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1.	Latarbelakang		
 

 a) Kondisi negara dan masyarakat Indonesia pasca-reformasi, khususnya dalam  
                      masalah kamnas, masih menunjukkan volatilitas yg sedang, namun cenderung  
                      meningkat. 

 b) Salah satu sumbernya adalah belum tercapainya stabilitas politik yg cukup kondusif  
                      bagi penyelenggaraan tata pemerintahan, karena proses konsolidasi demokrasi yang  
                      senantiasa mengalami setback akibat masih belum kuatnya pelembagaan politik  
                      yang mampu menopang sistem demokrasi 

 c) Pemerintah-2 pasca-reformasi mewarisi berbagai persoalan struktural fundamental  
                      (hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kamnas), ditambah dengan 
persoalan-2  
                      baru yg muncul sebagai konsekuensi logis dari perubahan baik pada tataran  
                      nasional, regional, maupun internasional 

  d) Dalam sektor kamnas yg paling menonjol adalah fenomena muncul dan                
                      berkembangnya aktor-2 non negara sebagai slh satu dampak globalisasi 
                      semakin memiliki kemampuan mengimbangi dan bahkan menyaingi Negara  
                      termasuk, namun tak terbatas, dalam masalah bidang politik 

  e) Kapasitas negara melalui cabang-2 Pemerintahan mendapat tatangan serius dari  
                      perkembangan ini, termasuk dalam masalah hukum. Reformasi hukum adlh  
                      keniscayaan agar kedulatan NKRI dan kehidupan bangsa tetap terlindungi dan  
                      terjamin (Pembukaan UUD NRI 1945). 
                    
 

	



2.	Kondisi	Poli5k	Pasca-reformasi	
a). Secara umum perkembangan politik Indonesia pasca-reformasi (’98- 
     skrg) relatif kokoh sebagai negara ‘demokrasi konstitusional  
     (constitutional democracy) sebagaimana amanat UUD NRI 1945.  
     Indonesia tidak mengarah kepada sebuah negara gagal (failed state),  
     kendati masih terus melakukan tahapan konsolidasi demokrasi.  
     Selama >15 th terakhir RI telah mampu bertahan sebagai negara g  
     menjalankan demokrasi secara formal (formal democracy) 
 
b).Tantangan utamanya adalah bagaimana meningkatkan Indonesia  
     menjadi negara ‘demokrasi terkonsolidasi’ (consolidated democracy)  
     yang dipandang mampu mewujudkan stabilitas, kesejahteraan, dan  
     keadilan bagi warganegaranya. Jalan menuju demokrasi itulah yg   
     tidak mulus, karena berbagai kendala struktural yg ada di dalam negeri  
     maupun yg datang dari luar. 
 
c). Kendala struktural yg dihadapi adalah masih belum terjadinya  
     pelembagaan politik yg mampu mendukung pelaksanaan prinsip  
     demokrasi “dari, oleh, dan untuk rakyat”; masalah ekonomi yg masih  
     belum sehat (pertumbuhan stagnan, Gini Ratio = 0.41, kemiskinan tinggi,  
     infrastruktur yg telah out of date, dll); konflik horizontal; dan kelemahan  
     dalam penegakan hukum (korupsi, kriminalitas, terorisme, intern crimes, dll) 



2.	Kondisi	Poli5k	Pasca-reformasi	
(Lanjutan)	

d). Demokrasi hanya akan terkonsolidasi manakala ia dipercaya oleh  
      warganegara sebagai faktor yang mampu mendukung terwujudnya  
      kesejahteraan ekonomi, menjamin keamanan, dan menjadi sarana       
      keterwakilan mereka di dalam proses pengambilan keputusan yg  
      menyangkut kepentingan publik.  
 
 e). Sebuah Negara yg masih berada pada status demokrasi formal, masih  
      belum bisa dikatakan stabil, jika warganegara masih meragukan  
      efektifitasnya dalam bidang tsb. Dinegara-2 yg sedang mengarah  
      kepada konsolidasi, kekuatan-2 politik strategis sangat menentukan  
      proses tsb akan terus atau berbalik. Tidak ada jaminan bhw dorongan  
      utk kembali kpd sistem non-demokrasi tak terjadi lagi. 
 
 f). Di Indonesia saat ini kekuatan politik strategis terdiri atas parpol;  
      oligarki pemilik modal; militer (bukan pol praktis); dan organisasi-2  
      masyarakat sipil (ormas/LSM, profesional, cendekiawan, media).  
      Pelembagaan politik amat ditentukan sejauhmana mereka  
      berkomitmen kepada proses tsb.  



