhatikan dan
peningkatan
keterampilan
dalam
hal
perkebunan
dan
perekonomian
pun
diperbaiki, penyebaran agama juga menjadi
prioritas. Tokoh Inggris yang membawa
perubahan di tanah Malawi adalah David
Livingstone, yang bertekad menghapus
perbudakan. Livingstone mendapat dukungan
dari Kerajaan Inggris dan mendanai misinya di
Malawi. Dia membuat sistem transportasi di
sepanjang Danau Nyasa untuk peningkatan
perdagangan ke Afrika bagian tengah di tahun
1859. Livingstone juga membawa misi
penyebaran agama Anglikan yang diberi nama
Universitie’s Mission for Central Africa (UMCA)
yang disponsori oleh Oxford University.
Kegiatan misi tersebut salah satunya adalah
membangun sekolah-sekolah. Pada tahun
1873, David Livingstone meninggal dunia di
tengah benua Afrika. Namanya pun
diabadikan di sebuah gereja yang berada di
selatan Danau Nyasa, dikenal dengan sebutan
Livingstonia Church.
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David Livingstone

Beberapa tokoh dari Inggris akhirnya
melanjutkan misi yang sama yang diemban
oleh
Livingstone
untuk
menghapus
perbudakan dan peningkatan kualitas
pendidikan.
Inggris
berhasil
menjalankan
misi
kemanusiaannya di tanah Malawi pada awal
abad ke-20. Tanda-tanda kebangkitan
nasionalisme akhirnya muncul dari seorang
pribumi asli yang bernama John Chilembwe.
Orangtua dari Jhon Chilembwe terjerumus
dalam dunia perbudakan di Amerika Serikat,
inilah hal menguntungkan bagi sejarah
nasionalisme Malawi. Jhon Chilembwe
mendapat pendidikan yang baik sehingga dia
berhasil menjadi pendeta. Pada tahun 1897,
dia Kembali ke Malawi kemudian mendirikan
beberapa sekolah yang beroperasi dalam
sistem kolonial. Sebagai seorang pendeta di
desa Mbombwe di tenggara Nyasaland, Jhon
Chilembwe mempunyai pengaruh yang sangat
kuat di wilayahnya, melalui khotbahnya
penduduk Nyasaland termotivasi untuk
menghapus sistim kolonial, kerja paksa dan
diskriminasi rasial. Pendeta John Chilembwe
memimpin pemberontakan kecil pada tanggal
23 Januari 1915 di sebuah perkebunan milik
Alexander Livingstone Bruce di daerah
Mogomero dengan membunuh 3 warga kulit
putih. Kepala 3 orang kulit putih tersebut
dibawa ke Gereja keesokan harinya 24 Januari
1915 dan diletakan di tiang sebelah
tempatnya berdiri saat Chilembwe memimpin
ibadah hari Minggu. Selain serangan itu, ada
juga beberapa serangan kecil di beberapa
tempat seperti di kantor pusat sebuah

perusahaan di Blantyre untuk mendapatkan
senjata dan amunisi, terjadi juga serangan kecil
di Zomba ibukota kolonial, di Ncheu dan di
Mlanje yang berada di utara. Namun
rangakaian
serangan-serangan
tersebut
berakhir
dalam
hitungan
hari
dan
menimbulkan korban sedikit dari pihak kolonial
kulit putih.
Dampak dari serangan tersebut, sekitar 40
orang pribumi akhirnya dieksekusi mati oleh
kolonial dan lebih dari 300 orang dipenjarakan.
Jhon Chilembwe sendiri melarikan diri ke
perbatasan Mozambik untuk mencari tempat
persembunyian, namun nahas nasibnya dia
ditembak mati di perbatasan oleh pasukan
patroli pada tanggal 3 Februari 1915. Meskipun
pemberontakan itu sendiri tidak berhasil,
pemberontakan ini bisa disebut sebagai
momen penting dalam sejarah Malawi.
Pemberontakan ini memiliki efek yang
bertahan lama pada sistem administrasi Inggris
di Nyasaland. John Chilembwe pada akhirnya
diangkat menjadi pahlawan nasional Malawi
pada tahun 1964 setelah kemerdekaan negara
tersebut dan seluruh rakyat Malawi merayakan
hari pemberontakannya sebagai bentuk
momen paling penting dalam simbolisme
perjuangan bangsa Malawi.

John Chilembwe

Perjuangan Malawi Merebut Kemerdekaan
Sebelum momen bersejarah yang diukir
oleh Jhon Chilembwe, banyak pemuda Malawi
yang bergabung dalam pasukan tantara
bentukkan kolonial Inggris, karena Inggris
harus memperkuat wilayah jajahannya sebagai
dampak dari meletusnya Perang Dunia I di
Kawasan Eropa.
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Wilayah jajahan Inggris di Afrika banyak
yang berdekatan dengan wilayah jajahan
Jerman. Jerman dan Inggris berperang dan
berbeda pihak sekutu dalam Perang Dunia I
tersebut. Pasukan tentara kolonial Inggris di
Benua Afrika dikenal dengan sebutan King’s
African Rifles (KAR) terdiri dari banyak negara,
seperti Malawi, Zambia, Kenya, Uganda,
Tanganyika. KAR adalah resimen kolonial
Inggris multi-batalyon yang melaksanakan
tugas menjaga keamanan militer internal di
dalam wilayah kolonial, dan bertugas di luar
wilayah selama perang dunia. Perwira-perwira
dalam pasukan ini adalah yang berasal dari
Inggris, sejak awal dibentuk 1902 hingga akhir
tahun 1960an barulah bisa dijabat oleh
pribumi. Malawi sendiri menyertakan 2
batalyon dalam susunan pasukan KAR,
Batalyon 1 Nyasaland dengan 6 kompi, dan
Batalyon 2 Nyasaland dengan 6 Kompi.
Pasukan KAR dari Nyasaland/Malawi juga ikut
bertempur pada Perang Dunia II, baik di
wilayah Afrika sampai ke wilayah Malaya
sebagai bentuk layanan terhadap kerajaan
Inggris.
Komandan yang terkenal adalah George
Sam Shepperson seorang perwira kebangsaan
Inggris yang pernah menjadi komandan
batalyon ke-13 pasukan KAR Nyasaland/
Malawi. Setelah pension dari kedinasan
militer, dia beralih profesi sebagai sejarawan
yang meneliti tentang perjuangan bangsabangsa Afrika termasuk menulis tentang
perjuangan John Chilembwe dari Malawi.
Hasil karya sejarahnya kemudian menjadikan
cerita tentang Chilembwe dikenal secara luas.
Perjalanan perjuangan rakyat Malawi
belum berakhir pada cerita mengenai pasukan
KAR. Sekitar tahun 1898 lahir seorang anak
kecil dengan nama Kamnkhwala yang berarti
obat kecil, kemudian diganti menjadi Kamuzu
yang artinya akar kecil, karena ibunya sering
meminum ramuan akar untuk obat anti
kemandulan. Nama Hastings ditambahkan
pada awalan nama Kamuzu, setelah dibaptis
di Gereja. Hasting Kamuzu Banda adalah nama
lengkap dari anak kecil yang kelak akan
memimpin Malawi selama 30 tahun.
Kehidupan Hastings Banda saat kecil sangatlah
menyedihkan dimana dia harus berjalan kaki

ke Johanesburg Afrika Selatan untuk
bersekolah yang lebih layak. Sambil
menempuh pendidikan, Hastings Banda juga
bekerja di salah satu tambang di Johanesburg
selama beberapa tahun. Dia juga aktif di
kegiatan Gereja, hingga suatu saat di usia
sekitar 27 tahun, ada seorang pelayan Gereja
menawarkan dia dan membiayainya untuk
bersekolah keagamaan di Amerika serikat.
Pada tahun 1925, Hastings Kamuzu Banda
berangkat ke New York untuk menempuh
pendidikan lanjutan di Wilberforce Institute
dan lulus di tahun 1928. Banda kemudian
mendaftar
menjadi
mahasiswa
prakedokteran di Universitas Indiana dengan
dibiayai oleh seorang dr. Herald kulit putih
dari Afrika Selatan. Dia juga menjadi tenaga
pengajar sejarah dan antropologi di
Universitas Chicago. Perjalanan pendidikannya
berlanjut hingga kelulusan nya pada tahun
1937 menjadi seorang dokter dengan gelar
M.D. Banda kemudian melanjutkan karir
pendidikannya di Universitas Edinburg Inggris
untuk meraih gelar dokter yang kedua sebagai
syarat untuk membuka praktek di Liverpool
pada tahun 1941 yang disponsori oleh
pemerintah Nyasaland/Malawi. Ternyata ada
hal penting yang dihindari oleh dia yaitu wajib
militer untuk dokter tentara, dia pun
menghindar ke North Shields. Di tahun 1944
setelah Perang Dunia II, Banda membuka
praktek dokter di Kilburn pinggiran kota
London dan aktif secara politik dalam partai
buruh. Banda pindah ke London tahun 1945,
membeli rumah sendiri di London. Hidup
berpindah-pindah merupakan siasat Banda
untuk menghindari dipanggil pulang ke
Nyasaland/Malawi,
karena
dia
takut
penghasilannya akan dihabiskan oleh keluarga
besar nya.di kampung halaman.
Kepandaian Hastings Kamuzu Banda dalam
berpolitik akhirnya membuahkan hasil, dia
pun dipanggil pulang ke Malawi oleh
perwakilan
kongres
Nyasaland
yang
menemuinya di Pelabuhan Liverpool sebagai
permintaan pemimpin kongeres Nyasaland
agar dia dapat memimpin perjuangan mereka
lepas dari kolonial. Dr. Banda pun kembali ke
tanah kelahirannya dan pada tanggal 6 Juli
1958 dia tampil untuk pertama kalinya di
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Teluk Nkata dan diakui sebagai pemimpin
kongres. Sejak saat itu, dia pun aktif
berkeliling negaranya untuk berbicara
menentang federasi Rhodesia-Nyasaland yang
merupakan buatan Inggris dan juga
menentang imperialisme. Namun dalam
kampanyenya, Banda kesulitan berbicara
dengan Bahasa suku nya sendiri, akibat terlalu
lama menimba ilmu di luar negeri, sehingga
dia
menggunakan
penerjemah
dalam
berkampanye. Rakyat Nyasaland/Malawi
bergelora dan membuat kegaduhan sebagai
pengaruh kuat dari seorang calon pemimpin
mereka Hastings Kamuzu Banda. Tahun 1959
keadaan darurat pun diumumkan dan
dilaksanakan operasi khusus oleh tentara
federasi kolonial Inggris untuk menangkap
Banda dan pengikutnya. Mereka dipenjara
oleh tentara federasi dan dibebaskan bulan
April 1960, akibat dari pengaruh koloninya
yang menuntutnya dibebaskan. Perjalanan
Politik Nyasaland/Malawi memasuki babak
baru, 6 tahun setelah Banda kembali ke
negaranya
Nyasaland/Malawi
resmi
mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 6
Juli 1964. Hastings Kamuzu Banda diangkat
sebagai Perdana Menteri yang bertanggungjawab pada Kerajaan Inggris dan menetapkan
nama ‘Malawi’ sebagai nama resmi
negaranya. Banda memilih nama Malawi
karena pernah melihat peta Perancis Kuno
yang mencantumkan nama Danau ‘Maravi’,
suara dan tampila kata ‘Malawi’ pun
didapuknya sebagai sebutan negara yang dia
pimpin.

Hastings Kamuzu Banda

Kontroversi Presiden Malawi
Kepemimpinan Banda sebagai perdana
Menteri dinilai otokratis, dia menerima
proposal dari beberapa menterinya untuk
membatasi kekuasaannya. Empat orang
menterinya akhirnya dipecat dampak dari
kejadian tersebut. Krisis kabinetnya pun tidak
dapat dihindari karena beberapa Menteri
kabinetnya juga ikut mengundurkan diri.
Malawi pun akhirnya mengadopsi konstitusi
baru pada 6 Juli 1966, di mana negara itu
dinyatakan sebagai Republik. Banda terpilih
sebagai presiden pertama negara itu untuk
masa jabatan lima tahun, dia satu-satunya
kandidat presiden saat itu. Undang-undang
Dasar baru tersebut memberikan kewenangan
eksekutif dan legislatif seluas-luasnya, dan juga
secara resmi menjadikan Malawi Congres Party
(MCP) sebagai satu-satunya partai yang sah di
Malawi. Namun, negara itu sudah menjadi de
facto negara satu partai sejak kemerdekaan.
Konstitusi baru secara efektif mengubah
kepresidenan Banda menjadi kediktatoran
hukum.
Pada tahun 1970, kongres MCP menyatakan
Banda sebagai presiden seumur hidup. Pada
tahun 1971, badan legislatif mendeklarasikan
Banda sebagai Presiden abadi untuk Malawi.
Gelar resminya adalah "Yang Mulia Presiden
Kehidupan Republik Malaŵi, Ngwazi Dr.
Hastings Kamuzu Banda. Sebutan Ngwazi
berarti "kepala pemimpin".
Kepemimpinan Banda sebagai presiden
Malawi tidak pernahlepas dari kontroversi.
Pada tahun 1983 terjadi sebuah kejadian
‘kecelakaan lalu-lintas’ yang menyebabkan 3
menterinya dan 1 anggota parlemen tewas
dalam kejadian kecelakaan lalu-lintas, yang
pada akhirnya terkuak bahwa mereka sengaja
dibunuh karena mempunyai dukungan
terhadap demokrasi multipartai. 4 korban
tersebut diperintahkan untuk dimakamkan
pada malam hari dan tidak boleh dibuka peti
matinya untuk dilihat banyak orang.
Kediktatoran Banda sebagai presiden pun
semakin berdampak besar, semua warga
negara dewasa wajib menjadi anggota partai
MCP sampai anak belum lahir pun harus
manjadi anggota partai karena intimidasi yang
dilakukan oleh Gerakan paramiliter MCP
dengan menggunakan senjata.
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Mereka juga melakukan operasi intelijen
dan spionase serta menjadi pengawal
kepercayaan Presiden Banda. Mereka
membantu menumbukan budaya ketakutan
meluas terhadap rakyat Malawi selama
pemerintahannya.
Pada
akhir
perjalanannya
sebagai
Pemimpin Malawi di tahun 1993, Banda
mendapat tekanan yang besar dari rakyatnya
maupun
dari
kongres,
serta
dunia
internasioanal. Referendum Malawi pun
dilaksanakan untuk menyuarakan demokrasi
multipartai. Operasi Bwezani dilancarkan
untuk melucuti senjata pasukan pengawal
Banda. Pada akhirnya Banda kalah dalam
Pemilu tahun 1994 dari lawannya Bakili
Muluzi, tetapi partai MCP nya tetap menjadi
kekuatan utama dalam dunia perpolitikan
Malawi. Pada tahun 1995, Banda ditangkap
dan didakwa melakukan pembunuhan,
sepuluh tahun sebelumnya, terhadap mantan
rekan kabinetnya. Dia akhirnya dibebaskan
karena kurangnya bukti. Hastings Kamuzu
Banda meninggal pada usia 99 tahun di
Johanesburg Afrika Selatan karena menderita
sakit
dan
mendapatkan
pemakaman
kenegaraan penuh kemegahan.
Analisis Kepemimpinan Negara Malawi
Untuk menganalisis pemimpin Malawi dari
2 tokoh yang sangat penting, dapat ditinjau
dari Analisis SWOT, berdasarkan faktor-faktor
internal (strength/kekuatan dan weakness/
kelemahan) dan eksternal (opportunity/
peluang dan threat/kendala) yang mempengaruhinya. Faktor internal, kekuatan dari
para pemimpin Malawi diantaranya adalah
memiliki latarbelakang pendidikan yang
sangat baik yaitu Jhon Chilembwe adalah
seorang lulusan sekolah keagamaan, Hastings
Kamuzu Banda adalah seorang lulusan
kedokteran, yang pasti dapat mempengaruhi
sikap mereka sebagai pemimpin yang
intelektual. Mereka berdua juga memiliki
karakter yang kuat sebagai pemimpin untuk
menggerakkan serta mempengaruhi orang
lain, apalagi sebagai seorang pendeta yang
sangat dipandang dan dihargai oleh
jemaatnya, sedangkan Banda juga mempunyai
pengalaman dalam panggung politik saat
bergabung dengan partai buruh Ketika berada

