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ABSTRACT
Case handling of MV Sinar Kudus raises concern fixed on the Indonesian Government’s
response considered less-active and less-decisive in resolving this case as there are
Indonesian held hostage by pirates in Somalia. Instead, the government said that the
government has acted since the first day the event occurs. Coordinating Minister for Politics,
Law and Security stated that since the case occurred, military deployment options already
resides in the President’s plan. In one moment, President gave the statement of why the
government showed impression that they are not clear related to MV Sinar Kudus’
information recently, that the rescue mission involving the lives of the prisoners is necessary
confidentiality. The President has his own reasons regarding policy options to salvage MV
Sinar Kudus. This research focused on the reconstruction of President Susilo Bambang
Yudhoyono’s psychobiography through verbal approach to determine the effect of Susilo
Bambang Yudhoyono’s idiosyncratic in policy-making decisions related to the handling of
the MV Sinar Kudus which relieved in the sea region of Somalia.

Keywords : Idiosyncratic, Susilo Bambang Yudhoyono, Psychobiography

ABSTRAK
Kasus penanganan MV Sinar Kudus memunculkan perhatian yang tertuju kepada respon
Pemerintah Indonesia yang dinilai tidak aktif dan tidak tegas dalam penyelesaian kasus ini
sementara ada korban WNI yang disandera oleh perompak di Somalia. Sebaliknya,
pemerintah menyatakan bahwa pemerintah telah bertindak sejak hari pertama peristiwa
terjadi. Menko Polhukam memberikan pernyataan bahwa sejak kasus terjadi, opsi
pengerahan operasi militer sudah berada didalam rencana Presiden. Pada satu kesempatan,
Presiden memberikan pernyataan mengapa ada kesan Pemerintah tidak terbuka terkait
informasi penyelamatan WNI dan MV Sinar Kudus, bahwa misi penyelamatan menyangkut
nyawa para tawanan maka perlu kerahasiaan. Presiden memiliki alasan tersendiri mengenai
pilihan kebijakan untuk menyelamatkan MV Sinar Kudus. Penelitian ini difokuskan pada
rekonstruksi psikobiografi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui pendekatan verbal
untuk mengetahui pengaruh idiosinkretik Susilo Bambang Yudhoyono dalam keputusan
pengambilan kebijakan terkait penanganan MV Sinar Kudus yang dirompak di kawasan laut
Somalia.

Kata Kunci : idiosinkretik, Susilo Bambang Yudhoyono, psikobiografi,
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Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menghadapi

berbagai dinamika politik dan menghasilkan kebijakan-kebijakan populer dan non-

populer di mata publik. Peristiwa penangkapan MV Sinar Kudus di kawasan perairan

Somalia oleh perompak Somalia ketika melakukan perjalanan menuju Rotterdam,

Belanda menciptakan opini publik yang terkesan mempertanyakan bagaimana langkah

pemerintah Indonesia dalam menanggapi peristiwa ini. Sementara pemerintah

berusaha menyusun strategi penanganan kasus ini, tekanan dari masyarakat agar

pemerintah bersikap aktif dan memberi informasi yang jelas mengenai nasib anak buah

kapal yang berada didalam MV Sinar Kudus semakin menguat. Presiden SBY

menyampaikan kepada media bahwa sebenarnya sejak hari pertama kasus terjadi, telah

ada respon aktif dari pemerintah. Informasi tidak bisa dipublikasikan secara penuh

karena informasi tersebut merupakan rahasia negara dan dapat membahayakan nasib

para awak kapal yang sedang ditahan (Harian Analisa, 2011).

Pada tanggal 16 Maret 2011, kapal kargo Motor Vessel (MV) Sinar Kudus diserang

oleh perompak Somalia ketika melintasi kawasan perairan Somalia, tepatnya 320 mil

timur laut pulau Socotra di lembah sungai Somalia. MV Sinar Kudus yang mengangkut

produk nikel senilai Rp. 1.5 miliar, pada saat itu melakukan perjalanan dari Singapura

menuju terusan Suez di Mesir (Sea News Turkey, 2011). Rapat pembebasan anak buah

kapal (ABK) MV Sinar Kudus dilakukan setelah adanya informasi pembajakan. Rapat

dimulai pada tanggal 18 Maret 2011 dan kemudian berlanjut kepada pertemuan

berikutnya. Menurut keterangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),

setidaknya ada lima kali rapat terbatas (Republika Online, 2011). SBY menyampaikan

instruksi kepada bawahannya untuk membebaskan para awak kapal dan kapal MV

Sinar Kudus. Didalam artikel “Somali Piracy : RI Says Enough by Maj. Gen. M. Alfan

