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ABSTRAK:  

Penulis menggunakan jangkauan penelitian dari tahun 1998-2006. Rentang tersebut 
mencakup kemunculan UU RFMA 1998 dan juga berdiri nya perusahaan PSMC baru yaitu 
STTEP Internasional pada tahun 2006. Pada tahun 1989 Afrika Selatan mengalami masa 
darurat dikarenakan adanya perlawanan dari kekuatan oposisi. Perlawanan tersebut 
kemudian menyebabkan ketidakstabilan politik baik di wilayah sekitar Afrika Selatan 
maupun di dalam negeri. Pemerintahan apartheid yang berkuasa melakukan upaya 
sekuritisasi untuk mengatasi permasalahan.. Setelah era demokrasi pemerintahan yang baru 
memberlakukan pembatasan terhadap PSMC. Pada tahun 2006 berdiri perusahaan PSMC 
baru maka bagaimana dengan dibentuknya badan dan regulasi yang membatasi gerak-gerik 
PSMC, industri PSMC tetap dapat berkembang? Untuk menjawab perihal tersebut peneliti 
menggunakan teori sekuritisasi untuk menjelaskan kemunculan industri PSMC di Afrika 
Selatan dan concept of power serta political national image untuk memaparkan hubungan 
yang terjadi antara PSMC dengan pemerintah. Proses pencarian fakta menemukan bahwa 
dalam penerapan regulasi nya, badan pemerintahan Afrika Selatan yang berwenang yaitu 
NCACC dan PSIRA terindikasi memiliki loophole dalam operasionalisasi kewenangan dan 
tugas nya. Terdapat campur tangan pihak PSMC di dalam badan pemerintahan tersebut. Hal 
ini ditambah pula dengan kelemahan-kelemahan regulasi yang dalam penerapannya 
terindikasi kurang ditegakkan.  Dengan demikian hal tersebut menjadi perihal yang penulis 
asumsikan patut untuk dicermati lebih lanjut. 

Kata-kata kunci: sekuritisasi,political national image,concept of power,PSMC,regulasi,  

ABSTRACT  

The author uses the range of research from 1998-2006. The range includes the emergence of 
the RFMA Act 1998 and also the standing of the new PSMC company STTEP International in 
2006. In 1989 South Africa experienced an emergency due to resistance from opposition 
forces. The resistance then led to political instability both in the region around South Africa 
as well as domestically. The ruling apartheid government made securitization efforts to 
overcome the problem. After the new democratic era the new government imposed 
restrictions on the PSMC. In 2006 the new PSMC company was established. So what about 
the establishment of agencies and regulations that restrict the movement of PSMC, PSMC 
industry can still grow? To answer the subject, the researchers used the theory of 
securitization to explain the emergence of PSMC industry in South Africa and the concept of 
power and political national image to describe the relationship between PSMC and the 
government. The fact-finding process found that in its regulatory application, the South 
African government authorities NCACC and PSIRA indicated a loophole in the 
operationalization of its authority and duties. There is interference from the PSMC within 
the governing body. This is also coupled with the weaknesses of regulation which in the 
implementation indicated less enforced. Thus it becomes a subject that the authors assume 
is worthy of further scrutiny.  
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Untuk dapat memaparkan fenomena yang ada penulis menggunakan tiga kerangka 
pemikiran antara lain;(1) Sekuritisasi;(2)Concept of power;(3) Political national image. 
Sekuritisasi digunakan karena peneliti berargumen bahwa penggunaan teori sekuritisasi 
dapat diimplementasikan kedalam penelitian ini. Pemerintah Afrika Selatan pada masa 
darurat di tahun 1989 melakukan upaya sekuritisasi dengan menunjuk pihak-pihak oposisi 
sebagai ancaman dan pemerintah apartheid sebagai objek yang wajib dilindungi 
eksistensinya. Pada saat masa darurat tahun 1989, kelompok oposisi melakukan pergerakan 
yang mengancam eksistensi pemerintahan apartheid. Untuk membantu mengamankan 
rezim apartheid, dibentuklah sejumlah kelompok bersenjata yang ditugaskan khusus untuk 
membendung pergerakan kelompok oposisi. Awal mula karir Executive Outcomes sebagai 
contohnya,  pada saat itu PSMC tersebut menjadi pelatih bagi tim intelijen pasukan khusus 
rezim apartheid Afrika Selatan (Pech n.d). Concept of power digunakan karena peneliti 
gunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada saat kegiatan transaksional militer 
yang penuh dengan kepentingan politik. Pada prosesnya pasti akan terjadi proses 
pertukaran atau barter power antara satu pihak dengan pihak lainnya. Belum lagi dengan 
data transaksional militer yang tidak dapat sepenuhnya valid karena kerahasiaan dari 
transaksi tersebut Sebelumnya peneliti telah melakukan pencarian mengenai konsep 
maupun teori yang sesuai dengan aspek transaksional dari perdagangan militer akan tetapi 
dari beberapa sumber yang ada menyebutkan bahwa transaksi militer tidak dapat dijelaskan 
menggunakan teori-teori perdagangan konvensional karena sifat dari transaksi yang tidak 
selaras dengan teori-teori ekonomi maupun bisnis konvensional Political national image 
digunakan karena dalam penelitian kali ini, konsep political national image digunakan 
sebagai alat untuk melihat dinamika regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Afrika 
Selatan terhadap PSMC di negaranya yang masih memperhitungkan integritas prinsip-
prinsip kebijakan luar negeri. Dari prinsip-prinsip tersebut, dapat kemudian dilihat imej 
politik apa yang digunakan oleh Afrika Selatan.   