di Inggris dan berpengalaman sebagai seorang
tenaga pengajar di Amerika Serikat. Kekuatan
lain yang bisa kita lihat adalah kedua tokoh
pemimpin ini sama-sama ingin membawa
perubahan kepada kehidupan negara Malawi.
Di sisi lain, kedua tokoh ini mempunyai
kelemahan dalam hal kepemimpinannya.
Sebagai seorang pendeta, John Chilembwe
tidak mempunyai kemampuan berperang dan
mengatur strategi, dan tidak punya riwayat
pelatihan militer sehingga pemberontakan dan
perlawanan yang dipimpinannya mengalami
kegagalan. Sebagai seorang pemimpin baru
sebuah negara, Hastings Kamuzu Banda
memiliki sifat otokratis yang mengarah pada
kediktatoran, dimana dia tidak menerima
masukan dari para menterinya untuk kemajuan
negaranya, malah memecat dan bahkan
merencanakan pembunuhan. Banda juga tidak
memiliki kemampuan kepemimpinan militer
sehingga sayap paramilternya sekaligus
pengawalnya menjalankan perintahnya dengan
sewenang-wenang. Di lain hal, kelemahan
Banda juga adalah haus kekuasaan yang
membuatnya ingin menjadi presiden abadi.
Jika ditinjau dari faktor eksternal, peluang
kedua tokoh ini sangat terbuka menjalankan
kepemimpinannya. Di tahun 1850 s/d 1915,
banyak misi dari tokoh-tokoh kerajaan Inggris
yang hendak menghapus perbudakan, dan
diskriminasi rasial, seharusnya John Chilembwe
dapat memanfaatkan hal tersebut. Sedangkan
di periode saat tinggal di Inggris, Hastings
Kamuzu Banda sudah mendapat dukungan dari
pemimpin kongres federasi Nyasaland yang
membutuhkan kehadirannya untuk memimpin
perjuangan mereka. Peluang lain yaitu, banyak
rakyat Malawi yang telah bergabung dalam
pasukan tentara KAR (King’s African Rifles)
bentukan kolonial Inggris sejak tahun 1902.
Begitupun dengan situasi rakyat Malawi
mendukung penuh dan memberi kepercayaan
terhadap kampanye Hastings Kamuzu Banda
saat kepulangannya ke tanah kelahirannya.
Namun dapat dilihat bahwa peluang-peluang
tersebut tidak dapat dimaksimalkan oleh kedua
tokoh tersebut.
Jika kita lihat dari pembahasan diatas
terdapat pula kendala yang dihadapi mereka.
Jhon Chilembwe tidak mempunyai pasukan
terlatih, hanya mengandalkan jemaatnya yang
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tidak mempunyai kemampuan kemiliteran,
serta tidak memiliki persenjataan militer yang
lengkap saat itu. Sedangkan kendala yang
dialami oleh Hastings Kamuzu Banda adalah
mendapat pertentangan dari federasi
Rhodesia- Nyasaland kolonial Inggris, serta
mendapat perlawanan dari rakyatnya di ujung
pemerintahannya.
Akhrinya
pengaruh
kepemimpinan mereka tidak berjalan dengan
mulus untuk mencapai tujuan.
Merujuk pada sifat-sifat dan gaya
kepemimpinan kedua tokoh Negara Malawi ini
dapat kita lihat perbedaan dari keduanya
dengan
pendekatan
prespektif
teori
kepemimpinan. Jhon Chilembwe mendapat
sifat kepemimpinan karena diberi pendidikan
dan kesempatan untuk itu, sangat sesuai
dengan salah satu teori kepemimpinan yaitu
‘Teori Sosial’. Sedangkan Hastings Kamuzu
Banda mendapat sifat kepemimpinannya
melalui kelahirnya telah memiliki bakat-bakat
kepemimpinan, yang kemudian dikembangkan
melalui pendidikan yang teratur dan
pengalaman-pengalaman yang memungkinkannya untuk mengembangkan lebih lanjut
bakat-bakat kepemimpinan yang memang
telah dimilikinya itu, sangat cocok dengan
‘Teori Ekologis’. Melalui prespektif ini, kedua
tokoh pemimpin Malawi ini akhirnya memiliki
karakter yang kuat sebagai seorang pemimpin
yang dapat mempengaruhi orang lain unutk
mencapai tujuannya menuju perubahan,
tentunya tidak terlepas dari hasil yang mereka
peroleh
dalam
kesempatan
menjadi
pemimpin.
PENUTUP
Kesimpulan yang dapat dimabil adalah
perjalanan panjang perjuangan negara Malawi
untuk meraih kemerdekaannya sendiri dimulai
sejak pergerakan yang dilakukan oleh Jhon
Chilembwe pada tahun 1915 yang melakukan
pemberontakan terhadap kolonial Inggris
sebagai bukti perlawanan rakyat terhadap
imperialisme yang terjadi di tanah mereka.
Meskipun
pemberontakan
tersebut
mengalami kegagalan, namun dapat diniai
bahwa keberanian dari seseorang dengan
latarbelakang pendeta memiliki keberanian
untuk melawan. Jhon Chilembwe pun tewas
tertembak oleh petugas patrol perbatasan

saat hendak melarikan diri ke perbatasan
Mozambik untuk mencari perlindungan. Dapat
disimpulkan bahwa tokoh John Chilembwe ini
adalah komandan yang buruk dan pemimpin
yang buruk.
Begitu juga hal yang dialami oleh mantan
presiden pertama negara Malawi Hastings
Kamuzu Banda yang mempunyai disiplin ilmu
kedokteran. Banda mendapat pengalaman
yang luar biasa sejak kecil menempuh banyak
strata pendidikan mulai dari pendidikan
keagamaan, tenaga pengajar, hingga menjadi
dokter dan juga mempunyai pengalaman
politik sebelum berjuang menentang federasi
Rhodese-Nyasaland buatan Inggris di tanah
kelahirannya yaitu aktif pada salah satu partai
di Inggris. Walaupun pernah ditangkap, Banda
kemudian menjadi perdana Menteri dan
presiden dari Malawi di tahun 1964 dan 1966
s/d 1994, tapi sifat otokratis dan haus
kekuasaannya membuat dia menjadi serakah
dalam memimpin selama 30 tahun. Banda
tidak menjalankan sistem demokrasi dengan
baik, hanya berlaku 1 partai di Malawi dan
menjadi calon tunggal dalam pemilu. Dapat
disimpulkan kemudian bahwa tokoh Hasting
Kamuzu Banda ini adalah komandan yang
buruk dan pemimpin yang buruk.
Kedua tokoh yang berpengaruh di Malawi
ini sama-sama memiliki prestasi masingmasing, yang tidak bisa dipandang sebelah
mata, sehingga membuat nama mereka
menjelma menjadi tokoh penting di wilayah
tenggara benua Afrika. Sekalipun usaha
mereka ada yang gagal dan ada juga yang
berhasil, mereka tetap merupakan tokoh yang
sangat berpengaruh terhadap segala usaha
Malawi mencapai kemerdekaannya. Boleh
dikatakan mereka adalah pahlawan dari
Malawi walaupun mereka memiliki sifat-sifat
yang buruk. Mereka tetap dikenang sepanjang
zaman oleh semua rakyat negara Malawi.
Kompol Arthur Sameaputty, S.I.K., adalah
abituren Akademi Kepolisian 2005 dan
lulusan Dikreg LX Seskoad TA 2021, saat ini
menjabat sebagai Danyon C Resimen III
Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri.
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Mayor Cba Ebiyanto, S.Si.T., M.M.Tr
Pendahuluan
Bahrain merupakan negara pertama yang
menemukan minyak pada tahun 1902,
meskipun proses pengeboran minyak baru
dilakukan pada tahun 1932, pada saat jatuhnya
pasar mutiara dunia. Menyadari bahwa
Bahrain tidak dapat bergantung selamanya
pada minyak, selama 40 tahun terakhir Bahrain
memimpin negara-negara Teluk lainnya dalam
transisi menuju ekonomi modern dan tidak
lagi bergantung pada minyak. Secara khusus,
Bahrain menjadi pusat keuangan sejak tahun
1980-an dan sejak saat itu terus
mengembangkan sektor manufaktur, logistik,
komunikasi, jasa profesional dan properti.
Tahun 2002, Bahrain menjadi kerajaan
konstitusional dan parlemen pertama dipilih
demokratis dan menjadi awal dimulainya
pemerintahan di Kerajaan Bahrain. Gelombang
protes yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika
Utara sejak Desember 2010 tidak luput
membawa aksi protes masyarakat Shiah
Bahrain yang telah terjadi sejak awal abad ke20, mencapai puncaknya. Aksi protes yang
terjadi di Bahrain menuntut kebebasan politik
yang lebih besar bagi kaum Shiah, pemenuhan
hak-hak ekonomi serta sosial yang mencapai
puncaknya pada tanggal 17 Februari 2011.

Pemerintah Bahrain kemudian meminta
bantuan dari Gulf Cooperation Council yang
kemudian mengirimkan pasukan Paninsula
Shield Force ke Bahrain. Sekitar 1.000 angkatan
bersenjata Saudi Arabia dan 500 polisi dari Uni
Emirat Arab tiba di Bahrain pada tanggal 14
Maret 2011. Bulan Mei 2011, Raja Bahrain H.M
King Hamad bin Isa Al-Khalifa menyerukan dialog
nasional yang dipimpin oleh Putra Mahkota,
Prince Salman Bin Hamad Al-Khalifa untuk
meredakan ketegangan. Selain itu, H.M King
Hamad juga membentuk Bahrain Independent
Commission of Inquiry (BICI) pada tanggal 29 Juni
2011 untuk menyelidiki peristiwa yang terjadi
pada bulan Februari dan Maret 2011.
Setelah revolusi yang terjadi di Iran, kelompok
Syiah mulai menyebar ke berbagai penjuru di
Timur Tengah yang salah satunya melalui
imigrasi penduduk. Hal ini terjadi di Bahrain yang
sebagian
mengklaim
bahwa
persentasi
Kelompok Syiah di Bahrain baik dari keturunan
Arab ataupun Iran mencapai kisaran 60 %
sampai dengan 65 % dari jumlah keseluruhan
penduduk. Kelompok Syiah memberi andil
terhadap gerakan sporadis serta anarkis yang
berujung kepada tuntutan untuk menghapus
sistem monarki yang berlaku dengan model
pemerintahan Iran.
50

Hamad Bin Isa Alkhalifa merupakan raja
Kerajaan Bahrain yang merupakan anak dari
Isa bin Salman Al Khalifa, Emir sebelumnya.
Setelah menggantikan ayahnya, Raja King
Hamad melakukan banyak pembaruan politik
di Kerajaan yang mencakup pembebasan atas
semua tahanan politik, memberikan hak
memilih
kepada
perempuan,
dan
menyelenggarakan pemilu untuk parlemen.

Raja Bahrain H.M King Hamad bin Isa Al-Khalifa

Fenomena Arab Spring atau wacana
demokrasi Barat yang mengalihkan sistem
pemerintahan monarki konstitusional ke
sistem demokrasi hanya mampu menurunkan
Perdana Menteri Tunisia, Zine El Abidin Ben
Ali, Hosni Mubarak, Muammar Al-Ghaddafi
(Perdana Menteri Tunisia, Mesir, Libya) tetapi
tidak dengan rezim Hamad bin Isa Al Khalifa di
Bahrain.
Krisis di Bahrain mulai menanjak pada
perseteruan pemilihan parlemen 2010.
Parlemen retak dan pihak oposisi menolak
untuk mengambil bagian dari proses politik
serta menilai kepemimpinan tidak jujur.
Karena keretakan, semua keputusan yang
dibuat pemerintahan, loyal pada kerajaan dan
lebih
menguntungkan
pihak
loyalis
pemerintah. Terinspirasi dari perkembangan di
Tunisia dan Mesir, oposisi Bahrain juga
berharap bisa mengantikan kepemimpinan
Hamad bin Al Khalifa. Aksi protes dimulai 14
Februari 2011 dimana para demonstran yang
didominasi kelompok Syi’ah mulai turun ke
jalan dengan menyuarakan nyanyian “Tahrir
Cairo” di alun-alun kota. Aksi brutal dari
beberapa golongan kecil menyebabkan
pasukan keamanan diturunkan, sehingga
bentrokan yang terjadi menyebabkan dua
orang pengunjuk rasa meninggal.