Baharudin” (2011), strategi awal yang muncul di meja SBY ada tiga pilihan : (1)

mempersilahkan PT. Samudera Indonesia sebagai pemilik kapal MV Sinar Kudus

melakukan negosiasi untuk membebaskan MV Sinar Kudus, (2) memberikan kuasa

kepada pasukan militer untuk melaksanakan operasi militer, atau (3) kombinasi antara

keduanya disaat negosiasi PT. Samudera Indonesia berjalan, pasukan militer Indonesia

melakukan serangan militer untuk melumpuhkan para perompak. Proses negosiasi
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besaran uang tebusan dilakukan oleh PT. Samudera Indonesia. Namun Wakil Presiden

Direktur PT. Samudera Indonesia, David Batubara tidak bersedia menyampaikan

kepada media mengenai besaran uang yang diserahkan kepada perompak karena hal

tersebut dapat membahayakan nyawa awak kapal berkewargaan Indonesia yang saat ini

masih ditahan di kapal yang dibajak (Suara Merdeka, 2012).

Bagi pemerintah Indonesia, operasi pembebasan ini merupakan operasi jarak jauh

pertama kali yang dilakukan. Setelah MV Sinar Kudus ditahan selama 1 minggu,

rencana awal adalah memberangkatkan dua jenis Kapal Perusak yaitu KRI Yos Sudarso

353  dan KRI A.H. Perdanakusuma 355 menuju Kolombo dan bergabung dengan

pasukan elit TNI yang sudah tiba terlebih dahulu dan berangkat menuju lokasi

penyanderaan MV Sinar Kudus di pesisir Somalia (Jakarta Globe, 2011). Rencana

tersebut akhirnya diubah dengan menambah kekuatan KRI Banjarmasin karena alasan

keamanan para awak kapal. Secara keseluruhan selain 3 kapal tersebut juga terdapat

helikopter, tank dan Sea Rider. Termasuk didalamnya adalah Denjaka Marinir,

Kopassus dan elemen khusus Angkatan Udara. Untuk menghadapi kekuatan perompak

Somalia yang sempat mencapai 50 orang diatas kapal MV Sinar Kudus, pemerintah

Indonesia mengerahkan 999 personel dalam operasi militer dengan sandi Duta

Samudera I/2011. Menurut Laksamana Pertama TNI A. Taufiqurrahman, Komandan

Gugus Tempur Laut Armada RI Kawasan Barat (Dan Guspurlabar), komando penuh

berada di tangan SBY, sedangkan untuk komando operasional berada pada kendali

Panglima TNI dan komando taktis berada di bawah kendali Dan Guspurlabar

(Republika Online, 2011).

Aspek menarik dari strategi pemerintah Indonesia ini muncul ke permukaan bila

strategi tersebut dibandingkan dengan strategi yang dilakukan negara lain dalam situasi

yang sama. Salah satu negara yang mengalami situasi serupa adalah Korea Selatan.

Tindakan pemerintah Korea Selatan dalam membebaskan kapal MV Samho Jewelry

yang ditangkap oleh perompak Somalia pada 15 Januari 2011 cukup berbeda dengan

pemerintah Indonesia. Pemerintah Korea Selatan mampu melaksanakan operasi militer

pembebasan MV Samho Jewelry hanya dalam waktu enam hari. Juru bicara

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Cho Byung-Jae menyatakan bahwa
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pemerintah Korea Selatan mengambil posisi untuk tidak mengikuti proses negosiasi

dengan perompak, hanya aksi militer yang akan langsung dijalankan oleh Korea Selatan

dalam usaha menyelamatkan ABK yang disandera (Vivanews, 2011). Terbukti pada hari

ketiga MV Samho Jewelry ditangkap, Korea Selatan melancarkan operasi militer. Pada

hari keenam MV Samho Jewelry berhasil lepas dari penyanderaan. Operasi militer

dengan nama The Operation Dawn of The Gulf of Aden, direspon oleh satuan militer AL