2.	Kondisi	Poli5k	Pasca-reformasi	
(Lanjutan)	

g). Parpol: Kecenderungan ‘stagnasi’ atau bahkan kemerosotan dalam pengelolaan  
     parpol. Konsentrasi kekuasaan parpol masih ada di tangan individu elite yang  
     berpengaruh, sehingga capaian elektoralnya pun berkaitan dengan pengaruh  
     individu tersebut. Parpol pada belum mengalami reformasi substansial. 
 
h). DPR/D: Mengalami stagnasi dan bahkan kemerosotan dalam hal kualitas  
     kinerja, kualitas SDM, dan menurunnya kepercayaan publik (public trust) secara  
     konsisten dan belum terlihat ada tanda-tanda munculnya politisi yang handal,  
     tetapi makin maraknya fenomena politisi sontoloyo (poliyo): transaksional,  
     korup, dan hanya berorientasi kepada kepentingan parpol. 
 
i). DPD: Terdapat indikasi kemerosotan lembaga legislatif ini, waklaupun dibanding  
    dg saudaranya, masih relatif belum parah. Tetapi  gejala koruptif dan  
    transaskional serta kinerja yg tidak optimal cukup jelas diketahui publik. 
 
j). Eksekutif: Pemerintah-2 pasca-reformasi masih tetap belum memiliki tingkat  
    kemandirian yg tinggi vis-à-vis DPR, sehingga sering gamang dalam  
    pembuatan kebijakan publik yang memiliki dampak strategis: keuangan, energi;  
    BUMN; industri; pertanian; perdagangan, dll.  Parlemen bukan menjalankan  
    fungsi checks and balances, tetapi lebih merupakan mesin ‘grid lock’ yg  
    menghambat eksekutif demi kepentingan parpol dan elitenya. 



2.	Kondisi	Poli5k	Pasca-reformasi	
(Lanjutan)	

k). Yudikatif: Reformasi dalam cabang Yudikatif telah menghasilkan pembentukan  
     MK dan KY. Keberadaan dua lembaga ini diharapkan bukan saja akan  
     memberikan jaminan kepada pelaksanaan rule of law sebagai landasan utama  
     dalam sistem demokrasi, tetapi juga pengawal Konstitusi (MK) dan pengontrol  
     para Hakim sebagai pelaksana di Peradilan, dari yg paling bawah sampai  
     paling tinggi (KY). Dalam perkembangannya sampai saat ini MK lebih mampu  
     menjalankan fungsinya sebagai pengawal Konstitusi dan memiliki pengaruh  
     sangat kuat dalam mengawasi produk perundang-undangan. Sementara KY  
     masih belum efektif dalam menjalankan tupoksinya dan bahkan sering  
     menghadapi berbagai kendala. 
 
l). KPK: Kendati lembaga ini merupakan lembaga independen, namun ia telah  
    menjadi ikon reformasi dan proses demokratisasi karena kiprahnya yang sukses  
    dan mendapat penghargaan tinggi baik dari rakyat Indonesia maupun  
    masyarakat internasional. Kesuksesan KPK terutama karena konsistensinya  
    dalam melaksanakan amanat UU Anti Korupsi dan keberhasilannya mengungkap  
    dan membawa pelaku tipikor kepada proses hukum sampai tuntas. Persoalan yg  
    dihadapi KPK adalah distrust yg tinggi dari para politisi, parpol, Parlemen dan  
    pihak-2 di pemerintahan. Namun dukungan publik tetap sangat kuat. 



2.	Kondisi	Kamnas	Pasca-
reformasi		

a). Globalisasi membawa perubahan-perubahan strategis dalam percaturan  
     geopolitik golobal, regional, yang berdampak kepada kamnas. Terjadinya  
     perubahan perimbangan kekuatan politik global pasca-perang dingin,  
     menciptakan sebuah kondisi yang tidak stabil. Multipolaritas yg menjadi ciri  
     saat ini, mengakibatkan tantangan dan ancaman serius kepada kekuatan  
     adidaya, khususnya AS dan sekutunya. Sedang kekuatan baru mulai muncul  
     seperti Tiongkok, India, dan Iran. Rusia mengalami kebangkitan kembali dan  
     mulai menjadi pesaing kekuatan AS di Eropa. 
 
b). Krisis ekonomi dan masalah energi masih belum benar-benar teratasi,  
     termasuk di negara-negara EU, sehingga menyebabkan ketidakstabilan serta  
     perlombaan dalam penguasaan sumber-2 energi dunia, serta pasar energi.  
     Munculnya Tiongkok dan negara-2 baru sebagai kekuatan industri (India, Brasil,  
     Korsel, dan beberapa negara ASEAN), mengakibatkan munculnya potensi  
     konflik karena seringkali diiringi dengan penguatan dalam militernya. 
 
c). Situasi global tsb dimanfaatkan oleh kekuatan radikal Islam trans-nasional yg  
     mencoba merebut kekuasaan di negara-2 otoriter di kawasan Timur Tengah,  
     Afrika Utara, dan Asia Tengah. Selain itu juga gerakan pro-demokrasi mencoba  
     menantang kekuatan rezim-2 otoriter (“Arab Spring” movements). Akibatnya  
     konflik di kawasan-2 tsb sangat kompleks dan sulit utk diurai karena  
     keterlibatan begitu banyak aktor, baik nasional maupun internasional. 