Hari demi hari, bentrokan susulan pun
terjadi antara pihak keamanan dan kelompokkelompok pemuda yang turun ke jalan,
berputar-putar menuju bundaran, menyebabkan dua orang tertembak dan tergeletak di
jalan.
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas,
maka yang menjadi pokok-pokok persoalan
dalam penulisan ini adalah : 1) Bagaimana
latar belakang konflik antara pemerintahan
Hamad bin Isa Alkhalifa dengan kelompok
Shiah di Bahrain?; 2) Bagaimana teknik
analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang
dan kendala) tentang kepemimpinan Hamad
bin Isa Al Khalifa di Bahrain ?. Mencermati
pokok-pokok persoalan tersebut, maka
rumusan masalah dalam penulisan ini adalah
bagaimana kepemimpinan Hamad Bin Isa Al
Khafila dalam rangka Menghadapi Pengaruh
Kelompok Oposisi Di Bahrain ? Berdasarkan
hal inilah, maka kepemimpinan Hamad bin Isa
Al Khalifa menjadi penting untuk dianalisis
sebagai sebuah gambaran bagi para generasi
muda bangsa Indonesia umumnya dalam
rangka suksesi kepemimpinan nasional.
Pembahasan.
Hamad bin Isa Al-Khlifa adalah seorang
pemimpin negara paling kecil di kawasan
Teluk dengan luas daratan sekitar 760 km2
serta total perkiran penduduk pada tahun
2010 sekitar 1,314,089 jiwa dengan komposisi
46% Bahraini, 45.5% Asian 4.7% Arab lainya,
1.6% Afrika 1% Eropa dan 1.2 % lainya5, yang
mulai dikritik pada 14 Februari 2011 ketika
seorang pemuda 21 tahun mati tertembak
oleh pasukan keamanan pemerintah dalam
memadamkan aksi demonstran di pusat
ibukota Manama6. Pada masa ke-11 tahun
periode pemerintahannya sejak menjadi Amir
pada tahun 1999 dan menjadi Raja pada
tahun 2001. Di sebelah Barat Bahrain,
terdapat Arab Saudi dengan menyeberangi
Fadh Causeway sepanjang 25 km, dan di
sebelah Timur melintasi Teluk penerbangan
sekitar 15 menit terdapat Iran. Kepemimpinan
Hamad bin isa Al Khalifa tidak berpengaruh
oleh adanya gelombang Arab Spring,
walaupun terdapat beberapa insiden dengan
kelompok Shiah yang selalu menekan kepada
kubu pemerintahan.
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Pembahasan.
Hamad bin Isa Al-Khlifa adalah seorang
pemimpin negara paling kecil di kawasan Teluk
dengan luas daratan sekitar 760 km2 serta
total perkiran penduduk pada tahun 2010
sekitar 1,314,089 jiwa dengan komposisi 46%
Bahraini, 45.5% Asian 4.7% Arab lainya, 1.6%
Afrika 1% Eropa dan 1.2 % lainya5, yang mulai
dikritik pada 14 Februari 2011 ketika seorang
pemuda 21 tahun mati tertembak oleh
pasukan keamanan pemerintah dalam
memadamkan aksi demonstran di pusat
ibukota Manama.
Pada masa ke-11 tahun periode
pemerintahannya sejak menjadi Amir pada
tahun 1999 dan menjadi Raja pada tahun
2001. Di sebelah Barat Bahrain, terdapat Arab
Saudi dengan menyeberangi Fadh Causeway
sepanjang 25 km, dan di sebelah Timur
melintasi Teluk penerbangan sekitar 15 menit
terdapat Iran. Kepemimpinan Hamad bin isa Al
Khalifa tidak berpengaruh oleh adanya
gelombang Arab Spring, walaupun terdapat
beberapa insiden dengan kelompok Shiah
yang selalu menekan kepada kubu
pemerintahan. Oleh sebab itu, perlu di
uraiakan latar belakang kepemimpin-an raja
Bahrain
ini
dan
faktor-faktor
yang
mempengaruhi terhadap kepemimpinannya.
Latar belakang konflik antara pemerintahan
Hamad bin Isa Alkhalifa dengan kelompok
Shiah di Bahrain.
Arab Saudi adalah negara yang paling
dominan mendukung rezim pemerintahan
Bahrain, sebagaimana pada tanggal 20
Februari 2011 Wakil Perdana Menteri II Arab
Saudi, Pangeran Nayef bin Abdulaziz,
menyempatkan panggilan telepon ke Bahrain
kepada Raja Hamad bin Isa Al-Khalifa untuk
membahas hubungan bilateral.

Pangeran Nayef menekankan bahwa Arab
Saudi berdiri dengan Bahrain dan mendesak
rakyat negara itu untuk menjaga keamanan
mereka, stabilitas dan persatuan nasional.
Nayef berharap untuk kelanjutan dari
kemajuan dan kemakmuran di Bahrain
dibawah kepemimpinan saat ini. Sebagaimana
dalam sebuah pernyataan resmi, Kerajaan
menyatakan harapan untuk pemulihan,
stabilitas Bahrain serta mengimbau rakyat
negara itu untuk menggunakan pemikiran
rasional dalam mengedepankan sudut pandang
mereka dan menerima apa yang telah
disampaikan pemerintah kepada mereka. Serta
penyataan resmi kerajaan menekankan
penolakan mutlak dari setiap campur tangan
asing dalam urusan internal Bahrain dari pihak
manapun dan menekankan komitmennya
untuk berdiri dengan segala kemampuan
belakang tetangga Arab termasuk (Bahrain).
Sementara untuk meredakan konflik pada
bulan Februari, dalam pertemuanya di Riyadh,
pada 10 Maret 2011, Menteri Luar Negeri Arab
Saudi menyimpulkan bahwa GCC meyediakan
dukungan untuk Bahrain dan Oman sebesar
USD 20 milyar dengan janji USD 2 milyar untuk
paket dukungan ekonomi lebih dari 10 tahun,
masing-masing negara akan menerima USD 10
milyar untuk pembangunan ekonomi.
Setelah dua tahun penerbitan laporan
Bahrain Independent Comission Inquiry (BICI)
sebuah badan yang dibentuk untuk menyelidik
kasus Februari dan Maret 2011, situasi politik
dalam negeri pun belum terpecahkan,
meskipun telah banyak kritikan dan protes
pada kerusuhan tahun 2011 menjadi agenda
internasional. Pemerintah Bahrain mengeluh
bahwa masyarakat internasional telah salah
memahami situasi di Bahrain. pemerintah
berpendapat bahwa oposisi pro-demokrasi
didorong oleh sekretarian (diskriminasi atau
kebencian yang muncul diantara yang
didominasi perbedaan agama) dan mengangap
demonstrasi
tersebut
illegal
serta
mengahambat dan membahayakan kehidupan
masyarakat biasa.
Protes oposisi berubah menjadi kekerasan
bahkan pemboman di Manama dimana
pemerintah menyalahkan Hizbullah. Namun,
kelompok-kelompok oposisi mengklaim bahwa
penindasan dan kekerasan yang dilakukan oleh
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kepolisian disponsori oleh pemerintahan yang
sedang berlangsung, karena situasi telah
berkembang menjadi perbedaan yang
bernuansa kelompok, termasuk Islam dan
sekuler, serta ekspatriat domestik telah
tersambung dengan kelompok lain yang di luar
negeri. Dan memungkinkan konflik semakin
lama semakin terus membesar11.18 Buntut
dari konflik ang terjadi selama konflik 15
februari 2011 sampai maret 2014 lebih dari 80
orang warga sipil dan 13 anggota kepolisian
meninggal.
Pada saat konflik dan krisis politik Bahrain
adanya peningkatan dominasi Syiah di
parlemen
dan
gerakan-gerakan
yang
menyerukan demonstrasi besar-besaran yang
bertujuan untuk mengulingkan kekuasaan
rezim Al-Khalifa. Perjuangan terhadap nilainilai, penuntutan status, penentangan
kekuasaan bukanlah hal baru di Bahrain.
Justru perjuangan menentang kekuasaan telah
terjadi pasca kemardekaan.
Pada tahun 1975 dikeluarkannya dekrit
pembubaran majelis nasional untuk masa
yang tidak ditentukan sebagai tanggapan
pengunduran diri 15 orang anggota kabinet
kerajaan. Sementara untuk melanjutkan roda
pemerintahan Syaikh Isa bin Salman aktif
secara pribadi serta dibantu oleh keluarganya
dalam menjalankan pemerintahan. Sementara
perdana menteri sekarang Syaikh Hamad bin
Isa Al-Khalifa, anak dari Syaikh Isa menjabat
sebagai menteri pertahanan. Untuk menahan
kelompok-kelompok
intelektual
yang
memberikan dorongan reformasi politik dan
sosial pasca pembubaran majelis nasional
serta
gerakan reformasi
kiri,
rezim
pemerintahan Bahrain bergantung pada dua
kontingen pasukan pemerintah yang terdiri
dari 150.000 anggota yang dipimpin oleh Amir
dalam mengendali-kan demonstrasi dan
kelompok radikal. Meningkatnya intensitas
krisis politik pasca revolusi Iran pada tahun
1979, serta dorongan keluhan ekonomi, sosial,
diskriminasi Syiah, dan politik sayap kiri
pemerintahan menginginkan reformasi dalam
struktur pemerintahan. Bahrain memanfaatkan hubungan luar negeri dengan mengandalkan kebijakan luar negeri pro-Barat, pro-Arab
yang mengikuti jejak Arab Saudi.

Dimana rezim pemerintahan Syaikh Isa
menggunakan fasilitas pangkalan angkatan
laut Inggris (Jubair) dan fasilitas yang
diberikan Amerika Serikat untuk menangkal
kelompokkelompok radikal hingga wafat.
Menggantikan kekuasaan ayahnya yang
wafat pada Maret 1999, Syeikh Hamad bin Isa
Al-Khalifa untuk meredakan ketenganggan
antara sekte (Sunni vs Syiah), Amir Hamad
memenjarakan pembangkang Syiah dan
mengadakan referendum piagam nasional
pada tahun 2001 dan konstitusi baru untuk
mendirikan monarki konstitusional yang
menyerukan kesetaraan antara Sunni dan
Syiah serta menjamin hak-hak sipil dan
properti untuk semua warga negara.
Tahun 2002 merupakan tahun pertama
negara Bahrain mengadakan pemilihan
umum. Krisis politik yang terjadi saat itu
adalah aksi boikot pemilihan yang dilakukan
oleh oposisi masyarakat politik Syiah AlWifaq
dengan tidak mengambil bagian dalam
pemilihan 2002 dengan alasan ukuran dewan
Shura dan dewan perwakilan (COR) tidak
mencairkan keinginan rakyat.
Sementara pemilu-pemilu selanjutnya,
semua masyarakat politik oposisi terjun dalam
pemilu 2006 dan (Al-Wifaq memboikot pemilu
pada putaran kedua) dengan alasan
marjinalisasi mayoritas Syiah di negara itu.
Sementara pada bulan Desember 2008, prapemilihan umum tahun 2010, pemerintah
membuat banyak penangkapan demonstran
Syiah dan menuduh beberapa orang yang
menjadi bagian dari plot asing untuk
mengacaukan Bahrain (destabilisasi).
Beberapa dituduh telah menjalani gerilya
atau pelatihan teroris di Suriah. Pada tanggal
26 Januari 2009, pemerintah menangkap tiga
aktivis
Syiah
terkemuka,
termasuk
Dr. Abduljalil Alsingace dan Mr.Hassan
Mushaima, kedua pemimpin Al Haq selama
Februari-Maret 2009, mereka dibebaskan dan
diampuni bersama aktivis Syiah lainya pada
bulan April. Alsingace mengunjungi Amerika
Serikat beberapa kali untuk menyorot situasi
hak asasi manusia di Bahrain.
Konflik yang terjadi pada tahun 2011
adalah pemberontakan dunia Arab atau yang
lebih dikenal Arab spring.
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Pada tangal 14 Februari 2011 para
pengunjuk rasa menduduki Pearl Roundabout
dan ini dikenal sebagai Lulu Roundabout.
Awalnya ini bukan merupakan protes
sektarian justru ini adalah pangilan reformasi
politik dan desentralisasi di parlemen yang
secara lansung menghindari kritikan terhadap
raja Hamad. Dalam upaya mengakhiri protes
aparat keamanan menyerang markas oposisi,
menghancurkan struktur agama Syiah tanpa
izin dan menghancurkan sedikitnya 38 mesjid
Syiah. Namun yang menjadi ancaman yang
lebih besar terhadap pemerintahan Hamad
adalah ulama Syiah menulis surat kepada
Khameini untuk membantu penduduk Syiah
Bahrain, surat itu di tanda tangani oleh
pengikut Ayatullah Khameini di Bahrain dan
dipublikasikan secara luas di media.

Teknik analisis SWOT (kekuatan, kelemahan,
peluang dan kendala) tentang kepemimpinan
Hamad bin Isa Al Khalifa di Bahrain.
Dihadapkan dengan latar belakang konflik
antara pemerintahan Bahrain di bawah
kepemimpinan Hamad bin Isa Al Khalifa
dengan kelompok Shiah dapat dianalisa
menggunakan analis SWOT sebagai faktorfaktor
yang
mempengaruhi
terhadap
kepemimpinan raja Bahrain saat ini, baik
secara internal (kekuatan dan kelemahan)
maupun eksternal (peluang dan kendala).
Dalam kontek internal, kekuatan yang dimiliki
oleh Raja Hamad bin Isa La Khalifa antara lain :
1) Memanfaatkan hubungan luar negeri
dengan mengandalkan kebijakan luar negeri
pro barat, pro Arab, sehingga memiliki
kekuatan dukungan dari negara-negara
tersebut; 2) Keluarga kerajaan Isa Al Khalifa
memiliki khraisma tersendiri bagi masyarakat
Sunni Bahrain yang merupakan kelompok
mayoritas; 3) Pemerintah Bahrain memiliki dua
kontingen pasukan pemerintah yang terdiri dari
150.000 anggota yang dipimpin oleh Amir
dalam mengendalikan demonstrasi dan
kelompok radikal; 4) rezim pemerintahan
Syaikh Isa menggunakan fasilitas pangkalan
angkatan laut Inggris (Jubair) dan fasilitas yang
diberikan Amerika Serikat untuk menangkal
kelompok-kelompok radikal hingga wafat.

14 Februari 2011 para pengunjuk rasa menduduki Pearl
Roundabout

Dihadapkan adanya konflik tersebut, maka
Jika kelompok revolusioner berhasil menumbangkan rezim pemerintahan Hamad bin
Isa Al-Khalifa maka sistem pemerintahan akan
berubah dari Monarki Konstituasinal ke
Demokrasi
Konstitusinal
seperti
yang
diinginkan oleh gerakan-gerakan Revolusioner.
Asas dari Demokrasi Konstitusional adalah
pemilihan secara demokratis pemimpin
negara yang memberikan peluang besar rezim
pemerintahan Bahrain dipinpin oleh orangorang Syiah. Kepemimpinan Syiah secara jelas
akan menpengaruhi arah politik luar negeri
Bahrain yang lebih mengarah pada pro-Iran
yang merupakan rivalitas Arab Saudi.

Raja Bahrain Hamad bin Isa Al-Khalifa berkunjung ke
pangkalan angkatan laut Amerika serikat di Jubair
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Sedangkan faktor kelemahan yang dimiliki
oleh
pemerintah
Bahrain
di
bawah
kepemimpinan Hamad bin Isa Al Khalifa antara
lain : 1) Masih adanya ketegangan antara
kelompok Shiah dengan
Sunni yang
mempengaruhi ke-pemimpinan Hamad bin isa
Al Khalifa, yang berdampak pada adanya
anggapan bahwa pemerintah telah melanggar
HAM; 2) Raja Hammad Hamad memenjarakan
pembangkang Syiah yang diangap sebagai
bentuk kekejaman rezim terhadap demokrasi;
3) Tidak memberikan hak-hak Pemilu bagi
masyarakat minoritas Shiah dalam setiap
pemilihan umum berlangsung.