Korea Selatan dengan mengerahkan kekuatan tiga perahu cepat dan satu kapal perusak

Republic of Korea Seal (ROK SEAL) Choi Young DDH-981, diberangkatkan dibawah

kendali Komandan Unit Anti-Perompakan Cheonghae, Kapten Cho Young-Joo. Kapal

Choi Young DDH-981 mengangkut kekuatan militer berupa 30 personel dari Republic

of Korea Naval (ROKN) Special Warfare Brigade dan satu helikopter Westland Super

Lynx (Shadow Spear Special Operations, 2011).

Ditengah perkembangan komentar masyarakat yang menganggap bahwa

pemerintah Indonesia pasif terhadap peristiwa ini, SBY memberikan keterangan

mengenai apa yang sudah dilakukan pemerintah disela sidang Kabinet Paripurna pada

12 April 2011. “Begitu mendengar pembajakan kapal (MV Sinar Kudus) di lepas pantai

Somalia, saat itu kami telah bekerja, yang aktif disini adalah Menteri Luar Negeri, TNI

dan BIN. Tidak semua opsi kami sampaikan ke publik. Mengapa ? Karena menyangkut

keselamatan saudara-saudara kita yang disandera” (Vivanews, 2011). Ketika SBY

diwawancarai oleh pengamat politik Soegeng Sarjadi, presiden menyatakan bahwa

ketika pergerakan pemerintah dipertanyakan berbagai pihak termasuk anggota DPR-RI,

SBY menyatakan tetap bergerak sesuai dengan kehendaknya demi tercapainya

kebijakan yang matang dan pada akhirnya mampu menyelamatkan kapal MV Sinar

Kudus beserta awak kapal.

Pendekatan Psikobiografi : Pengaruh Pemimpin terhadap Pengambilan

Kebijakan

Theodore A. Couloumbis dan James H. Wolfe membagi keputusan-keputusan

politik luar negeri kedalam tiga kategori, yaitu : (1) keputusan yang bersifat pragmatis
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(terencana), yaitu keputusan yang berlaku dalam jangka panjang sehingga perlu

pertimbangan dan evaluasi mengenai seluruh opsi alternatif yang ada, (2) keputusan

yang bersifat krisis, yaitu keputusan yang diambil dalam masa krisis, membutuhkan

respon cepat karena alokasi waktu terbatas, dan (3) keputusan yang bersifat taktis, yaitu

keputusan penting yang biasanya bersifat pragmatis, memerlukan revaluasi, revisi dan

pembalikan (Couloumbis dan Wolfe 1986).

Dalam pengambilan keputusan, individu memiliki peran yang signifikan. Perilaku

individu dapat menimbulkan akibat yang berbeda dalam setiap situasi. Menurut Mohtar

Mas’oed, untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik idiosinkretik dalam

dilakukan dalam berbagai cara diantaranya dengan melakukan wawancara langsung

terhadap obyek utama penelitian. Kedua dengan cara melakukan content analysis

terhadap literatur yang berhubungan dengan kehidupan individu (Mas’oed 1989).

Didalam buku yang sama, Mohtar Mas’oed mengutip penjelasan Bruce Russett dan

Harvey Starr mengenai hubungan antara citra dan persepsi yang berpengaruh terhadap

perilaku internasional. Proses pembuatan kebijakan luar negeri merupakan akibat dari

timbulnya sebuah situasi yang ditanggapi oleh para pengambil kebijakan. Tanggapan

yang muncul bisa bermacam-macam yang tujuannya untuk menafsirkan situasi

sehingga dapat ditindaklanjuti dengan keputusan yang optimal. Informasi yang

diperoleh dari tafsiran tersebut adalah yang disebut sebagai persepsi. Persepsi yang

muncul sangat berkaitan dengan citra yang dibayangkan oleh para pengambil kebijakan

(Russett dan Starr 1985 dalam Mas’oed 1989).