Afrika Selatan adalah negara yang memiliki sejumlah perusahaan keamanan. Merujuk pada 
artikel “South African Apartheid: The Era of Racial Abuse and Inequality” (n.d) Kemunculan 
perusahaan keamanan di negara tersebut tidak terlepas dari sejarah perpolitikan Afrika 
Selatan pada masa pemerintahan apartheid pada tahun 1948-1994.Berakhirnya masa 
apartheid bersamaan dengan berakhirnya Perang Dingin yang berimbas pada berkurangnya 
dukungan dan pengaruh yang diberikan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat (Senekal 2012) 
Hal tersebut memunculkan instabilitas politik di penjuru Benua Afrika. Instabilitas politik di 
Afrika berimbas pada situasi keamanan yang tidak stabil dan memicu berdirinya 
perusahaan-perusahaan penyedia jasa keamanan atau disebut PSMC (Private Security and 
Military Corporation) di Afrika yang dijalankan oleh pengusaha barat dan Afrika Selatan, 
akan tetapi sikap pemerintah Afrika Selatan tidak berjalan selaras dengan aktifitas industri 
keamanan di negaranya (Senekal 2012).  Hal tersebut memunculkan instabilitas politik di 
penjuru Benua Afrika. Instabilitas politik di Afrika berimbas pada situasi keamanan yang 
tidak stabil dan memicu berdirinya perusahaan-perusahaan penyedia jasa keamanan atau 
disebut PSMC (Private Security and Military Corporation) di Afrika yang dijalankan oleh 
pengusaha barat dan Afrika Selatan, akan tetapi sikap pemerintah Afrika Selatan tidak 
berjalan selaras dengan aktifitas industri keamanan di negaranya (Senekal 2012).  

PSMC adalah sebuah perusahaan penyedia jasa keamanan dan militer swasta yang secara 
legal berbeda dengan aktifitas tentara bayaran pada umumnya sebagai jasa pengamanan 
publik. Metode operasionalnya dijalankan dengan merekrut tentara bayaran. Model 
pendaftaran PSMC ada dua jenis yaitu; (1)Perusahaan-perusahaan PSMC tersebut memiliki 
kapasitas untuk bermutasi dari satu negara ke negara lainnya dengan membentuk sebuah 
perusahaan induk dan menjalankan operasinya melalui anak perusahaan;(2)Terdapat 
kemungkinan adanya suatu perusahaan yang berlokasi off-shore sehingga memungkinkan 
bagi perusahaan PSMC untuk dapat melindungi asetnya seperti akun bank jika terdapat 
pelanggaran regulasi ketika menjalankan operasinya (Senekal 2012).  

Definisi dari “private military company” atau perusahaan militer swasta tidak dapat 
dijelaskan secara definitif. Dari sekian banyak gambaran yang terlihat dari perusahaan-
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perusahaan tersebut dapat secara definitif diartikan sebagai mercenary atau tentara bayaran. 
Tidak hanya itu dari sudut pandang legal pun sebutan tentara bayaran lebih cocok.  Dengan 
demikian ada banyak upaya yang dilakukan untuk mengaburkan gambaran secara jelas dari 
Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces (DCAF) yang mencoba untuk 
mengidentifikasi perusahaan-perusahaan PSMC melalui jasa yang diberikan dan 
memberikan klasifikasi yaitu perusahaan militer swasta bersifat ofensif sedangkan 
perusahaan keamanan swasta bersifat defensif. Upaya klasifikasi lain nya adalah melalui 
istilah “tip of the spear” yang melihat sedekat apa perusahaan keamanan beroperasi dengan 
medan tempur garis depan. Gambaran yang diberikan masih cukup jelas jika menyangkut 
pada hal pergelaran jasa bersenjata akan tetapi mulai mengalami ketidakjelasan pada 
dukungan logistik dan teknis. Dengan demikian dua pendekatan yang telah dijelaskan 
sebelum nya lebih bersifat deskriptif dari pada definisi (Senekal 2012). Kontraktor 
pertahanan telah lama aktif dan berperan sepanjang sejarah (Brian,James 2008).   