Minoritas Shiah berujuk rasa di bahrain

Sedangkan yang menjadi faktor eksternal
dan mempengaruhi kepemimpinan Raja Hamad
bin Isa Al Khalifa yaitu berupa peluang dan
kendala. Sebagai peluang yang dapat
dimanfaatkan oleh kepemimpinan Raja Hamad
bin Isa Al Khalifa untuk menjalankan roda
pemerintahannya antara lain : 1) Dukungan
dari negara-negara Barat seperti Amerika dan
negara Arab, khususnya Arab Saudi yang mana
telah memberikan bantuan pasukan militer dan
polisi untuk meredakan konflik antara Shiah
dan pemerintah di Bahrain; 2) Adanya
hubungan luar negeri yang baik, khususnya
dengan negara- negara Barat yang memiliki
kepentingan-kepentingan di kawasan Teluk; 3)
Memanfaatkan bantuan perekonomian dan
militer melalui Gulf Cooperation Council untuk
mempertahankan pemerintahan Raja Hamad
bin Isa Al Khalifa. Sedangkan yang menjadikan
kendala dalam kepemimpinan raja Bahrain
antara lain : 1) Adanya dukungan Iran untuk
para koalisi Shiah, sehingga kelompok
minoritas ini mampu mengadakan berbagai
pemberontakan. Hal ini tampak adanya
tuntutan dari Iran agar Bahrain dapat menahan
diri dan mencari bantuan asing untuk

memadamkan
kerusuhan
internal
dan
menegaskan bahwa demonstrasi damai di
Bahrain adalah salah satu isu domestik; 2)
lahirnya kelompok-kelompok pro-revolusi yang
diidentifikasikan sebagai gerakan- gerakan
Syiah, sektarian dan pro-Iran oleh The Gathering
Of National Unity (TGONU) yang didukung oleh
kelompok-kelompok Shiah di luar Bahrain; 3)
Adanya dukungan kuat dari pengikut Ayatullah
Khameini di Bahrain yang menjadi ancaman
lebih besar terhadap pemerintahan Hamad bin
Isa al Khalifa.
Penutup.
Dari uraian singkat diatas, dapat disimpulkan
bahwa Hamad bin Isa Al Khalifa merupakan
seorang pemimpin pemerintahan yang berarti
seorang
pemimpin
tertinggi
angkatan
bersenjata Bahrain. Dalam kepemimpinannya
atau seorang komandan, Hamad Bin Isa Al
Khalifa merupakan komandan yang kurang baik
dalam menjalankan kepemimpinannya. Hal ini
tampak adanya permintaan kepada negaranegara di kawasan Timur Tengah untuk
membantu meredakan aksi demonstrasi oleh
kelompok minoritas Shiah. Sejatinya, dengan
pengawal pemerintahan yang cukup besar
berjumlah 150.000 orang dapat menghentikan
konflik yang terjadi antara pemerintah dengan
demonstrasn. Namun demikian, sebaliknya
Hamad Bin Isa Al Khalifa merupakan pimpinan
yang
baik
dalam
menjalankan
roda
pemerintahan. Di bawah kepemimpinannya,
Bahrain merupakan salah satu negara yang
menjalankan prinsip demokrasi monarki dan
didukung oleh seluruh parlemen dan sebagian
besar
warga
Bahrain.
Mencermati
kepemimpinan raja Bahrain ini, dapat diambil
suatu pembelajaran bagi bangsa Indonesia
bahwasannya para elite politik melalui partai
politik yang ada dapat menyelenggarakan
suksesi kepemimpinan nasional di masa depan.
Sehingga bangsa Indonesia memiliki calon-calon
kepemimpinan nasional yang mumpuni dalam
rangka mewujudkan tujuan nasional dan
meningkatkan citra bangsa Indonesia di mata
dunia internasional.
Mayor Cba Ebiyanto, S.Si.T., M.M.Tr adalah
abituren Semapa PK TNI 2004 Lulusan Dikreg
Seskoad TA 2020, saat ini menjabat sebagai
Pabandya Jemen Srendam XVIII/Kasuari
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Pendahuluan
Latar belakang dan sejarah panjang
mewarnai perjalanan hidup sang revolusioner
Fidel Castro, Pemimpin Kuba selama 49 tahun.
Berbagai catatan sejarah dikenang masyarakat
Kuba seperti dilansir New York Times. Pada 13
Agustus 1926, Fidel Castro Ruz lahir di desa
Kuba Timur Biran, anak seorang kaya, pemilik
tanah kelahiran Spanyol. Sejak tahun 1953,
Fidel Castro memimpin pemberontakan
bersenjata melawan diktator militer Kuba,
Fulgencio Batista, dengan serangan terhadap
barak Moncada di Santiago de Cuba. Fidel
Castro adalah revolusioner, seorang pengacara
muda. Di persidangan, dia mengucapkan apa
yang akan menjadi salah satu pernyataan yang
paling sering dikutip: "Sejarah akan
membebaskan saya”. Pada tanggal 1 Mei 1955,
Fidel Castro diberikan amnesti atas tahanan
politik karena pemberontakan. Dia dilepaskan
dari penjara, dan pergi ke pengasingan di
Meksiko. Fidel Castro dan 81 orang lainnya
menjadi revolusioner. Hanya selusin orang
yang bertahan hidup dari pertempuran,
termasuk Castro dan adiknya Raul dan Che
Guevara. Ketiganya berkumpul kembali di
Sierra Maestra, di mana mereka memulai
perang gerilya.

Pada tahun 1959, Fidel Castro dan
pemberontak lainnya telah mendapatkan
kemenangan militer atas Angkatan Darat Kuba.
Batista menyerahkan kursi kepresidenan dan
pergi ke pengasingan di Republik Dominika.
Pada tanggal 8 Januari 1959, Castro
memasuki
Havana
setelah
perjalanan
kemenangan di Kuba. Sebagai komandan
angkatan bersenjata tertinggi, dia memulai
transformasi politik, ekonomi dan sosial di Kuba,
mulai reformasi agraria dan nasionalisasi bisnis.
Pada 13 Februari 1959, Castro menjadi perdana
menteri dari pemerintahan revolusioner,
menggantikan Perdana Menteri, José Miró
Cardona. Kemudian pada tanggal 3 Januari 1961,
Presiden Dwight D. Eisenhower secara resmi
memutuskan hubungan diplomatik dengan
Kuba. Castro mengarahkan pasukan atas upaya
invasi oleh warga Kuba di pengasingan C.I.A. di
Teluk Babi. Lalu pada tanggal 7 Februari 1962,
Amerika Serikat melarang semua impor dari dan
ekspor ke Kuba. Pada saat itu ditemukan alat
ledak Soviet di Kuba yang mengakibatkan
timbulnya kebuntuan antara Moskow dan
Washington. Banyak ketakutan muncul adanya
perang nuklir, tetapi Uni Soviet memutuskan
untuk menarik rudal, setelah Presiden John F.
Kennedy memberlakukan blokade laut di pulau.
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Pada 1 Oktober 1965, Castro mendirikan
Partai Komunis Kuba, selanjutnya pada tanggal
1 Januari 1976, menjadi presiden Kuba, dalam
sebuah langkah yang diratifikasi oleh Majelis
Nasional yang baru dibuat. Kekacauan
ekonomi terjadi. Castro memungkinkan setiap
orang Kuba yang ingin meninggalkan negara
itu untuk melakukannya dari pelabuhan
Mariel.
Dari pertengahan April sampai Oktober,
lebih dari 120.000 orang Kuba masuk ke
Amerika Serikat. Pada 26 Desember 1991,
dengan runtuhnya Uni Soviet, 5 miliar dolar
per tahun subsidi untuk Kuba hilang. Castro
dipaksa untuk meninggalkan ekonomi terpusat
yang ketat dan mulai bereksperimen dengan
kapitalisme. Kemudian pada 14 Agustus 1993,
Castro menyetop larangan pemerintah
terhadap penggunaan dolar Amerika Serikat,
membuka kembali hubungan ekonomi untuk
menyelamatkan revolusi. Lalu terjadilah
kerusuhan, ratusan warga Havana anti-Castro
sejak revolusi tahun 1959. Pada bulan Agustus
dan September 1994, lebih dari 35.000 orang
meninggalkan Kuba. Mereka migrasi meminta
Presiden Bill Clinton untuk membuat
perubahan dadakan bagi pengungsi Kuba.
Kemudian pada 24 Februari 1996, pejuang
MIG Kuba menembak jatuh dua pesawat kecil
Amerika di Selat Florida. Pada 23 Juni 2001,
setelah dua jam berpidato, Castro pingsan. Dia
kembali dalam beberapa menit untuk
mengatakan ia baik-baik saja. Kemudian
pada12 Juni 2002, Castro memimpin satu juta
orang Kuba dalam pawai di sepanjang pantai
Havana, dalam kampanye untuk membela
kaum sosialis dan tekanan pemerintahan
Presiden George W. Bush. Lalu pada 18 Maret
2003, Castro memenjarakan 75 aktivis prodemokrasi dan wartawan independen,
menuduh mereka subversi dan konspirasi
dengan diplomat Amerika. 20 Oktober 2004,
Castro patah tulang pada lutut kirinya dan
lengan
pada
musim
gugur
setelah
menyampaikan pidato di tangga makam Che
Guevara di Santa Clara, Kuba. 31 Juli 2006,
Castro memberikan tampuk kepemimpinannya
kepada adiknya, Raul, setelah menjalani
operasi
darurat
untuk
menghentikan
pendarahan usus.

17 Desember 2007, Castro mengatakan dia
bersedia untuk menyerahkan tampuk
pemerintahan Kuba kepada generasi muda. 19
Februari 2008, Fidel Castro mundur sebagai
presiden Kuba dan kekuasaan diteruskan
kepada adiknya Raul. 30 September 2012,
Tersiar rumor bahwa Castro sudah meninggal.
17 Desember 2014, AS dan Kuba
mengumumkan
pemulihan
hubungan
diplomatik. 19 April 2016, Castro menawarkan
perpisahan untuk Partai Komunis Kuba, dan
mengatakan anggota bahwa dia akan segera
mati dan mendesak mereka untuk memenuhi
visi partai komunis itu. 25 November 2016,
Fidel Castro wafat di usia 90 tahun.

Peta Wilayah negara Kuba

Kepemimpinan Fidel Castro
Patria o Muerte! Tanah Air atau Mati! Pekik
itu yang kerap dikumandangkan oleh Fidel
Castro dalam setiap pidatonya yang panjang
dan menggelora. Hidupnya seperti hendak ia
berikan seluruhnya untuk tanah air yang
begitu ia banggakan, Kuba. Jika ada pemimpin
sebuah Negara yang berkali – kali mengalami
percobaan pembunuhan dan lebih dari empat
dekade menjadi musuh bagi negara lain,
tentunya pemimpin itu adalah pemimpin yang
menarik. Awal kiprah Fidel Castro di dunia
politik bermula dari perlawanannya kepada
rezim diktator Fulgencio Batista. Ia dan
beberapa orang kawan seperjuangannya
bergerilya dari pegunungan Sierra Maestra
dan mendapatkan simpati dari rakyat Kuba.
Itu bukan perjuangan yang mulus – mulus
saja, membutuhkan beberapa tahun bagi Fidel
Castro sampai ia benar- benar berhasil
menggulingkan Fulgencio Batista (Usman,
2006).
Semasa memerintah Fidel Castro dikenal
sebagai sosok pemimpin yang diktator. Ia
dikenal sebagai figur pemimpin yang tegas,
keras, bahkan angkuh.
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Fidel Castro

Fulgencio Batista

Jules Archer (dalam Natamarga, 2005)
mendefinisikan diktator sebagai seorang
penguasa yang mencari dan mendapatkan
kekuasaan mutlak pemerintahan tanpa
(biasanya) memperhatikan keinginan –
keinginan nyata rakyatnya. Kekuasaan mutlak
itu dapat diperolehnya baik dengan jalan sah
(misalnya lewat pemilihan umum) ataupun
tidak sah (misalnya kudeta). Dalam hal ini
Fidel Castro mendapatkan tampuk kekuasaannya melalui jalan yang tidak sah yaitu seperti
yang disebutkan di atas bahwa ia
“mengkudeta” pemimpin Kuba sebelumnya
yaitu Fulgencio Batista. Popularitas adalah hal
penting bagi seorang diktator. Menjadi sangat
wajar
bagi
seorang
diktator
untuk
meneriakkan perang pada negara lain atau
mempengaruhi rakyat agar menentang
kekuasaan dunia. Hal ini terlihat jelas sesaat
setelah merebut kekuasaan, Castro mulai
mendirikan sistem intelijen dan keamanan
yang amat ketat.

Sebagai menteri pertahanan, adik Castro
mendirikan kembali pengadilan militer,
organisasi keamanan seksi pertama disebut
Keamanan Negara (DGCI), dijuluki Gestapo
merah.
Tugas DGCI adalah meresap dan
menghancurkan kelompok anti Castro,
membasmi dengan kejam gerakan gerilya
Escambrat, mengendalikan kamp kerja paksa
dan penjara, juga ada bagian khusus
mengawasi seluruh pejabat pemerintah. Seksi
ketiga bertanggung jawab atas pengawasan
terhadap semua anasir kebudayaan, olahraga,
kesenian, pengarang dan bioskop. Seksi
keenam bertanggung jawab atas penyadapan
telepon, seluruh personelnya mencapai 100
orang, memiliki kekuasaan istimewa yang amat
besar. Seksi ketiga DSMI departemen dalam
negeri bertanggung jawab mengawasi agama
dan merembes kedalam organisasi keagamaan.
Kepemimpinan otoriter atau biasa disebut
kepemimpinan otokratis atau kepemimpinan
diktator adalah suatu kepemimpinan dimana
seorang pemimpin bertindak sebagai diktator,
pemimpin adalah penguasa, semua kendali ada
di tangan pemimpin. Seorang diktator jelas
tidak menyukai adanya meeting, rapat apalagi
musyawarah karena bagi seorang diktator tidak
menghendaki adanya perbedaan dan pastinya
suka dengan memaksakan kehendaknya.
Dengan kepemimpinan diktator semua
kebijakan ada di tangan pemimpin, semua
keputusan ada di tangan pemimpin, semua
bentuk hukuman, larangan peraturan dapat
juga berubah sesuai dengan suasana hati
pemimpin. Kepemimpinan otoriter merupakan
gaya kepemimpinan yang paling tua dikenal
manusia. Oleh karena itu gaya kepemimpinan
ini menempatkan kekuasaan di tangan satu
orang atau sekelompok kecil orang yang di
antara mereka tetap ada seorang yang paling
berkuasa. Pemimpin bertindak sebagai
penguasa tunggal. Orang-orang yang dipimpin
yang jumlahnya lebih banyak, merupakan pihak
yang dikuasai, yang disebut bawahan atau anak
buah. Kedudukan bawahan semata-mata
sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan
bahkan kehendak pimpinan. Pemimpin
memandang dirinya lebih, dalam segala hal
dibandingkan dengan bawahannya.
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Kemampuan bawahan selalu dipandang
rendah, sehingga dianggap tidak mampu
berbuat sesuatu tanpa perintah. Perintah
pemimpin sebagai atasan tidak boleh
dibantah, karena dipandang sebagai satusatunya yang paling benar. Pemimpin sebagai
penguasa
merupakan
penentu
nasib
bawahannya. Oleh karena itu tidak ada pilihan
lain, selain harus tunduk dan patuh di bawah
kekuasaan sang pemimpin. Kekuasaan
pimpinan
digunakan
untuk
menekan
bawahan, dengan mempergunakan sanksi
atau hukuman sebagai alat utama. Pemimpin
menilai kesuksesannya dari segi timbulnya
rasa takut dan kepatuhan yang bersifat kaku.
Adapun ciri kepemimpinan otoriter adalah
sebagai berikut : Pertama, Pemimpin
menentukan semua keputusan yang bertalian
dengan
seluruh
pekerjaan,
dan
memerintahkan semua bawahan untuk
melaksanakannya.
Kedua,
Pemimpin
menentukan semua standard bagaimana
bawahan melakukan tugas. Ketiga, Pemimpin
memberikan ancaman dan hukuman kepada
bawahan yg tidak berhasil melaksanakan
tugas-tugas yang telah ditentukan. Keempat,
Pemimpin kurang percaya terhadap bawahan
dan sebaliknya bawahan tidak atau sedikit
sekali terlibat dalam proses pengambilan
keputusan.
Dalam hal ini, di Kuba kebijakan – kebijakan
publik yang dibangun bersifat elitis dengan
bertumpu pada sosok Fidel Castro. Fidel
Castro lebih menekankan mobilisasi massa
rakyat dan menghalangi setiap oposisi yang
dijalankan oleh kelompok-kelompok yang
berusaha menentang Castro.
Dari sini dapat kita lihat bahwa banyak
kebijakan
publik lebih
mencerminkan
padangan-pandangan elit Castro dibandingkan
dengan
pandangan-pandangan
rakyat
(Winarno, 2008). Pada September 1960,
Castro mendirikan Komite Pembela Revolusi,
bertugas mengawasi aktivitas kaum anti
revolusi, sehingga tercapailah pengendalian
yang amat ketat terhadap masyarakat. Pada
tahun ini juga semua surat kabar oposisi
ditutup dan semua stasiun radio dan televisi
berada dalam kontrol negara. Castro jelas –
jelas mengontrol dan membatasi semua aspek
kehidupan negara.

