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NATIONAL INSECURITY ; THREATS AND VULNERABILITIES 

(Ketidakamanan Nasional : Ancaman-Ancaman dan 

 Kemudahan-Kemudahan (peluang) Untuk Diserang) 

 

Ketidakamanan (insecurity) merupakan perpaduan dari threats dan vulnerabilities, keduanya 

tidak dapat diartikan secara terpisah. Namun perlu diketahui bahwa vulnerabilities bukan hanya 

terpaut dengan pembangungan ekonomi yang rendah, ketidakstabilan politik, ketidakamanan 

perbatasan melainkan powerful dan ekspansi negara-negara tetangga. Dan dalam hal power dan 

stronger state, suatu negara dapat diperkuat dengan keberadaan letak geografis dimana perbatasan 

yang berupa gunung-gunung mampu mampu mengurangi kemudahan untuk diserang. 

Dalam hal perbatasan, KJ. Holsti membuat 3 kriteria yaitu : (1) Sumber-sumber yang ada pada 

tiap wilayah, dimana perumus kebijakan  dapat menggali sumber-sumber keputusan atau kebijakan, (2) 

jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan, (3) tuntutan 

yang diajukan suatu negara kepada negara lainnya.1 

 

Security Policy 

Dalam mengatasi threats dan vulnerabilities, negara bersikap dengan mengolah dan menetapkan 

suatu kebijakan keamanan (security policy). Hal ini bertujuan untuk mengurangi berbagai kemudahan-

kemudahan diserangnya suatu negara, dengan berkurangya vulnerabilities, maka ancaman (threat) pun 

dapat dicegah atau diatasi atau hanya meminimalisir threat itu sendiri. 

Kebijakan keamanan yang dibuat suatu negara dapat terfokus pada permasalahan domestik atau 

ke dalam maupun di luar negara. Hal ini dapat terjadi sesuai dengan yang telah disinggung di 

paragraph atas, bahwa bukan saja perekonomian, kondisi politik domestik, perbatasan melainkan juga 

perilaku negara-negara tetangga yang berusaha untuk melakukan ekspansi. 

 

Tipe-Tipe Negara 

Negara pun dapat dilihat dari power dan state. Dimana dalam power yang dimaksud memiliki 

kaitan dengan hubungan antar negara dan pengaruhnya, Kemudian state lebih dilihat sebagai kondisi 

sosial politik suatu negara. Walaupun keduanya memiliki relevansi yang cukup rasional. 

Menurut Barry Buzan, tipe negara dapat dibedakan menjadi 4, yaitu :2 

1.Weak Power 

Kecenderungan negara dikategorikan sebagai weak power adalah jika negara tersebut 

mudah terpengaruh oleh negara lain dalam dalam bersikap atau bahkan mengikuti perintah dari 

negara lain. 

 

 

 

                                                 
1 K.J. Holsti, Politik Internasional, Kerangka Analisa, Jakarta :Pedoman Ilmu Jaya, 1987, hlm. 182. 
2 Barry Buzan, People, State and Fear, Harvester Wheatsheaf, 1991, hlm. 113 
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2. Weak State 

Weak state  merupakan keadaan yang cenderung terjadi pada negara-negara belum 

berkembang dan negara yang memilikiketidakstabilan institusi hal ini menyebabkan mudahnya 

negara memperoleh intervensi dari negara lain. 

3. Strong power 

Sedikit banyak merupakan kebalikan dari weak power yang telah dijelaskan di atas. 

4. Strong State 

Sedikit banyak merupakan kebalikan dari weak power yang telah dijelaskan di atas. 

 

Walaupun suatu negara memiliki kemampuan yang baik dalam hal sosial politik, namun hal 

tersebut hanya menjadi bagian kecil dari permasalahan yang harus dihadapi suatu negara yang 

berusaha memperoleh strong power. Hal ini dapat dicontohkan dengan Singapura, dimana sosial 

politik yang stabil, Singapura tetap menghadapi permasalahan perbatasan. (Contoh lainnya : 

Singapura). 

Ada pula negara yang memiliki posisi yang kuat dalam segi power dan state, akan lebih mudah 

untuk meminimalisir vulnerabilities karena keadaan sosial politik yang stabil dari dalam negara yang 

mempermudah dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan. (contoh : Amerika Serikat, Perancis, 

dan Jepang) 

 

Secara garis besar kondisi power dan state dalam relevansinya dengan threats dan vulnerabilities 

dapat di pahami melalui tabel di bawah ini :3 

 

Vulnerabilities and type of state 

 

  SOCIO-POLITICAL COHESION 

POWER 

 Weak Strong 

Weak 
Highly vulnerable to most 

types of threat 

Particulary vulnerable to 

military threat 

Strong 
Highly vulnerable to political 

of threat 

Relatively invulnerable to 

most types of threat 

 