2.	Kondisi	Kamnas	Pasca-reformasi	
(Lanjutan)		

 
d). Fenomena menguatnya aktor non-negara berarti menguatnya ‘assymteric, non-  
     traditional forces and threats’ yang harus dihadapi oleh Negara di era global.  
     Dalam konteks kamnas di Indonesia, maka persepsi ancaman kini juga tidak  
     hanya terkait dengan sumber-2 ancaman konvensional seperti kekuatan militer  
     dari negara luar, tetapi juga sumber-sumber ancaan dari aktor non-negara baik  
     dari luar maupun dari dalam. 
 
e). Terorisme yg mewabah diseluruh dunia sejak awal abad ini merupakan bukti  
     bahwa perang simetris merupakan sebuah strategi yg digunakan secara sadar  
     dan sistematik oleh aktor-2 non-negara yg memiliki jangkauan global (global  
     reach). 
 
f).  Dalam konteks terorisme golbal tsb yang paling dikhawatirkan adalah  
     kemungkinan penggunaan strategi perang hibrid, yakni gabungan antara  
     perang siber dan senjata-senjata pemusnah massal (weapons of mass  
     destruction) 
 



2.	Kondisi	Kamnas	Pasca-reformasi	
(Lanjutan)		

  
g). Pemahaman tentang kamnas harus komprehensif, bukan saja keamanan  
     militer (military security), tetapi juga meiputi keamanan insani (human security),  
     dan keamanan dalam masyarakat (societal security). Masalah-2 perlindungan  
     HAM, pemberantasan kemiskinan, penjagaan lingkungan dsb. adalah bagian  
     integral dalam konsep tsb. 
 
h). Perkembangan dlm masalah kamnas yg penting utk dicermati adalah maraknya  
     radikalisme dan radikalisasi khususnya terkait dengan ideologi dan gerakan  
     Islam radikal transnasional atau kelompok jihadi dan takfiri yang bersinergi  
     dengan kelompok yang sudah ada di dalam negeri. Tumbuh dan  
     berkembangnya radikalisme dan gerakan radikal ini tak lepas dari dinamika  
     lingstra global, regional dan nasional pasca-reformasi yg membuka peluang thd  
     kembalinya tokoh-2 radikal dan pengembangan organisasi2 radikal jihadi baru. 
 
i). Fakta menunjukkan bahwa sejak th 2000 sampai 2016, aksi teroris masih tetap  
    menjadi ancaman nyata dan hadir (real and present danger). Demikian pula       
    konflik-2 horizontal yg menggunakan kedok agama cenderung meningkat sejak  
    10 th terakhir (Laporan LSM Setara Institute dan Wahid Institute). Dapat  
    disimpulkan bahwa sinergi antara kelompok-2 radikal domestik dan  
    internasional sangat kuat. 



2.	Kondisi	Kamnas	Pasca-reformasi	
(Lanjutan)		

DI/TII	(1950-an)	

Dibawah	pimpinan	Kartosuwiryo	
yang	terbuk5	gagal	dan	berhasil	
ditumpas	oleh	TNI.		
Beberapa	aksi	teror	pendukung	DI/
TII	yang	gagal	(Peris5wa	Cicendo/
1981,	Pembajakan	Pesawat	Garuda	
DC-9	Wolya/Bangkok	1981,	
Pemboman	Candi	Borobudur/1985)	

Al-qaeda	–	JI	/	Abdullah	Sungkar	dan	Abu	Bakar	Ba’asyir	(1998)		

Kondisi	Pemerintah	pasca-reformasi	yang	
masih	lemah	ditambah	dengan	kondisi	
krisis	moneter	yang	serius,	menjadikan	
proses	kembali	(come	back)	mereka	
berlangsung	sangat	cepat.		
Aksi	teror	dari	1999	–	sekarang	dari	
kelompok	JI	(Bom	Bali	I/II	Bom	dibebeapa	
gereja,	Kuningan,	JW	Marriot,	Kedutaan,	
dll),	pendukung	Al-Qaeda,	ISIS	masih	
merupakan	ancaman	riil	
Peluberan	di	wilayah	ASEAN	sudah	terjadi	
	

AL-QAEDA	&	ISIS	(2012	–	sekarang)	

Gerakan	Islam	radikal	transnasional	
memiliki	kemampuan	sangat	
canggih	dalam	memanfaatkan	
teknologi	siber	(cyber	technology)/
Sosial	media/internet.	Khususnya	
ISIS	
Pertumbuhan	ISIS	di	dunia	
(termasuk	Indonesia)	sangat	
signifikan,	karena	memanfaatkan	IT	
Di	Indonesia,	tren	ormas	yang	
mendukung	ISIS	makin	banyak		