Pada 1975 telah lolos sebuah UU
pencegahan kejahatan, maka barang siapa
tidak sejalan dengan ideologi rezim Castro
yang dianggap mungkin akan membahayakan
pemerintah, maka bisa ditangkap sebagai
tersangka. Sejak 1996 hingga akhir 1990, lebih
dari 100 ribu orang pernah dipenjara,
sebanyak 15 ribu – 17 ribu orang telah
dihukum mati. Kuba seperti halnya Korea
Utara, sama sekali tidak mempunyai
kebebasan berideologi, berbicara, kebebasan
pers, penerbitan buku serta berorganisasi.
Pada 2008 dinilai sebagai negara paling tidak
bebas berinternet di seluruh dunia (Guoding,
2010). Hal ini mengindikasikan adanya
ketidakpercayaan Castro pada bawahan dan
rakyatnya sehingga muncul peraturan
tersebut.
Gaya kepemimpinan Fidel Castro inilah
yang membuatnya dibenci sekaligus dicintai
warganya. Meskipun ia sangat diktator tetapi
tidak dapat dipungkiri ia mampu membangun
Kuba menjadi lebih baik, misalnya dengan
melakukan pendidikan gratis, kebijakan
agraria dengan sistem pembagian tanah,
peningkatan penghasilan pertanian, dan
peningkatan kesehatan. Pun ternyata Castro
juga merupakan seorang pemimpin yang
bertanggung jawab dan berjiwa besar. Di
masa
pemerintahannya,
ia
pernah
“menelantarkan” kaum homoseksual, tetapi
baru – baru, ini ia mengakui kesalahannya dan
berupaya bersama pemerintah Kuba untuk
terus mengupayakan keberadaan bahkan
pernikahan di antara kaum homoseksual
disahkan berdasarkan hukum Kuba. Sepanjang
hidupnya, Castro pernah mengalami banyak
upaya pembunuhan. Reuters mencatat, ia
selamat dari setidaknya 634 kali percobaan
yang dilakukan untuk menghabisi nyawanya.
Disebutkan, CIA dan Amerika Serikat berada di
balik di sebagian besar usaha pembunuhan
Castro tersebut. Meskipun sering mendapatkan ancaman serta upaya pembunuhan,
namun Castro selalu selamat. Kekuasaannya
sebagai
pemimpin
Kuba
berlangsung
langgeng,
bahkan
melewati
masa
pemerintahan 9 Presiden Amerika Serikat,
dari era Dwight Eisenhower hingga Bill
Clinton, negara yang kerap mendapat
tudingan ingin melenyapkannya.
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Castro dikenal sebagai seorang perokok
berat. Cerutu Kuba yang legendaris itu
menjadi favoritnya. Namun, ia memutuskan
untuk berhenti merokok sejak tahun 1985.
Bahkan Castro kemudian menyadarkan
rakyatnya akan bahaya rokok. "Yang paling
baik yang bisa Anda lakukan dengan kotak
cerutu ini adalah memberikannya kepada
musuhmu,” demikian kata Castro. Dari
hubungannya dengan 5 perempuan, Castro
dikaruniai 9 anak, yaitu Fidel Castro DiazBalart alias Fidelito hasil pernikahannya
dengan Mirta Diaz-Balart, Alina Fernandez
yang merupakan hasil hubungan gelapnya
dengan seorang sosialita asal Havana,
kemudian 5 anak dari istri berikutnya sejak era
1960-an, serta 1 putra dan 1 putri dari dua
selingkuhannya sebelum Castro menjadi
presiden.
Kebijakan – Kebijakan Fidel Castro :
Pertama, Nasionalisasi Ekonomi. Seperti
cita-cita perjuangannya semula, Castro ingin
menciptakan Kuba yang berbeda dari yang
pernah
ada
tanpa
mengeksploitasi,
kemiskinan, dan lepas dari pengaruh
kekuatan-kekuatan asing. Untuk itu, Castro
mengambil Langkah- langkah kontroversial
yang menyebabkan ketegangan hubungan
dengan AS. Kebijakan- kebijakan dari Castrolah yang telah menjadi faktor utama penyebab
ketidak harmonisan hubungan Kuba-AS pada
awal 1960-an adalah nasionalisasi ekonomi
dan persekutuan dengan Uni Soviet, dimana
kebijakan ini merupakan refleksi dari
kebencian Fidel Castro terhadap AS dan usaha
untuk melepaskan diri dari pengaruh AS.
Selama hampir 60 tahun menjadi protektorat
AS, ekonomi Kuba praktis berada dibawah
kontrol kepentingan AS melalui investasi
perusahaan-perusahaan
multinasionalnya.
Kondisi ini yang dianggap oleh Castro sebagai
penyebab utama ketidakmandirian rakyat dan
kebobrokan politik Cuba. Untuk itu langkah
yang perlu adalah menasionalkan ekonomi
ketangan Cuba sendiri, meski harus
menanggung resiko tekanan dari AS.
Kedua, Persekutuan Dengan Uni Soviet.
Kekhawatiran AS akan kemungkinan adanya
tetangga yang berbeda ideologi semakin
mendekati kenyataan ketika pada tanggal 4-13

Februari 1960 Menteri Luar Negeri Uni Soviet
Anastas
Mikoyan
mengunjungi
Kuba.
Kunjungan perdana menteri ini membuat cerita
penting
dalam
sejarah
Kuba,
yaitu
ditandatanganinya perjanjian perdagangan dan
pemberian bantuan antara Uni Soviet dan
Kuba. Walau perjanjian ini bukan determinan
pengubah kepada sosialisme, namun menjadi
titik balik ekonomi dan politik bagi revolusi
Cuba. Hubungan diplomatik Cuba-Uni Soviet
secara resmi mulai berjalan pada tanggal 8 Mei
1960. Berbagai subsidi untuk membantu
terbentuknya suatu Cuba Komunis diberikan
Moskow. Mordenisasi militer Cuba dilakukan
dengan mengirim perangkat militer modern
kepada Cuba. Bahkan pada bulan Oktober
1962, pemerintah Uni Soviet memutuskan
untuk menempatkan dan membangun fasilitas
untuk peluru kendali nuklir jarak jauh IRBM
(Inter Range Ballistic Missiles) di Cienfugos,
Cuba. Peristiwa yang dikenal sebagai “krisis
nuklir Cuba” ini memberi pengaruh tersendiri
bagi Cuba untuk melihat posisinya di dunia
internasional,
yaitu
bahwa
kedekatan
hubungan Cuba dengan Uni Soviet merupakan
ancaman bagi keamanan AS. Oleh karena itu,
Cuba selalu diawasi dan ditekan oleh AS, dan
persekutuan dengan Uni Soviet adalah satusatunya jalan untuk menghadapi tekanan AS.
Karena kebijakan politik yang tertutup,
banyak penduduk Kuba yang meninggalkan
negaranya menuju Amerika. Hal ini dilihat oleh
Amerika sebagai ancaman akan ideologinya.
Pemerintah Amerika kemudian menggunakan
para imigran ini untuk menggulingkan
pemerintahan Fidel Castro. Peristiwa ini
dikenal sebagai invasi Teluk Babi, yang
berlangsung pada 15-17 April 1961.
Penyerbuan yang sebagian besar dilakukan
oleh imigran ini didukung persenjataan oleh
CIA. Invasi ini dengan cepat dapat digagalkan
oleh Castro. Selain itu, Castro juga berhasil
menyandera 1000 lebih tawanan. Amerika
yang kalah harus menanggung biaya makanan
dan obat-obatan seharga 53 juta Dollar
Amerika untuk ditukarkan dengan pembebasan
tawanan. Kekalahan ini adalah pukulan telak
bagi Amerika yang memang kita tahu gemar
berperang. Selain itu, karena peristiwa ini Kuba
memutuskan hubungan diplomatiknya dengan
Amerika serikat.
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Hal ini tentu membuat Uni Soviet senang,
karena mendapat rekanan strategis di wilayah
Amerika. Keberadaan negara komunis Kuba
masih diiringi ketegangan dengan Amerika
Serikat. Ketegangan berlanjut pada Krisis Misil
Kuba (Cuban Missile Crisis) yang terjadi pada
14-28 Oktober 1962. Intelijen Amerika Serikat
melaporkan adanya aktivitas pembangunan
instalasi nuklir Uni Soviet yang termasuk rudal
balistik jarak menengah. Salah satu alasan Uni
Soviet membangun instalasi nuklir itu adalah
agar Amerika Serikat tidak menyerang Kuba
lagi, mengingat sebelumnya Amerika Serikat
terbukti melakukan Invasi Teluk Babi. Instalasi
nuklir tersebut hanya berjarak 90 mil dari
wilayah Amerika Serikat, yang jelas
mengancam kawasan pantai timur ke Amerika
Serikat sewaktu-waktu. Presiden John F.
Kennedy mencegah usaha tersebut dengan
memblokade sekitar perairan Kuba. Usaha ini
bermaksud mencegah masuknya kapal selam
Uni Soviet yang diduga membawa peralatan
nuklir ke Kuba. Krisis Misil Kuba berakhir
dengan kesepakatan antara John F. Kennedy
dengan Nikita Khrushchev pada tanggal 28
Oktober 1962. Amerika Serikat berjanji tidak
akan menguasai Kuba dan melucuti rudalrudalnya di Turki. Sedangkan Uni Soviet akan
menarik seluruh instalasi nuklirnya di Kuba.
Penyelesaian krisis ini membuat lega warga
dunia, karena jika berlanjut dalam perang fisik
maka kehancuran dunia dapat lebih parah
daripada Perang Dunia II. Konflik di Kuba
seperti Invasi Teluk Babi dan Krisis Misil Kuba
menjadi contoh bahwa kawasan Amerika Latin
menjadi tempat terjadinya Perang Dingin
antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Amerika Serikat tidak senang dengan
pemerintahan Kuba yang komunis di bawah
pimpinan Fidel Castro, karena Kuba akan
cenderung berpihak pada Uni Soviet.
Sedangkan Uni Soviet yang berkawan dengan
Kuba
ingin
menempatkan
pengaruh
komunisme di kawasan Amerika, sekaligus
sebagai
bentuk
persaingan
terhadap
kekuasaan Amerika Serikat.

Ia selalu berusaha meyakinkan pengikutnya
dan rakyat Cuba bahwa, “kita akan mengambil
tindakan apapun yang dituntut oleh keadaan”.
Bahkan ketika Cuba terancam tindakan quota
dan embargo ekonomi AS pada tahun-tahun
awal kekuasaannya, Fidel Castro menyatakan
kepada The Journal of Commerce bahwa, “jika
AS mengatakan akan memotong quota gula
kami. Hei, Amerika dengarkan! rakyat Cuba
akan menemukan jalan keluar dari setiap
situasi, dan mengorbankan apapun yang
diperlukan bagi negara”.
Salah satu pola pemikiran Fidel Castro yang
paling esensial dalam melihat kepribadian dan
gaya kepemimpinannya hingga saat ini adalah
pandangannya terhadap suatu hal doktrin
Marxisme-leninisme, yaitu ajaran komunisme
yang mengkolaborasikan pandangan Karl Marx
dan Lenin. Intinya Idiologi ini adalah
menciptakan suatu perubahan sosial melalui
suatu gerakan revolusi, hingga terciptanya
suatu bentuk masyarakat tertinggi, yaitu
masyarakat yang tanpa kelas (inti komunisme).
Oleh karena itu, sangat dibutuhkan
revolusionis-revolusionis profesional yang
mampu melakukan tindakan propaganda
infiltrasi, bahkan tindakan kekerasan dalam
bentuk apapun untuk mencapai masyarakat
komunis.
Kepemimpinan otoriter atau kepemimpinan
diktator adalah suatu kepemimpinan dimana
seorang pemimpin bertindak sebagai diktator,
pemimpin adalah penguasa, semua kendali ada
di tangan pemimpin. Seorang diktator jelas
tidak menyukai adanya meeting, rapat apalagi
musyawarah karena bagi seorang diktator tidak
menghendaki adanya perbedaan dan pastinya
suka dengan memaksakan kehendaknya.
Dengan kepemimpinan diktator semua
kebijakan ada di tangan pemimpin, semua
keputusan ada di tangan pemimpin, semua
bentuk hukuman, larangan peraturan dapat
juga berubah sesuai dengan suasana hati
pemimpin. Sehingga dapat disimpulan bahwa
Fidel Castro adalah seorang Komandan yang
buruk dan Pemimpin yang buruk.

Penutup
Fidel Castro menunjukkan gaya kepemimpinan yang melihat pada kemampuan
dan kekuatan sendiri (self ability).