Penelitian yang meletakkan fokus pada profil seorang pemimpin membutuhkan

penjelasan mengenai hal apa saja yang membangun asumsi dasar dari pikiran

pemimpin yang akhirnya dapat menjadi landasan pengambilan keputusan politik (Post

2006). Menurut Post, metode yang perlu dilakukan untuk membangun sebuah profil

politik seseorang disebut sebagai anamnesis, dimana melakukan integrasi dari

pendekatan longitudinal dan cross-sectional. Pendekatan longitudinal mengupas

informasi sekitar pengalaman hidup seseorang dan akhirnya tercipta sebuah

psikobiografi. Dari pendekatan cross-sectional, analisa diletakkan pada hubungan
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antara segi kognitif, afeksi dan interpersonal yang tujuannya untuk mendapatkan

informasi mengenai pola alamiah dasar seseorang dalam berperilaku. Core attitudes

merupakan istilah yang digunakan oleh Jerrold M. Post untuk menggambarkan perilaku

dasar seseorang. Secara kontekstual, core attitudes merupakan penjelasan dari perilaku

dasar seorang pemimpin dalam merespon peristiwa politik kedalam sebuah keputusan

atau kebijakan politik, dimana perilaku dasar tersebut dapat berasal dari kondisi

psikologis yang dipengaruhi oleh sifat, kebiasaan dan kondisi lingkungan sekitar yang

sudah terbentuk sejak kecil, kemudian juga dapat dipengaruhi oleh sifat turunan dari

silsilah keluarga, kemudian dipengaruhi oleh pola didik dan ambisi orangtua terhadap

masa depan seseorang (Post 2006).

Political personality seseorang pada dasarnya memiliki persamaan dengan

pembentukan core attitudes, dimana aspek political personality terbentuk dari

pengaruh pembangunan identitas yang terus berkembang sejak kecil dan kejadian-

kejadian pribadi. Menurut Post, kekaguman seorang pemimpin pada role mentor

mengambil bagian yang sangat besar dan ada kecenderungan kesamaan dalam bentuk

kebijakan yang diambil dengan role mentor-nya. Catatan biografi menjadi sumber

tersendiri yang lebih jelas dan lengkap, karena yang ditulis merupakan uraian hidup

seseorang dan lebih kompleks, ada penelitian yang lebih mendalam dalam biografi (Post

2006).

Pendekatan kedua adalah pendekatan cross-sectional yang diterjemahkan sebagai

usaha untuk mencari karakteristik pola adaptasi personal yang dapat mempengaruhi

pembentukan pola kepemimpinan seseorang. Pola tersebut ditumpu oleh beberapa

aspek seperti aspek kognitif, aspek perilaku, aspek pengaruh dan aspek hubungan

interpersonal. Aspek hubungan interpersonal ini memiliki elemen spesifik yang

menjelaskan fungsi kepemimpinan seperti leadership style dan decision making style.

Leadership style merupakan bentuk dari bagaimana seseorang menunjukkan cara

dalam memimpin. Dua aspek diatas seperti core attitudes dan political personality

dapat digunakan sebagai gambaran cara seseorang memimpin, karena leadership

terbentuk dari kebiasaan dan lingkungan sekitar semenjak kecil. Decision making style
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adalah implikasi dari leadership style, dimana untuk melihat kepemimpinan seseorang

dapat dilihat melalui bentuk kebijakan yang diambil (Post 2006).

Tipe A Tipe B Tipe C

Core Attitudes

- Egois - Perfeksionis - Penuh rasa

curiga terhadap

lingkungan

sekitar

Political

Personality

- Self-centred - Committed-

person

- indecisive

- Negative

adversarial

qualities

Tabel 1.2 diolah dari Jerrold M. Post, “Assessing Leaders at a Distance : The

Political Personality Profile dalam Post, J.M., 2006. The Psychological

Assessment of Political Leaders. USA : The University of Michigan Press.

Perilaku Verbal sebagai Alat Analisis Karakteristik Kepribadian

Weintraub menjelaskan bahwa kemampuan verbal seorang pemimpin dapat

digunakan sebagai dasar analisa karakteristik yang dapat menjadi alat bantu dalam

membangun profil seseorang. Walter Weintraub menyebutkan bahwa komponen

bahasa dapat diturunkan menjadi 4 bagian, pertama adalah phonology, yang

menjelaskan bagaimana suara dirangkai menjadi sebuah warna dalam kata, kedua

adalah syntax, yaitu bagaimana kata-kata dapat dirangkai untuk membangun kalimat-

kalimat. Ketiga yaitu semantics, yaitu intepretasi yang muncul dari kata-kata, dan

keempat adalah pragmatics, yaitu bagaimana kita terlibat didalam percakapan

(Weintraub t.t dalam Post 2006).