3.	Gakkum	Dalam	Bidang	Kamnas		
	

a). Evaluasi mendasar dan kritis terhadap hukum dan perundang-2an di Indonesia  
     akan mampu memperkuat dan mendorong akselerasi konsolidasi demokrasi  
     sangat diperlukan. Berbagai fakta dalam kehidupan politik ketatanegaraan  
     sampai 15 th reformasi bergulir, masih menunjukkan lambatnya reformasi di  
     bidang hukum nasional termasuk dalam kelembagaanya.  
 
b). Secara normatif, hukum dan perundangan dalam sebuah negara dengan sistem  
     demokrasi konstitusional berfungsi sebagai bagian dari social engineering.   
     Namun ia bukanlah sekadar alat penjeraan dan pendukung sistem represif.  
     Dalam perkembangan masyarakat demokratis dan terbuka, yang didalamnya  
     semakin menekankan pentingnya perlindungan thd hak-hak warganegara.  
     Landasan filsafat hukum pidana, misalnya, yang masih menjadi arus utama di  
     negeri ini adlh retributive justice, yang seharusnya mulai diubah menuju  
    restorative justice 
 
c). Didalam menyikapi dinamika internal dan eksternal, khusunya perubahan  
     platform politik pemerintah, hukum dan perundang-undangan tentu juga harus  
     menjaga agar tidak hanya menjadi sekedar alat. Penafsiran dan implementasi  
     thd Nawa Cita, misalnya, tentu tetap berlandaskan pada prinsip-2 dasar dalam  
     sistem demokrasi.  Hanya dengan cara ini hukum akan menjadi bagian dari  
     social engineering yang positif bagi kemajuan NKRI. 



3.	Gakkum	Dalam	Bidang	Kamnas	
(Lanjutan)		

	 d). Strategi penegakan hukum merupakan salah satu cara meredam dan  
      menanggulangi radikalisme, radikalisasi, dan aksi-aksi terorisme. Selain itu  
      program deradikalisasi juga harus diperkuat dan dikembangkan sehingga tidak  
      hanya mencakup mantan teoris dan keluarganya, tetapi lebih kepada  
      masyarakat sipil. 
 
e). Baik gakkum, yg menggunakan pendekatan hard power, maupun deradikalisai,  
     yang menggunakan pendekatan soft power, memerlukan dukungan perundang- 
     undangan yang efektif. Berbagai perundang-undangan yang akan memperkuat  
     kedua pendekatan itu perlu dibentuk, atau direvisi jika sudah ada. 
 
f). RUU yang masih belum disahkan misalnya RUU Tentang Keamanan Nasional,  
     misalnya, sangat penting untuk segera disahkan. UU No 15/2003 Tentang  
     Pemberantasan Terorisme perlu direvisi, UU No. 34/2004 Tentang TNI  
     memerlukan PP yg terkait dengan pelibatan TNI dalam Operasi Militer Selain  
     Perang (OMSP).  
 
g). Perlu juga dievaluasi berbagai peraturan perundangan di level daerah yang  
     dapat membuka peluang bagi pengembangan kekuatan yang dapat mengancam  
     kamnas. Misalnya Perda-perda yang bermuatan kental dengan politik identitas  
     dan primordialisme. 

 



4.	Penutup	
	

1. Kondisi politik dan keamanan nasional pasca Reformasi menunjukkan berbagai 
perkembangan positif menuju demokrasi terkonsolidasi di Indonesia. Saat ini 
Indonesia bisa disebut negara yang telah menerapkan sistem demokrasi formal. 
 
2. Namun demikian, berbagai kendala yang bisa memperlambat proses menuju 
tahap konsolidasi itu masih dijumpai dan tidak dapat diremehkan. Terasuk 
perkembangan politik terkait dengan pelembagaan politik yang masih mengalami 
kelambatan. 
 
3. Dalam sektor kamnas ditengarai bahwa ancaman dari kekuatan non negara, baik 
dari dalam maupun dari luar, menjadi persoalan strategis di masa kini dan ke 
depan. Konflik-2 horizontal, radikalisme dan radikalisasi serta aksi terorisme masih 
merupakan ancaman kamnas yang nyata dan hadir. 
 
4. Reformasi sector hukum yang terkait dengan masalah kamnas mendesak unyuk 
dilaksanakan. Khususnya pembentukan UU yang baru terkait kamnas (UU 
Kamnas), amandemen terhadap UU anti Terorisme, pembentukan peraturan-2 
pelaksanaan bagi UU yang berkaitan dengan kamnas dan hanneg sangat penting. 



TERIMAKASIH	