Letnan Kolonel Inf Dr. Drs. Imam Syafei, S.H.,
M.H. adalah abituren Dikreg LX Seskoad TA
2021
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Mayor Inf Tarman Wicaksono
Pendahuluan
Rohingya adalah nama kelompok etnis
mayoritas beragama Islam dan tinggal di
negara bagian Arakan/Rakhine Myanmar sejak
abad ke 7 Masehi (778 M). Ketika Arakan
berada di bawah aneksasi Inggris banyak orang
India dan Bangladesh yang melakukan migrasi
ke Arakan dan sejak kemerdekaan Burma
(sekarang Myanmar) pada 4 Januari 1948,
pemerintah telah menyatakan migrasi tersebut
adalah illegal dan menyatakan bahwa
Rohingya adalah keturunan Bengali serta
menolak untuk mengakui mereka sebagai etnis
dan warga negara Myanmar, sehingga setelah
negara itu merdeka, etnis Rohingya terus
mendapat perlakuan buruk dan kerap
mengalami kekerasan dan diskriminasi.
Keberadaan mereka tidak diakui sebagai salah
satu etnis yang eksis di Myanmar dari 136
etnis. Etnis Rohingya bukanlah orang
Bangladesh ataupun etnis Bengali, banyak
orang Rohingya yang merupakan keturunan
campuran dari orang Arab dan warga lokal.
Arakan sendiri adalah nama kerajaan Bengal di
sisi Timur daerah yang kini bagian dari
Bangladesh yang eksis sejak abad ke 8 Masehi.
Kerajaan Arakan sebelum bergabung
dengan Union of Myanmar pada tahun 1948
berturut-turut dikuasai oleh kerajaan Hindu,
kerajaan Islam (pada abad 15-18) dan
Buddhist.

Pelanggaran HAM terhadap muslim Rohingya
merupakan permasalahan yang harus segera
diatasi oleh pemerintah Myanmar, namun
sampai dengan saat ini permasalahan tersebut
masih berlanjut. Kehadiran Aung San Suu Kyi
merupakan pemimpin demokratis di Myanmar
yang terpilih sebagai pemenang dalam pemilihan
umum 15 November 2010. Kepemimpinan Aung
San Suu Kyi dinanti-nantikan untuk memberikan
jalan keluar terbaik bagi penyelesaian konflik
etnis, termasuk dengan etnis Rohingya di
Rakhine.
Berdasarkan latarbelakang diatas, kepemimpinan demokratis Aung San Suu Kyi dalam
menyelesaikan permasalahan muslim Rohingya
perlu dianalisa melalui beberapa pokok-pokok
permasalahan yaitu : 1) Kepemimpinan Aung
San Suu Kyi yang menonjol dan menarik; 2)
Tinjauan kepemimpinan Aung san Su Kyi melalui
analisis SWOT (kekuatan, Kelemahan, peluang
dan kendala); 3) Memilih satu dari empat
alternatif tentang kepemimpinan Aung San Suu
Kyi. Dari pokok-pokok persoalan tersebut
identifikasi permasalahan yang muncul adalah :
“Bagaimana kepemimpinan strategis Aung San
Su Kyi dihadapkan penyelesaian per-masalahan
muslim Rohingya ?”. Pentingnya penulisan esai
ini, agar pembaca mendapatkan bahan bacaan
tambahan terkait kepemimpinan strategis Aung
San Su Kyi dihadapkan penyelesaian permasalahan muslim Rohingya.
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Dalam penulisan ini metode yang digunakan
adalah methode deskriptif analisis dan studi
kepustakaan. Ruang lingkup pembahasan
dibatasi pada kepemimpinan strategis Aung
San Su Kyi dihadapkan penyelesaian
permasalahan muslim Rohingya, dengan tata
urut pendahuluan, pembahasan dan penutup.
Pembahasan
Berawal dari Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982 telah meniadakan
Rohingya sebagai etnis yang diakui di
Myanmar. Selanjutnya peniadaan ini adalah
juga bermakna penghilangan dan pembatasan
hak etnis Rohingya dalam hal hak untuk bebas
bergerak dan berpindah tempat; hak untuk
menikah dan memiliki keturunan; hak atas
pendidikan; hak untuk berusaha dan
berdagang; hak untuk bebas berkeyakinan dan
beribadah; serta hak untuk bebas dari
penyiksaan dan kekerasan. Untuk menguraikan
lebih jauh terkait dengan pelanggaran HAM
atau konflik muslim Rohingya, maka dibawah
ini akan diuraikan Kepemimpinan Aung San
Suu Kyi yang menonjol dan menarik; Tinjauan
kepemimpinan Aung san Su Kyi melalui analisis
SWOT (kekuatan, Kelemahan, peluang dan
kendala); dan Memilih satu dari empat
alternatif tentang kepemimpinan Aung San
Suu Kyi.

Peta Wilayah negara Myanmar

Kepemimpinan Aung San Suu Kyi yang
menonjol dan menarik
Berdasarkan data fakta yang ada, Aung San
Suu Kyi dibesarkan oleh seorang ayah dari
militer yang moderat, Jenderal Aung San. Ia
mengharapkan negara Burma merdeka
memberikan hak politik, ekonomi, dan sosial
bagi semua etnis minoritas di Myanmar dalam
pernyataan yang diberi judul “Defense of
Burma” pada 30 Januari 1945.

Pemikiran politik Aung San banyak
menginspirasi pemikiran politik Aung San Suu
Kyi di masa mendatang (Silverstein, 1993,
hal.10-12).
Pembunuhan
Jenderal
Aung
San
merupakan pengalaman hidup yang pahit bagi
Aung San Suu Kyi, sekaligus panggilan
politiknya untuk memperjuangkan demokrasi
di Myanmar. Setelah dewasa, ia melanjutkan
pendidikan ke Inggris, mengambil jurusan
politik sebagai modal bagi perjuangannya di
Myanmar. Ia tidak menyelesaikan studinya di
Inggris karena mendadak harus kembali ke
Myanmar sehubungan dengan kesehatan
ibunya. Inilah kali terakhir ia menginjakkan
kaki di Inggris karena tidak lama berselang,
junta militer State Law and Order Restoration
Council (SLORC) memenjarakan Suu Kyi di
dalam rumahnya sendiri pada 1989 (Popham,
2012, hal.15- 19).
Di bawah pemerintahan kediktatoran,
negara Myanmar mengalami krisis ekonomi
dan politik, bahkan menjadi salah satu negara
di dunia yang terpuruk secara eknonomi.
Bahkan pada 2010, Myanmar menjadi salah
satu negara termiskin di Asia Tenggara dengan
GDP hanya 742 dolar AS (Anandito, 2017,
hal.32). Aung San Suu Kyi meyakini bahwa
hanya melalui demokrasi, negaranya dapat
keluar dari keterpurukan tersebut (Aung San,
1991, hal.219-238).
Suu Kyi memilih perjuangan nirkekerasan,
seperti yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi,
dan terinspirasi oleh slogan “Unity in
Diversity” dari Aung San, dengan cara
mengajak seluruh etnis di Myanmar bersatu
dan
melawan
ketakutan
terhadap
kediktatoran junta militer (Aung San, 1991,
hal.218-223).
Perjuangannya ini memperoleh dukungan
dari
masyarakat
internasional
lewat
pemberian
penghargaan
Pemikiran
Pembebasan Sakharov pada 1990 dan Nobel
Perdamaian pada 1991 (Popham, 2012,
hal.298-299). Penerimaan penghargaan nobel
tersebut diwakilkan oleh Kim, putra Suu Kyi
karena ia sendiri masih menjalani masa
tahanannya. Setelah lebih dari satu dekade
masa tahanan, pada 13 November 2010, Suu
Kyi dibebaskan. Pembebasan ini disambut
meriah oleh masyarakat Myanmar.
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Politik Myanmar semakin bergeser ke arah
demokrasi setelah Partai NLD yang dipimpin
oleh Suu Kyi memenangi pemilihan umum
pada 8 November 2017. Suu Kyi tidak
mengajukan diri sebagai Presiden Myanmar
karena undang-undang Myanmar berbenturan
dengan status Suu Kyi yang bersuamikan
seorang Inggris (Kyaw Yin, 2017, hal.361-368).
Berdasarkan data fakta diatas kepemimpinan yang menonjol dan menarik dari sosok
Aung San Suu Kyi dapat dianalisa melalui teori
kepemimpinan. George R. Terry (Miftah
Thoha, 2010: 5) mengartikan bahwa
Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan
mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan
meliputi proses mempengaruhi dalam
menentukan tujuan organisasi, memotivasi
perilaku pengikut untuk mencapai tujuan,
mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok
dan budayanya.
Berdasarkan pengertian diatas, kepemimpinan Aung San Suu Kyi merupakan
sosok pemimpin yang mampu mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para
pengikutnya agar sejalan dengan visi dan misi
yang diinginkan oleh Aung San Suu Kyi dalam
memperbaiki pemerintahan di Myanmar
secara demokratis.
Selain kepemimpinan yang menonjol, gaya
kepemimpinan Aung San Suu Kyi pun menarik
untuk dianalisa, menurut Mifta Thoha (2010:
49) gaya kepemimpinan merupakan norma
perilaku yang digunakan oleh seseorang pada
saat orang tersebut mencoba mempengaruhi
perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Gaya
kepemimpinan Aung San Suu Kyi merupakan
Gaya Kepemimpinan Demokratis. Menurut
Sudarwan Danim (2004: 75) kepemimpinan
demokratis bertolak dari asumsi bahwa hanya
dengan kekuatan kelompok, tujuan-tujuan
yang bermutu tercapai. Mifta Thoha (2010:
50)
mengatakan
gaya
kepemimpinan
demokratis dikaitkan dengan kekuatan
personal dan keikutsertaan para pengikut
dalam proses pemecahan masalah dan
pengambilan keputusan. Menurut Sudarwan
Danim (2004: 76) pemimpin demokratis
memiliki ciri- ciri antara lain: 1) Beban kerja
organisasi menjadi tanggung jawab bersama
personalia organisasi itu.

2) Bawahan, oleh pemimpin dianggap sebagai
komponen pelaksana secara integral harus
diberi tugas dan tanggung jawab. 3) Disiplin
akan tetapi tidak kaku dan memecahkan
masalah secara bersama. 4) Kepercayaan
tinggi terhadap bawahan dengan tidak
melepaskan tanggung jawab pengawasan 5)
Komunikasi dengan bawahan bersifat terbuka
dan dua arah.
Dihadapkan pada konflik Rohingya, Aung
San Suu Kyi memberikan perhatian lebih
melalui pernyataanya, “With regard to IDP’s,
three camps have been closed and the
necessary assistance provide, including the
building of the new house...There has been a
call for the repatriation of refugees who have
fled from Myanmar to Bangladesh.” (Aung
San,"Government's Efforts with regard to
National Reconciliation Aid Peace", 2017,
hal.3).
Suu Kyi menyatakan akan menyambut
dengan baik etnis Rohingya yang bersedia
kembali ke Myanmar. Mengenai pemberian
status kewarganegaraan kepada etnis
Rohingya, Suu Kyi mengatakan pemerintah
Myanmar meminta para pengungsi Rohingya
untuk mendaftarkan diri dan melakukan
“verifikasi”.
Suu Kyi menghindari penyebutan kata
“Rohingya”, dan menggantinya dengan
“Muslim Rakhine”, karena dianggap sebagai
istilah yang sarat emosi dan berpotensi
meresahkan masyarakat (emotive term and
highly charged). Ia juga tidak menyebutkan
secara jelas apakah pemerintah Myanmar
akan melindungi etnis Rohingya dari
penganiayaan dan ketidakadilan yang mereka
alami selama ini (Horsey, 2017).
Tinjauan kepemimpinan Aung San Suu Kyi
melalui analisis SWOT
Berdasarkan data fakta yang ada, tokoh
Aung San Suu Kyi merupakan tokoh
fenomenal karena perjuangannya yang gigih
melawan junta militer Myanmar, hingga harus
menjalani hidup sebagai tahanan rumah
selama lebih dari satu dekade. Perjuangannya
ini mendapatkan apresiasi tertinggi dari
masyarakat internasional lewat pemberian
Nobel Perdamaian pada 1991.
64

Setelah
terpilih
sebagai
pemimpin
Myanmar melalui pemilu pada 15 November
2010, Aung San Suu Kyi dan NLD membuat
posisi baru dalam parlemen Myanmar, yaitu
Penasihat Negara. Sebagai pemenang Nobel
Perdamaian, Aung San Suu Kyi diharapkan bisa
“membawa angin baru” bagi penanganan
konflik etnis, termasuk konflik Rohingya di
Rakhine. Namun, sikap yang ditunjukkan
justru sebaliknya. Aung San Suu Kyi terkesan
enggan memberikan pernyataan tegas. Banyak
pihak mempertanyakan, memperdebatkan,
alasan-alasan yang mungkin mendorong sikap
tersebut.
Pada 19 September 2017, setelah dua
bulan berselang sejak peristiwa penembakan,
akhirnya Suu Kyi menyampaikan suatu
pernyataan lewat pidato kenegaraan. Dalam
beberapa pidato kenegaraan dan wawancara,
pernyataan Suu Kyi terkesan menyangkal
kebenaran informasi mengenai penganiayaan
etnis Rohingya di Rakhine. Menurutnya,
informasi
yang
diberitakan
hanyalah
kesalahpahaman. Tuduhan “pembersihan
etnis”,
maupun
genosida,
terhadap
pemerintah Myanmar dianggap berlebihan
karena tidak ada bukti. Tindakan keras yang
dilakukan oleh militer Myanmar, menurut Suu
Kyi, ditujukan untuk menangkap para
pemberontak ARSA yang telah membunuh
polisi perbatasan di Rakhine, alih-alih kepada
masyarakat sipil. Pernyataan Suu Kyi ini
mengesankan adanya sikap pembiaran
terhadap kekerasan yang dilakukan oleh
militer Myanmar terhadap etnis Rohingya
(Fink, 2018, hal.11).
Pernyataan Aung San Suu Kyi ini
menggusarkan masyarakat dunia. Mereka
meminta
panitia
pemberian
Nobel
Perdamaian di Norwegia untuk membatalkan
pemberian penghargaan itu kepada Aung San
Suu Kyi. Aksi serupa dilakukan oleh Universitas
Oxford dengan menarik kembali gelar
kehormatan Freedom of Oxford yang pernah
diberikan kepada Suu Kyi. Beberapa negara,
seperti Inggris, Amerika Serikat dan Jepang
membatalkan program-program pelatihan
militer dengan Tatmadaw sebagai bentuk
“targeted
sanctions”
dari
masyarakat
internasional (Callahan, 2018, hal.250).