Vulnerabilities dapat dipahami dengan cukup jelas, namun tidak bagi threats dimana ada 2 

alasan, yaitu :4 

 

1. Subjektif/objektif dari suatu permasalahan yang dibahas dalam hubungannya dengan 

individu.ancaman cenderung didominasi persepsi, yang mungkin tidak memiliki banyak bukti  

 
                                                 
3 ibid, hlm. 114 
4 ibid , hlm. 114-115 
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nyata. (Masa Perang Dingin, German pasca PD II). Hal ini menjadikan fear (rakyat) sebagai 

komoditas politik. Namun ketakutan yang dialami oleh pemimpin terkadang tidak diungkapkan 

ke masayarakat banyak (Contoh : Perang Vietnam) 

2. Kesukaran dalam mengkategorikan berapa seriusnya suatu ancaman yang dianggap 

mengancam keamanan nasional. Masalah keamanan nasional cenderung merupakan 

permasalahan dalam keputusan politik. 

 

Jika ancaman keamanan nasional mudah dilihat dari sebuah tindakan seperti invasi dan  

blockade. Namun bagaimana dengan sumber daya alam seperti ikan, kebersihan udara dan air, imigrasi 

yang illegal akan snagat sulit jika tidak memiliki kebenaran akan bukti yang tepat. 

 

Tipe-Tipe Acaman dapat berasal dari beberapa Sektor, yaitu : 

1. Militer 

2. Politik 

3. Sosial 

4. Ekonomi 

5. Ekologi 

 

Kesimpulan : 

� Bahwa sebagian besar threats yang ada di dunia bersifat kompleks,  baik yang memiliki 

tujuan langsung atau bahkan ketidaktentuan/ketidakpastian. Namun threats sebagian besar 

dapat dilihat dari arms racing dan trade wars. 

� Walaupun informasi yang ada cukup memadai dan subjek serta bukti-bukti cukup nyata 

namun tetap sulit untuk memperoleh prediksi terhadap suatu ancaman secara akurat. 

� Sebagian besar negara juga lebih sensitive terhadap ancaman militer dibandingkan  masalah 

lingkungan. 

� Gambaran mengenai threats menjadi sebuah insecurity yang berkaitan dengan vulnerabilities 

, dimana akan menyinggung national security yang menimbulkan permasalahan dalam 

kebijakan. 

� Selama threats hanya dikhususkan pada ancaman terhadap suatu negara maka kebijakan 

keamanan bukan hanya memperhitungkan ancamannya saja, melainkan vulnerabilities dari 

negara yang menjadi objek dari keamanan.  

� Cara untuk menghindari threats dengan memperiapkan pertahanan dalam menghadapi invasi 

dan membuat rangkaian perjanjian damai. 
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NATIONAL INSECURITY ; THREATS AND VULNERABILITIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

VULNERABILITIES AND TYPE OF STATE 

 

Kesimpulan : 

� Bahwa sebagian besar threats yang ada di dunia bersifat kompleks,  baik yang 

memiliki tujuan langsung atau bahkan ketidaktentuan/ketidakpastian. Namun 

threats sebagian besar dapat dilihat dari arms racing dan trade wars. 

� Walaupun informasi yang ada cukup memadai dan subjek serta bukti-bukti 

cukup nyata namun tetap sulit untuk memperoleh prediksi terhadap suatu 

ancaman secara akurat. 

� Sebagian besar negara juga lebih sensitive terhadap ancaman militer 

dibandingkan  masalah lingkungan. 

� Gambaran mengenai threats menjadi sebuah insecurity yang berkaitan dengan 

vulnerabilities , dimana akan menyinggung national security yang menimbulkan 

permasalahan dalam kebijakan. 

� Selama threats hanya dikhususkan pada ancaman terhadap suatu negara maka 

kebijakan keamanan bukan hanya memperhitungkan ancamannya saja, 

melainkan vulnerabilities dari negara yang menjadi objek dari keamanan.  

  SOCIO-POLITICAL COHESION 

POWER 

 Weak Strong 

Weak 
Highly vulnerable to most 

types of threat 

Particulary vulnerable to 

military threat 

Strong 
Highly vulnerable to political 

of threat 

Relatively invulnerable to 

most types of threat 

NATIONAL INSECURITY 

THREATS 
VULNERABILITIES 

Internal : 
- Pemb. Ekonomi rendah 
- Perbatasan tdk aman 
- Politik tidak stabil 

 
Eksternal : 

- Ekspansi 
 
Kriteria K.J. Holsti : resources, 
periode dan tuntutan 

 

 
SECURITY POLICY 
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� Cara untuk menghindari threats dengan memperiapkan pertahanan dalam 

menghadapi invasi dan membuat rangkaian perjanjian damai. 

 

 