Berdasarkan hal tersebut, profil seseorang dapat dibangun melalui pidato atau

percakapan. Weintraub mengasumsikan bahwa gaya seseorang dalam aktivitas

percakapan merefleksikan karakteristik tingkah laku non-verbal. Menurut Weintraub,

dengan menganalisa catatan percakapan atau dengan melihat spontanitas seseorang
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dalam merespon pertanyaan yang diajukan, akan dapat diketahui bagaimana

karakteristik orang tersebut. Weintraub menyatakan bahwa metode analisa verbal

behavior didasarkan pada tiga asumsi yaitu : (1) pola pikir dan tindak-tanduk seseorang

nampak pada gaya bicaranya, (2) dalam kondisi tertekan, pilihan kata dalam susunan

kalimat yang diucapkan seseorang mencerminkan karakteristik, dan (3) ciri-ciri

kepribadian yang diungkapkan dalam struktur tata bahasa memiliki tingkat perubahan

yang lambat (Weintraub t.t. dalam Post 2006).

Core Attitudes dan Political Personality SBY

Jika melihat pada pemikiran yang disampaikan oleh Jerrold M. Post bahwa mimpi

itu sulit dihentikan dan dalam masa pengejaran mewujudkan mimpinya. Melewati

transisi di masa pendewasaan, hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap sifat

kepemimpinan seseorang didalam hidupnya. SBY dilahirkan dari sebuah keluarga yang

dapat dikatakan disiplin dan sederhana. SBY adalah anak tunggal dari seorang ayah

bernama R. Soekotjo, seorang tentara berpangkat Pembantu Letnan Satu (Peltu) dan

seorang ibu bernama Siti Habibah, keturunan dari seorang pendiri pondok pesantren

Salafiyah di Tremas, Pacitan. Impian SBY tak jauh-jauh dari figur R. Soekotjo. SBY

mengidolakan figur ayahnya yang membela negara sebagai anggota TNI, walaupun

pangkatnya rendah namun di mata SBY, ayahnya merupakan pahlawan yang berhasil

membangun keluarganya dengan baik. Menurut SBY, “Ayah saya adalah seorang

tentara, jadi dalam rumah tangga sederhana kami, ayah adalah pahlawan” (Maeswara,

2009).

Selama menjalani pendidikan tingkat dasar, SBY aktif mengikuti kegiatan

kepanduan sebagai gambaran SBY memiliki perhatian pada praktek kepemimpinan.

Selain itu, SBY pun gemar membaca buku, khususnya cerita perwayangan yang turut

membantu proses pembentukan kepribadian SBY menjadi sosok yang santun, sabar dan

bersahaja. Di masa remaja, SBY berhasil masuk ke pendidikan militer di Akademi

Militer Nasional. Memasuki tahun kedua di Akabri, SBY mendapat pangkat sebagai

Sersan Taruna dan berkat pangkat tersebut, tanggungjawab SBY meningkat karena
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harus menjadi Komandan Divisi Korps Taruna dan menjadi pemimpin dari sekitar

3000 taruna militer (Maeswara, 2009).

Political personality atau kepribadian politik seorang pemimpin, secara umum

terbentuk dari faktor bayangan masa depan semenjak kecil. Seperti yang ditulis oleh

Jerrold M. Post, mengutip teori adult development yang dicetuskan oleh Daniel J.

Levinson bahwa bayangan masa depan seseorang terbentuk dari mimpi, dimana mimpi

tersebut adalah idola di masa kecil (childhood heroes) dan mentor yang diperhatikan

selama masa muda (Post, 2006). Memiliki seorang ayah yang berprofesi sebagai

tentara, kemudian bayangan memiliki masa depan sebagai tentara semenjak tingkat

sekolah dasar menjadi alasan kuat bagi SBY memiliki tekad besar untuk berkarir di

TNI-AD. Dari sejarah kenaikan pangkat dan jabatannya, SBY memiliki perjalanan yang

cukup baik dengan penghargaan di bidang pendidikan militer yang pernah diterima.