Hal ini berdampak terhadap sikap Aung San
Suu Kyi “melunak” terhadap etnis Rohingya
yang menjadi Internally Displaced Persons
(IDPs) di negara-negara tetangga Myanmar.
Berdasarkan data fakta yang diuraikan
diatas, keinginan atau harapan penulis agar
pembaca mampu memahami tinjauan
kepemimpinan Aung San Suu Kyi melalui
analisis SWOT (kekuatan, Kelemahan, peluang
dan kendala).
Dari data fakta diatas mengarahkan pada
sikap kepemimpinan Aung san Suu Kyi yang
plin plan pada keputusan/kebijakan yang
diambil dalam menghadapi konflik Rohingya.
Pada pembahasan ini akan dianalisa terkait
dengan kepemimpinan Aung San Suu Kyi
dihadapkan pada kebijakan penyelesaikan
konflik Rohingya melalui pendekatan analisa
SWOT.
Myanmar adalah negara dengan berbagai
macam etnis, pada tahun 2019 jumlah
penduduk paling besar berasal dari etnis
Burma sebesar 68%, kemudian Shan 10%,
Kayin 7%, Rakhine 4%, sisanya merupakan
etnis-etnis yang berjumlah sedikit (World
Population Review, 2019). Dukungan yang
besar kepada Aung San Suu Kyi didapatkannya
berasal dari etnis Burma. Namun, Aung San
Suu Kyi tidak hanya didukung oleh mayoritas
penduduk yang berasal dari etnis Burma,
namun etnis lain di Myanmar seperti Kachin
pun ikut mendukungnya. Seorang ketua
kelompok dari etnis Kachin menyatakan “Kita
mengetahui Aung San Suu Kyi yang seorang diri
tidak dapat melenyapkan monster ini (militer),
Itulah mengapa kita berdoa untuknya dan
tetap mencintainya” (Samuels, 2018:27).
Kepercayaan menjadi kunci pemimpin
informal dapat bertahan pada posisinya
(Kartini dan Kartono, 2016:11). Hal itu sesuai
dengan apa yang terjadi pada Aung San Suu
Kyi. Masyarakat Myanmar mempercayai bahwa
Aung San Suu Kyi adalah sosok yang mampu
memimpin Myanmar. Bahkan ketika dunia
internasional mengutuk tindakan Aung San Suu
Kyi karena terus menerus diam pada krisis
kemanusiaan Rohingya, muncul gerakan dari
masyarakat lokal dengan turun ke jalanan
untuk melakukan dukungan kepada Aung San
Suu Kyi.
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Ditambah, selain dengan turun ke jalan,
masyarakat Myanmar berinisiatif melakukan
dukungan melalui media sosial.
Dari uraian diatas, analisa SWOT
kepemimpinan Aung San Suu Kyi dapat
dideskripsikan sebagai berikut : 1) Kondisi
internal : a) Kekuatan. Kekuatan merupakan
kondisi internal dari sosok Aung San Suu Kyi,
meliputi : (1) Bakat kepemimpinan.
Kepemimpinan Aung San Suu Kyi didasari
pada latarbelakang kehidupannya yang
bersumber dari ayahnya sebagai seorang
Jenderal Aung San dan diperdalam melalui
sekolah di Inggris di bidang politik. Hal ini
menjadikan bakat kepemimpinan Aung San
Suu Kyi menjadi semakin tajam; (2) Memiliki
Kharismatik. Para pengikut Aung San Suu Kyi
merupakan pengikut yang setia, hal ini dapat
ditunjukkan dengan kemenangan telak Aung
San Suu Kyi dalam beberapa kali pemilihan.
Serta ditunjukkan melalui dukungan akan
kebijakan yang diambil oleh Aung San Su Kyi;
b) Kelemahan yang ditunjukkan oleh Aung san
Suu Kyi dapat dilihat dari kurang peka
terhadap kritik. Aung San Suu Kyi menanggapi
konflik Rohingya sebagai pemberitaan yang
tidak berimbang dengan kondisi nyata
dilapangan. Berbagai desakan internasional
kepada
pemerintah
Myanmar
untuk
memberikan kewarganegaraan kepada etnis
Rohingya tidak digubris oleh pemerintah
Myanmar. Masyarakat Myanmar dan dunia
berharap Aung San Suu Kyi mengambil sikap
demokratis dalam memberikan solusi bagi
penanganan konflik. Kenyataannya, Suu Kyi
justru tidak segera memberikan pernyataan
apapun. Pemerintah Myanmar seolah-olah
meniadakan kekerasan yang terjadi dalam
konflik ini melalui keputusan melarang para
pencari fakta dari wartawan domestik,
maupun wartawan internasional masuk ke
wilayah Rakhine.
Analisa
selanjutnya
menggambarkan,
kondisi eksternal kepemimpinan Aung San Suu
Kyi, meliputi 2) Eksternal. Merupakan kondisi
yang berasal dari luar sosok Aung San Suu Kyi,
meliputi ; a) Peluang ; (1) Kepercayaan
internasional. Aung San Suu Kyi dinobatkan
sebagai
penerima
nobel
perdamaian,
keyakinan dan kepercayaan internasional
terhadap Aung San Suu Kyi untuk menyelesai-

kan permasalahan di Myanmar sangat besar;
(2) Dukungan mayoritas masyarakat Myanmar.
Masyarakat Myanmar sangat percaya dan
menaruh harapan besar kepada Aung San Suu
Kyi, sehingga setiap pemilihan maupun
kebijakan yang dikeluarkan oleh Aung San Suu
Kyi mendapatkan respon positif dari mayoritas
masyarakat Myanmar; b) Kendala ; (1)
Perbedaan pendapat dengan junta Militer
Myanmar. Kehadiran Aung San Su Kyi menjadi
penghalang dan penghambat pelaksanaan
tugas Junta Militer Myanmar, seringkali Aung
San Suu Kyi bersebarangan pendapat dengan
Junta Militer terkait berbagai kebijakan yang
diambil.
Penutup
Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa Kepemimpinan Aung San Suu Kyi yang
menonjol dan menarik dapat dilihat dari
kepemimpinan yang mampu menampung
aspirasi
masyarakat
dengan
gaya
kepemimpinan yang demokratis.
Tinjauan
analisa
SWOT
terkait
kepemimpinan Aung San Suu Kyi digambarkan
mampu memanfaatkan kekuatan dan peluang
yang
dimilikinya
dalam
melaksanakan
kepemimpinannya,
serta
mampu
menekan/meminimalisir
kelemahan
dan
kendala yang ada. Kepemimpinan strategis
Aung San Suu Kyi, adalah sosok yang dapat
dikategeroikan sebagai “Komandan yang baik
dan Pemimpin yang baik”. Kemampuannya
untuk memimpin dan kemenangan dalam
pemilu menunjukkan adanya dukungan dari
masyarakat. Demikian esai kepemimpinan
strategis Aung San Suu Kyi dihadapkan
penyelesaian permasalahan muslim Rohingya
ini dibuat, semoga bermanfaat.
Mayor Inf Tarman Wicaksono adalah
abituren Akmil 2002 dan lulusan Dikreg LX
Seskoad TA 2021, saat ini menjabat sebagai
Kasipuanter Ster Divif 1/K.
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Letnan Kolonel CPM Priyadi, S.H.

Pendahuluan
Menurut
sejarah,
Perang
Yarmuk
berlangsung pada 15 Agustus 636 M hingga 20
Agustus 636 M. Di saat Perang Yarmuk tengah
berlangsung, umat Islam mendapat kabar duka
dari wafatnya khalifah Abu Bakar as-Shiddiq.
Abu Bakar as-Shiddiq wafat pada tanggal 8
bulan Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriyah, dan
adapula yang menyebutkan beliau wafat pada
21 Jumadil Akhir 13 H. Dinamakan Perang
Yarmuk, karena peperangan antara Islam dan
Kristen ini berlangsung di lokasi tidak jauh dari
lembah Yordania yakni Sungai Yarmouk. Sungai
itu menjadi pusat perairan yang ditumbuhi
tanaman, yang mengalir dari dataran tinggi
Hawran ke lembah Yordania, tepat di Selatan
Laut Galilee.
Dalam peristiwa perang tersebut banyak para
petinggi di pemerintahan meninggal karena
serbuan yang bertubi-tubi terhadap kaum
muslim. Karena kekuatan Romawi yang super
power tak hanya itu dilihat dari pasukannya
saja, tapi keahlian para prajurit pun tidak
diragukan untuk pasukan Romawi selain
terpilih, terlatih dan persenjataan yang lengkap.
Berbanding dengan pasukan Muslim yang jauh
dari pasukan romawi, tetapi karena pasukan
Muslim dapat memenangkan peperangan
tersebut.

Dengan memperhatikan latar belakang di
atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini
adalah : (1) Bagaimana latar belakang perang
Yarmuk sehingga peran tokoh pemimpin perang
tersebut menonjol dan menarik ? ; (2)
Bagaimana analisa SWOT (kekuatan, kelemahan,
peluang dan kendala) dalam peristiwa perang
Yarmuk ? Oleh karena itu, penting bagi TNI AD
untuk membahas perang Yarmuk dari sudut
pandang kepemimpinan strategis. Adapun
metode yang diterapkan dalam tulisan singkat ini
merupakan metode deskriptif analisis dengan
pendekatan studi kepustakaan dan studi
lapangan berdasarkan pengalaman penulis
selama bertugas sebagai Prajurit TNI AD.
Selanjutnya nilai guna tulisan singkat ini adalah
sebagai sumbangan pemikiran bagi Komando
Atas dalam menerapkan kepemimpinan strategis
di Satuan. Dengan demikian, maksud tulisan ini
adalah memberikan gambaran tentang perang
Yarmuk yang merupakan pertempuran antara
tentara umat Islam dan pasukan Romawi dengan
jumlah pasukan yang tidak sebanding, dimana
jumlah pasukan Romawi lebih banyak daripadai
pasukan umat Islam. Adapun tujuan tulisan ini
adalah untuk mengetahui sejauh mana peran
pemimpin perang dalam perang Yarmuk
tersebut, dengan ruang lingkup tulisan meliputi
pendahuluan, pembahasan, dan penutup.
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Tulisan dibatasi pada pembahasan perang
Yarmuk ditinjau dari sudut pandang
kepemimpinan strategis.
Pembahasan
Di masa lalu para Komandan Perang yang
maju ke medan perang merupakan tonggak
negara. Dari kepemimpinan dan strategi cerdas
mereka bisa melakukan ekspansi hingga
daerah-daerah yang jauh dari pusat
kekuasaannya. Kepemimpinan merupakan
suatu ilmu atau seni untuk mempengaruhi
prajuritnya agar mau mengikuti kemauannya,
sehingga seorang Jendral atau Panglima
umumnya mempunyai sifat dan karakter serta
ilmu yang dapat mendukung kepemimpinannya yang strategis dalam memenangkan
peperangan. Di pertempuran Yarmuk, Khalid
bin Al-Walid menerapkan strategi perang baru
yang belum pernah digunakan oleh orangorang Arab sebelumnya. Strategi itu adalah
membentuk kurdus atau batalyon dan pasukan
dibuat menjadi tiga puluh lima sampai empat
puluh kurdus. Setiap kurdus terdiri dari seribu
orang yang dipimpin oleh pemimpin pasukan.
Khalid mengurutkan pasukannya berdasarkan
urutan sebagai berikut : (1) Beberapa
kelompok yang terdiri dari sepuluh sampai dua
puluh kurdus, setiap kelompok di bawah satu
komandan Amir-ul-Ashar dan satu pemimpin
umum Amir-ul-jaish ; (2) Satu kurdus terdiri
dari seribu prajurit di bawah satu komandan
perang Al-Qaid dan satu pemimpin umum
Amir. Hal inilah yang merupakan salah satu hal
yang melatarbelakangi perang Yarmuk
sehingga peran tokoh pemimpin perang
tersebut menonjol dan menarik.
Khalid bin Walid membagi pasukannya
menjadi empat puluh kurdus menjadi sebagai
berikut : (1) Bagian inti atau Qalb: terdiri dari
delapan belas kurdus di bawah komandan Abu
Ubaidah bin Al-Jarrah dengan didampingi
Ikrimah bin Abu Jahal dan Al-Qa’qa’ bin Amru ;
(2) Sayap kanan atau Maymanah: terdiri dari
sepuluh kurdus di bawah komandan Amr bin
Al-Ash dengan pendamping Syurahbil bin
Hasanah ; (3) Sayap kiri atau Maysarah: terdiri
dari sepuluh kurdus di bawah komandan Yazid
bin Abu Sufyan ; (4) Kelompok pengintai atau
ṭulai’ah: terdiri dari sekelompok pasukan

berkuda dan pasuka di depan, dibawah
komandan Qubab bin Asyam. Karena tugasnya
melakukan pengawasan dan pengintai serta
berkoordinasi
mengenai
perkembangan
pergerakan musuh, maka jumlah pasukan ini
umlahnya sedikit ; (5) Bagian belakang atau almu’akhirah: terdiri lima ribu prajurit (lima
kurdus) di bawah komandan Said bin Zaid.
Adapun tugas pasukan bagian belakang ini
antar lain : (1) Mengelola urusan administrasi
di bawah tanggung jawab Al-Qadhi Abu AdDarda‟ ; (2) Sebagai distributor di bawah
tanggung jawab Abdullah bin Mas‟ud dengan
tugas sebagai bendahara administrasi,
mendistribusiakn kebutuhan logistik pasukan
dan mengumpulkan ghanimah; (3) Membacakan ayat-ayat Al-Qur‟an di bawah
tanggung jawab Al- Miqdad bin Al-Aswad
sebagai Qari‟. Dia berkeliling kepada manusia
untuk membacakan surat Al-Anfal dan ayatayat tentara jihad untuk membangkitkan
semangat berjihad dan membakar mental
pasukan; (4) Bimbingan mental di bawah
tangguung jawab Abu Sufyan bin Muawiyah.
Dia berkeliling dibarisan-barisaan pasukan
memotivasi mereka untuk bertempur ; (5)
Bagian perlengkapan pasukan Islam di bawah
komandan Khalid bin Al-Walid yang juga
bertidak sebagai pemimpin umum semua
pasukan Islam.
Setiap komandan pasukan berjalan
mengelilingi pasukannya masing- masing
untuk membangkitkan semangat mereka
berjihad. Bersabar dan bertahan dengan sabar
menghadapi srangan musuh. Para komandan
perang pasukan Islam ini melihat bahwa
pertempuran kali ini merupakan perang yang
menentukan poin-poin besar yang sangat
telah pada misi berikutnya. Khalid bin AlWalid sebagai pemimpin umum pasukan
mengetahui bahwa jika dia mampu memukul
mundur mereka terus. Namun jika musuh
dapat
mengalahkan
dirinya
berikut
pasukannya, maka tamatlah riwayatnya.
Di sisi lain pasukan Romawi maju dengan
kesombongannya membawa pasukan besar
hingga menutupi seluruh tempat yang ada,
baik daerah yang lapang maupun daerah yang
sulit seolah-olah mereka awan hitam, mereka
berteriak - teriak mengangkat suara tinggi68

tinggi, sementara para pendeta berjalan
mengelilingi tentara membacakan Injil sambil
memotifasi mereka untuk giat berperang.
Pada saat kedua pasukan berhadapan
Khalid menemui Abu Ubaidah untuk
memberikan taktik pertempuran. Khalid
membawa kudanya menuju Abu Ubaidah dan
berkata kepadanya, “aku akan memberikan
usulan.” Abu Ubaidah menjawab. “katakanlah
apa usulmu, aku akan mendengar dan
mematuhinya.” Khalid berkata, “musuh pasti
menyiapkan pasukan besar yang tak dapat
dihalangi untuk dapat membobol pertahanan
kita. Oleh karena itu menurut pendapatku kita
harus membagi pasukan berkuda menjadi dua
pasukan. Satu pasukan ditempatkan di
belakang sayap kanan, para pasukan berkuda
dapat berperan membantu mereka. Dan kita
datang menyerbu mereka.” Abu Ubaidah
berkata pada Khalid, “alangkah jitu idemu itu.”
Segera Khalid masuk ke dalam barisan
berkuda yang berada di belakang pertahanan
sayap kanan dan Qeis bin Hubairah di sayap
kiri. Khalid memerintahkan Abu Ubaidah agar
mundur ke belakang dari posisi tengah ke
belakang, agar jika ada dari tentara Islam yang
berlari mundur akan merasa malu melihatnya
dan kembali ke medan pertempuran. Abu
Ubaidah menyerahkan posisi tengah yang
sebelumnya ia tempati kepada Sa‟id bin Zaid,
salah seorang dari sepuluh orang yang dijamin
Rasulullah masuk surga. Kemudian Khalid
bergerak ke tempat para wanita sambil
memberikan instruksi kepada mereka agar
bersiap-siap dengan pisau belati serta tongkattongkat. Khalid berkata, “siapa saja yang
kalian jumpai, melarikan diri dari pasukan
maka bunuhlah dia”. Setelah itu Khalid
kembali ke posisinya.
Terdapat kejadian yang sangat luar biasa di
balik sengitnya peperangan yang terjadi saat
itu yaitu panglima besar Romawi yang
memimpin pasukan dibagian depan yaitu
Gregorius yang memeluk agama Islam. Hal ini
terjadi pada saat dialognya dengan orang
Muslim. Panglima Romawi, Gregorius
Theodore orang-orang Arab menyebutnya
“Jirri Tudur” ingin menghindari jatuhnya
banyak korban peperangan. Di hadapan
ratusan ribu pasukan Romawi dan Muslim,
Gregorius menyatakan diri masuk Islam.

Ia lalu belajar Islam sekilas, sempat
menunaikan salat dua rakaat, lalu bertempur
di samping Khalid. Gregorius syahid di tangan
bekas pasukannya sendiri. Namun pasukan
Islam mencatat kemenangan besar di Yarmuk,
meskipun sejumlah sahabat meninggal di
sana. Diantaranya adalah Juwariah, putri Abu
Sofyan.
Peristiwa perang Yarmuk berlangsung
selama enam hari, itu merupakan hari yang
sangat menyedihkan untuk kaum muslim
dimana dari sumber ini dikabarkan 700 orang
dari pasukan Muslim kehilangan matanya
karena hujan panah dari pasukan tentara
Romawi. Hari itu merupakan hari peperangan
terburuk bagi pasukan Muslimin.5 Pada hari
keenam di perang itu adalah minggu ke empat
Agustus tahun 636 M (minggu ketiga Rajab, 15
H). Keadaan fisik dan semangat yang ada pada
pasukan muslim pagi itu mereka merasa lebih
segar, dan mengetahui niat komandan mereka
untuk menyerang dan sesuatu di dalam
rencananya, tak sabar untuk segera
berperang. Harapan-harapan pada hari itu
menenggelamkan semua kenangan buruk
pada hari hilangnya mata. Di hadapan mereka
berbaris pasukan Romawi yang gelisah, dan
semangat mereka mulai turun akan peristiwa
komandan mereka berpindah agama menjadi
muslim, mereka tidak terlalu berharap namun
tetap berkeinginan untuk melawan dalam diri
mereka.
Seiring dengan naiknya matahari di langit
yang masih samar di Jabalud Druz, Gregory,
komandan
pasukan
yang
dirantai,
mengendarai kudanya maju ke depan di
tengah-tengah pasukan Romawi. Dia datang
dengan misi untuk membunuh komandan
pasukan Muslimin dengan harapan hal itu
akan
memberikan
efek
menyurutkan
semangat pimpinan kesatuan dan barisan
kaum Muslimin. Ketika ia mendekati ke
tengah-tengah pasukan Muslimin, dia
berteriak menantang (untuk berduel) dan
berkata, “Tidak seorang pun kecuali
Komandan bangsa Arab. Abu Ubaidah bin
Jarrah radhiyallahu ‘anh. seketika bersiap-siap
untuk menghadapinya. Khalid bin Walid dan
yang lainnya mencoba untuk menahannya,
karena Gregory memiliki reputasi sebagai
lawan tanding sangat kuat, dan memang
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terlihat seperti itu. Semuanya merasa bahwa
akan lebih baik apabila Khalid bin Walid yang
keluar menjawab tantangan itu, namum Abu
Ubaidah tidak bergeming. Ia berkata kepada
Khalid bin Walid, “Jika aku tidak kembali,
engkau harus memimpin pasukan, sampai
Khalifah memutuskan perkaranya. “Bukan
semata-mata keberanian yang ada pada Abu
Ubaidah bin Jarrah berani melakukan duel
bersama panglim besar Romawi, tapi seperti
kejadian
di
peperangan
sebelumnya
pergantian panglima besar perang Islam sudah
biasa terjadi dengan seketika. Abu Ubaidah
mendapat tugas atau amanah yang diberikan
kepadanya saat menyebutkan keadaan
peperangan yang terjadi pada Umar bin
Khattab radhiyallhu ‘anh, akhirnya Umar bin
Khattab memberikan surat kepada kurirnya
untuk
disampaikan
kepada
yang
bersangkutan, kurir suruhannya pun heran
akan tindakan yang dilakukan Umar bin
Khattab.
Setelah sampai pada tangan Khalid bin
Walid surat tersebut dibaca dan Khalid bin
Walid bicara pelan-pelan kepada kusir
tersebut agar tidak ada yang tau isi surat ini,
dan kurir itupun setuju. Setelah Khalid
mengetahui pemecatannya dan Abu Ubaidah
sudah
mengetahuinya
mereka
tidak
memberikan sikap yang berbeda, ini
ditunjukan
bukan
berdasarkan
pada
popularitas melainkan menjaga kokompakan
dan menjaga semangat para prajurit yang
sedang berperang. Popularitas Khalid bin
Walid dalam kemiliteran Islam saat itu
memang nyaris tak tertandingi. Keputusan
Umar bin Kahttab menggantikan Khalid
menyelamatkan Khalid bin Walid dari
fanatisme yang berlebihan, beliau pun
khawatir kalau pasukan Islam mengalami
pergeseran motivasi.
Pertempuran Yarmuk telah berlangsung,
pasukan sayap kanan muslim dan pasukan
sayap kiri Muslim telah diserang oleh pasukan
sayap kiri dan sayap kanan Romawi. Pertama,
pasukan sayap kiri Romawi yang dipimpin oleh
Bahan menyerang pasukan sayap kanan
Muslim. Pasukan sayap kiri Romawi berhasil
membuat pasukan Muslim di sayap kanan
menjadi kalang kabut dan sampai musuh

berhasil menyelinap ke barisan belakang
pasukan Islam. Prajurit sayap kanan Romawi di
bawah komandan Qanathir menyerang sayap
kiri pasukan Islam dengan dahsyatnya. Di sayap
kiri Islam terdiri dari kabilah Kinanah, Qais,
Khats’am, Judzam, Qudha’ah, dan „Amilah,
mereka dapat dipukul mundur oleh Romawi
dari garis tempat pertahanan mereka sampai
pasukan inti Islam terbuka dari arah sayap kiri.
Pasukan Romawi terus maju menggempur
pasukan Islam.
Melihat demikian, Khalid bin Walid lalu
membawa pasukan berkudanya menyerang
prajurit sayap kiri Romawi yang menekan
pasukan Islam sayap kanan dan mengarahkan
prajurit Romawi ke pasukan inti. Dalam
serangan Khalid ini, sekitar ada 6000 prajurit
Romawi mati terbunuh. Khalid kemudian
menghadapi mereka. Dengan membawa 100
pasukan berkuda Persia, Khalid bin Walid
memacu kudanya ke arah prajurit Romawi yang
jumlahnya sekitar 100.000 personil. Khalid
belum sampai kepada prajurit Romawi yang
berjumlah sekitar seratus ribu itu kecuali
mereka
porak-poranda
berhamburan
menyelamatkan diri. Pasukan Islam menyergap
mereka dengan kompak, akurat dan
terorganisir, sehingga prajurit Romawi itu
bubar melarikan diri dan pasukan Islam
mengejar mereka tanpa ada perlawanan dari
mereka.
Sayap kanan pasukan Islam kemudian
menutup celah dan jalan dari arah prajurit
Romawi sehingga prajurit Romawi terkepung di
antara jurang Yarmuk dan sungai Zuraqa‟. Arah
angin pertempuran berputar arah dan kaum
Muslimin mendapat angin segar. Pasukan Islam
mampu memisah prajurit pejalan kaki dari
prajurit berkuda Romawi, mereka menyergap
dan menunggangi pundak prajurit-prajurit
Romawi sampai banyak prajurit Romawi mati
terbunuh. Melihat itu, prajurit berkuda
Romawi menjadi panik dan mereka mencari
jalan keluar ingin melarikan diri meninggalkan
parajurit pejalan kaki.
Melihat ini, Khalid memerintahkan „Amr bin
Ash membuka celah supaya prajurit berkuda
Romawi itu melarrikan diri, dan Amr pun
melakukannya. Setelah prajurit berkuda
Romawi melarikan diri, maka prajurit pejalan
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kaki Romawi akan berjalan tanpa ada yang
melindungi. Mereka berjalan mendatangi
parit-parit, sementara kaki-kaki mereka terikat
dengan rantai, sehingga mereka jatuh satu
maka akan jatuh semua seperti tembok yang
roboh. Ketika pasukan Islam mendatangi
mereka di parit-parit mereka pada gelapnya
malam, maka pemimpin prajurit pejalan
Romawi ini mengarahkan pasukannya
berjalannyelesai-merayap di jurang. Sehingga
apabila ada seorang dari mereka tebunuh,
maka mereka semua yang terikat kakinya akan
jatuh bersamanya. Diperistiwa ini, kaum
Muslimin berhasil membunuh mereka dalam
jumlah besar, diperkirakan jumlah mereka
mencapai seratus dua puluh ribu prajurit.
Sementara iti, prajurit yang selamat dari
mereka telah melarikan diri ke kota, dan
sebagian lagi melarikan diri ke Damaskus di
wilayah Syam.
Pertempuran yang luar biasa ini
dimenangkan oleh pasukan Muslim. Setelah
itu Abu Ubaidah bin Jarrah menulis surat
kepada Umar bin Khattab memberitahukan
kemenangan di Yarmuk dalam menghadapi
pasukan Romawi, dengan mengirimkan seper
lima hasil rampasan perang. Setelah
kemenangan pasukan Islam di peperangan itu,
pengaruh dan hegemoni (kekuasaan) Romawi
runtuh sehingga wilayah-wilayah lainnya
menjadi
lebih
mudah
ditaklukkan.
Kemenangaan gemilang ini disambut kaum
Muslimin dengan suka cita. Namun,
kebahagiaan ini menjadi kesedihan dengan
datangnya berita kematian Khalifah Abu Bakar
Ahs-Shiddiq,
sehingga
mereka
semua
dirundung duka yang sangat dalam. Allah
kemudian memberikan pengganti mereka
pemimpin Umar al-Faruq atau Umar bin
Khattab.
Dengan memperhatikan uraian di atas,
maka terdapat faktor internal dan eksternal
yang mempengaruhi kualitas kepemimpinan
Khalid bin Walid dalam memimpin
pasukannya di perang Yarmuk, jika upayaupaya
yang
dilakukan
tidak
dapat
menghilangkan hambatan yang ada, maka
kelemahan ini akan selamanya menjadi
ancaman. Sehingga perlu adanya harmonisasi
optimalisasi pemecahan masalah, perbaikan,
dan pengembangan dengan memilih

keuntungan ketika terdapat peluang dan
kekuatan, memanfaatkan peluang ketika
menghadapi
kelemahan
dan
peluang,
mengerahkan kekuatan ketika menghadapi
kekuatan dan ancaman, dan mengendalikan
ancaman ketika menghadapi kelemahan dan
ancaman di saat yang bersamaan. Prosedur
pemecahan masalah menggunakan analisis
SWOT yang terdiri dari analisis internal dan
eksternal, digunakan untuk menentukan dan
menganalisis kepemimpinan Khalid bin Walid
dalam upaya memenangkan pertempuran
melawan pasukan Romawi yang didukung
dengan jumlah personel yang lebih banyak dari
pasukannya. Karena bagaimana pun juga,
faktor-faktor internal dan eksternal dalam hal
ini memiliki tingkat kohesi dan kombinasi yang
erat untuk saling mempengaruhi. Sehingga
sasaran yang ingin dicapai oleh Khalid bin
Walid akhirnya tercapai sesuai dengan yang
diharapkan.

Peta Wilayah Perang Yarmuk Yordania

Ilustrasi kemenangan Khalid bin Walid
di Perang Yarmuk Yordania
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Untuk mempermudah pemahaman secara lebih detail dan mengetahui kekuatan, kelemahan,
peluang dan kendala yang dihadapi oleh pasukan Khalid bin Walid pada perang Yarmuk, maka
dapat dilihat pada tabel analisa SWOT sebagai berikut :

Tabel Analisa SWOT-1

Tabel Analisa SWOT-2

Penutup
Mengalir dari uraian di atas, maka
kesimpulannya adalah bahwa kepemimpinan
Khalid bin Walid sebagai Komandan Perang
Yarmuk dalam menghadapi pasukan Romawi,
merupakan Komandan yang baik dan
Pemimpin yang baik. Karena Khalid bin Walid
bisa menempatkan posisinya ketika sebagai
Komandan maupun sebagai Pemimpin. Ketika
sebagai seorang komandan, Khalid bin Walid
selalu berada di samping pasukannya ;
melakukan bersama peperangan dengan
pasukannya ; mentaati perintah dari Atasan
dan melaksanakannya ; serta menganggap
pasukannya sebagai partnership. Selanjutnya
ketika sebagai seorang pemimpin, Khalid bin
Walid selalu berada di depan anak buahnya
pada waktu perang Yarmuk ; selalu melakulan

hal terbaik untuk menjadi teladan bagi
pasukannya; bertanggung jawab memutuskan
sesuatu hal dan memberikan terobosa atas
permasalahan yang terjadi ketika pada perang
Yarmuk; Melakukan suatu hal dengan penuh
perhitungan sehingga mampu memenangkan
pertempuran;
memahami
kemampuan
pasukannya; selalu memberikan teladan,
arahan dan perintah guna mencapai tujuan
sesuai dengan tugas yang diberikan kepada
pasukannya ; dan menganggap jabatan sebagai
tanggung jawab dunia dan akhirat.
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