Mengemban pendidikan militer di luar negeri, beberapa diantaranya mendapatkan

prestasi yang baik. Pembekalan dalam mengolah strategi pun juga diperoleh SBY.

Budaya Jawa yang melekat pada diri SBY turut serta membentuk kepribadian SBY

dalam berpolitik. Cara pandang SBY terhadap penyelesaian konflik adalah dengan cara

sabar untuk menyudahi masalah. SBY meyakini, setiap konflik ada solusi damai.

Dalam sebuah forum, SBY menyampaikan 9 ide mengenai rekonsiliasi dan resolusi

konflik untuk menciptakan perdamaian. Secara garis besar, SBY menekankan perlunya

pendekatan yang fleksibel dalam menghadapi konflik, bukan pendekatan yang rigid.

Hal itu diperlukan agar rekonsiliasi tercapai dan memiliki efek dalam jangka panjang.

Pasca-rekonsiliasi, tentunya perlu ada pengendalian dan pengelolaan agar konflik dapat

dihindari. Untuk menciptakan rekonsiliasi dan resolusi konflik yang tepat sasaran, SBY

menyatakan perlu ada tindakan dari seorang pemimpin yang tepat pula. Tepat dalam

arti seorang pemimpin yang mampu mengarahkan dan mendorong proses politik dan

seorang pemimpin adalah orang yang memiliki keberanian dalam membuat keputusan

sulit dalam kondisi apapun termasuk menghadapi resiko yang akan muncul. Melalui 9

ide diatas, dapat diperoleh pandangan umum dari seorang SBY mengenai pola
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pengelolaan konflik yang dapat dihadapi dalam situasi tertentu (Sekretaris Kabinet

Republik Indonesia, 2012).

Pengaruh SBY terhadap Pengambilan Kebijakan Penanganan MV Sinar

Kudus

Dalam pidato kepresidenan acara penyambutan Satgas Merah Putih pasca operasi

militer melawan perompak Somalia yang membajak MV Sinar Kudus (2012), SBY

menyampaikan bahwa operasi militer tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi

karena minimnya informasi mengenai situasi cuaca di sekitar perairan Somalia,

kemudian minimnya data intelijen yang valid karena kondisi dapat berubah dengan

cepat dan faktor-faktor lain karena lokasi yang cukup jauh dari wilayah kedaulatan

Indonesia. Selama dua bulan SBY menahan diri untuk merahasiakan langkah-langkah

penanganan kasus tersebut karena informasi yang beredar dapat membahayakan

keselamatan pihak-pihak yang terlibat dalam operasi penyelamatan. SBY

menyampaikan bahwa laporan awal disampaikan oleh Menko Polhukam dan Panglima

TNI serta para menteri seperti Menlu, Menhan dan Kepala BIN dan saat itu juga SBY

mengambil tindakan. Tindakan gerak cepat diantaranya segera memproyeksikan

kekuatan TNI yang akan dikerahkan karena lokasi penanganan berada dalam jarak yang

cukup jauh. Awalnya yang direncanakan adalah mengalokasikan 2 fregat dengan satuan

khusus terdiri dari satuan khusus AL dan AD serta ditambah elemen khusus AU. SBY

menyampaikan jarak yang ditempuh dalam satu kali keberangkatan adalah 4000

knotical miles sehingga akumulasi biaya dari operasi militer tersebut akan

membutuhkan kekuatan dan penyediaan logistik yang besar.

SBY menegaskan didalam rapat yang dipimpin, telah ditetapkan beberapa opsi

penanganan. SBY bertindak sebagai komandan tertinggi atas kekuatan AU, AD dan AL

sesuai dengan UUD 1945. Pertama, jika memang ada situasi dimana pihak pemilik kapal

menginginkan kasus ini ditangani secara sendiri, maka negara tidak akan memaksakan

dan tidak menghalang-halangi. Hal itu karena negara tidak memiliki hak atas kapal

tersebut. Kedua, operasi militer yang dijalankan sangat memungkinkan untuk menjadi
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kontak senjata dengan kekuatan yang besar. SBY mempertimbangkan mengenai adanya

situasi yang sangat serius, jika situasi berlarut-larut dan operasi militer bergeser

mendekati garis pantai Somalia, kekuatan perompak Somalia dapat berlipat ganda. SBY

memperkirakan, jika saja kekuatan perompak dapat mencapai 1000 orang, maka

proyeksi kekuatan awal yang mengalokasikan 2 fregat dengan satuan khusus terdiri dari

satuan khusus AL dan AD serta ditambah elemen khusus AU akan berada dibawah

kekuatan lawan. Persiapan untuk operasi militer di sekitar wilayah garis pantai Somalia

menjadi pertimbangan paling akhir SBY sehingga selanjutnya SBY merevisi kekuatan

TNI dengan menambahkan 1 kapal LPD dengan satuan-satuan marinir, satuan tank dan

peralatan tempur.

Selain proyeksi kekuatan militer yang akan diberangkatkan menuju wilayah operasi,

SBY juga perlu menggali informasi intelijen pendukung karena saat itu data yang

dimiliki pemerintah sangat minim. Menko Polhukam, Menlu, Menhan, Panglima TNI

dan Kepala BIN menindaklanjuti sesuai dengan arahan SBY. Pada pertemuan rapat

selanjutnya, Menhan dan Kepala BIN melakukan kerjasama internasional untuk

menambah data intelijen yang dibutuhkan. Data intelijen yang dikumpulkan harus pasti

dan valid sehingga SBY mengarahkan untuk terus melakukan pembangunan intelijen

yang update. Hasil dari tindakan Menhan dan Kepala BIN adalah adanya tambahan

informasi intelijen berupa data aktivitas kapal sehari-hari. SBY juga menugaskan Menlu

untuk melakukan diplomasi dengan Menlu Somalia di Timur Tengah, membicarakan

aktivitas operasi militer yang akan dilakukan oleh Indonesia. Dasar dari tindakan SBY

adalah Resolusi DK PBB nomor 1846 tanggal 2 Desember 2008. SBY juga

mengingatkan bahwa jangan sampai ada salah paham dengan pihak Pemerintahan

Somalia. Indonesia bukan ingin memusuhi Somalia, namun pembajakan yang

dilakukan oleh perompak Somalia tidak dapat diterima oleh Indonesia. SBY juga

menugaskan Panglima TNI beserta jajarannya untuk menjalin komunikasi dengan CTF

(Combine Task Force) yang bertugas di kawasan tersebut. SBY berfikir bahwa Indonesia

tidak dapat begitu saja melakukan operasi militer, perlu ada laporan kepada pihak

militer internasional yang melakukan pengawasan rutin di wilayah tersebut, tentu juga

perlu ada komunikasi yang baik dengan pihak-pihak militer yang memiliki kepentingan
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di kawasan tersebut. Maka pada tanggal 23 Maret 2011, 5 hari pasca laporan

pembajakan MV Sinar Kudus, berdasarkan pada laporan Panglima TNI, SBY

menugaskan satuan tugas untuk segera berangkat menuju lokasi.

SBY juga menjelaskan mengapa kekuatan pasukan berasal dari Denjaka Marinir,

Kopassus AD dan unsur AU pada operasi militer di perairan. SBY menyampaikan

bahwa Denjaka Marinir adalah kekuatan yang dibentuk, dilatih dan dipersenjatai untuk

melakukan operasi militer didalam situasi tersebut. Mengapa pula SBY melibatkan

satuan khusus AD, karena SBY memperkirakan kemungkinan kontak senjata di daratan.

Hal yang sama juga digunakan untuk menjelaskan mengapa ada unsur TNI AU dalam

satuan tugas tersebut. Hal itu karena bisa saja memungkinkan untuk pengerahan

kekuatan udara jika operasi militer meluas dan membesar sehingga membutuhkan

bantuan militer udara.

Menurut penulis, pemaparan diatas dapat digunakan sebagai dasar penjelasan atas

pengaruh idiosinkretik SBY didalam pemilihan kebijakan penanganan MV Sinar Kudus

dari tangan perompak Somalia. Penulis menilai bahwa sifat-sifat dasar SBY

berpengaruh secara signifikan terhadap penanganan kasus yang dihadapi. SBY

merupakan tipe pemimpin yang perfeksionis dilihat dari tata bahasa SBY yang sangat

hati-hati (Lesmana, 2008). Sikap perfeksionis SBY terlihat dalam bagaimana cara SBY

menginginkan operasi militer ini berjalan sesuai dengan proyeksi yang ada, kemudian

pernyataan SBY yang mempertimbangkan beberapa hal untuk tujuan yaitu

menyelamatkan WNI. Pertimbangan jarak yang akan ditempuh, persiapan logistik

satuan tugas dan juga logistik peralatan militer bahkan hingga resupply dari lokasi

operasi ke pangkalan militer di Oman.

SBY juga menunjukkan sikap decisive dalam merespon kasus pembajakan MV Sinar

Kudus. SBY menyatakan, keputusan yang diambil adalah kolaborasi antara negosiasi

tebusan dengan perompak digabung dengan operasi militer TNI untuk membebaskan

MV Sinar Kudus dari tangan perompak. SBY sendiri menyatakan ada 3 sasaran sebagai

implementasi management crisis¸ yaitu : pertama selamatkan WNI sejumlah 20 ABK
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kapal MV Sinar Kudus tersebut ; kedua adalah selamatkan kapal itu sendiri ; dan ketiga,

melaksanakan serangan untuk menuntaskan aksi perompak tersebut. SBY menyatakan

dirinya taat asas, taat hukum dan taat sistem, maka hal itu tidak bisa begitu saja

dijalankan. Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan lain bahwa SBY juga

merupakan orang yang berkomitmen terhadap apa yang telah direncanakan dan

diputuskan dalam kapasitasnya sebagai Presiden maupun komandan tertinggi dalam

satuan tugas tersebut.

Indonesia memiliki UU nomor 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi

Publik, dimana pada pasal 17 poin c (1) terdapat bab mengenai “Informasi yang

Dikecualikan”,  dimana dituliskan “informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan

negara, yaitu informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang

berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi

tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan

ancaman dari dan dalam luar negeri”. Merujuk pada Undang-Undang tersebut, maka

langkah SBY dapat dikatakan sesuai dengan hukum yang ada.

Kesimpulan

Pengaruh idiosinkretik SBY mempengaruhi pengambilan kebijakan pembebasan

MV Sinar Kudus dalam pembentukan dan pemilihan strategi pembebasan. SBY adalah

pemimpin yang mempertimbangkan informasi-informasi dari pihak terkait, baik dari

intelijen maupun dari dalam negeri sendiri. Pertimbangan tersebut didasari oleh core

attitudes SBY yang perfeksionis dan mempengaruhi pola pikir untuk menciptakan

langkah atau keputusan paling tepat dan tentu saja meminimalisir kesalahan. SBY

mendengar apa yang menjadi kepentingan PT. Samudera Indonesia sebagai pemilik MV

Sinar Kudus dan SBY juga menerima data intelijen dari satuan tugas Merah Putih yang

berangkat untuk melaksanakan operasi militer. Pada akhirnya SBY menyetujui

pendekatan ganda atau double approach yaitu dengan melaksanakan operasi militer

dan membayarkan tebusan kepada perompak. Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa
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SBY adalah pemimpin yang demokratis, pemimpin yang berusaha mengakomodir

kepentingan pihak lain selain dirinya sendiri, artinya SBY bukanlah pemimpin yang

egois didalam kasus ini. SBY juga bukan pemimpin yang mencurigai informasi para

intelijen dan dianggap dapat membahayakan keputusannya. SBY justru menugaskan

para menteri terkait untuk bekerja sesuai dengan perannya demi keselamatan

warganegara dan kesuksesan operasi militer itu sendiri demi kehormatan bangsa.

Secara umum, core attitudes dan political personality memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap leadership style dan decision-making style seorang pemimpin.

Sikap perfeksionis SBY dan berhati-hati dalam mengambil keputusan terlihat ikut

mempengaruhi tindakan SBY dalam mengambil kebijakan double approach yang

akhirnya sukses dilaksanakan dan berhasil menyelamatkan awak kapal beserta kapal

MV Sinar Kudus dari perompak Somalia. Signifikansi terhadap apakah SBY termasuk

pemimpin tipe A, B atau C dalam konsep yang dipaparkan oleh Jerrold M. Post,

berdasarkan poin core attitudes dan political personality SBY, diketahui SBY terletak

pada kolom tipe B.
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