Perusahaan keamanan Executive Outcomes sebagai contohnya, perusahaan tersebut awal 
mulanya didirikan oleh Eeben Barlow, seorang mantan Letkol SADF (South African Defence 
Force) sekaligus mantan anggota dari badan keamanan khusus Pemerintah Apartheid Afrika 
Selatan yaitu CCB (Civil Cooperation Bureau) sebagai tempat pelatihan intelijen dan 
pasukan khusus SADF (Pech n.d) yang didirikan pada tahun 1989. Dipimpin oleh 
sekelompok mantan elit pasukan khusus Inggris dan para pebisnis, dibentuklah suatu 
perusahaan konsorsium yang bergerak di bidang militer dan mineral. EO memiliki peranan 
yang penting di grup tersebut dan para direkturnya menjadi pemilik saham di perusahaan-
perusahaan yang terafiliasi. EO tumbuh menjadi PSMC yang besar pada periode 1994-1997 
yang biaya operasinya berasal dari konsorsium perusahaan yang telah dibentuk (Pech n.d).  
EO kemudian disewa untuk melatih tentara Angola yang direncanakan hingga pada tahun 
1996  (Senekal n.d).  Tetapi pemerintah Angola melakukan pemutusan kontrak sebagai 
akibat dari adanya intervensi politik Amerika Serikat dan PBB (Barlow 2007). Pada tahun 
1995 Presiden Sierra Leone Valentine Strasser menggunakan jasa EO. Hasilnya adalah 
keberhasilan EO dalam memukul mundur posisi RUF (Revolutionary United Front) sejauh 
126 km ke arah hutan. Seperti halnya dengan operasi di Angola, EO harus menarik diri 
sebelum kontrak habis dikarenakan adanya tekanan politik tetapi dengan reputasi yang telah 
didapat, menjadikan EO sebagai perusahaan PMC yang ternama.  

Pada era 90-an kondisi politik dan keamanan di Afrika sedang tidak stabil  Kondisi Kongo 
juga tidak lebih baik, negara tersebut mengalami perang sipil pada tahun 1996-1997 
(Nzongola n.d). Perang terjadi ketika negara-negara koalisi Afrika seperti 
Uganda,Rwanda,Angola,Eritrea,Tanzania, dan Zimbabwe menunjuk Kabila untuk 
melengserkan Mobutu Sese Koko. Kongo kemudian mengalami kemerosotan di berbagai 
sektor sebagai akibat dari korupsi yang dilakukan semasa rezim Mobutu dan juga sebagai 
imbas dari perang yang terjadi. Kondisi Kongo yang sedemikian rupa dapat berpotensi untuk 
mengakibatkan konflik yang baru (Nzongola n.d).  Pada tahun 1998, Eeben Barlow selaku 
CEO dari Executive Outcomes melakukan proses negosiasi terhadap pemerintah Afrika 
Selatan untuk dapat meregulasi kegiatan perusahaan keamanan di negara tersebut, regulasi 
tersebut dikenal dengan Regulation of Foreign Military Assistance Act tahun 1998, UU 
tersebut menyatakan bahwa “No person may within the Republic or elsewhere recruit, use or 
train persons for or finance or engage in mercenary activity” meski pada pasal 3,4 dan 5 
terdapat sub-pasal yang berisikan perizinan mengenai kegiatan PSMC pada situasi dan 
kondisi tertentu. Merujuk pada artikel “The Private Military Companies Perspective” 
Executive Outcomes sebagai PSMC nyatanya tidak dapat memenuhi persyaratan izin yang 
diterapkan oleh pemerintah Afrika Selatan, menyebabkan bubarnya perusahaan PSMC 
tersebut. Setelah adanya RFMA, pemerintah Afrika Selatan menindaklanjuti UU tersebut 
dengan beberapa UU lainnya seperti Act No. 23, 2002 dan No. 56 of 2001: Private Security 
Industry Regulation Act, 2001. Dengan adanya UU tersebut diharapkan bahwa pemerintah 
Afrika Selatan dapat mengontrol segala kegiatan perusahaan keamanan yang bernaung di 
negara nya.  
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Pada tahun 2006, Pemerintah Afrika Selatan merumuskan sebuah peraturan perundangan 
baru yang menekankan pada pelarangan secara keras terhadap segala bentuk kegiatan 
perusahaan militer asing di negaranya, peraturan perundangan tersebut adalah No. 27 of 
2006: Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of 
Armed Conflict Act. Pada UU tersebut terdapat pernyataan yang berbunyi “pelarangan 
terhadap segala macam bentuk kegiatan maupun asistensi terkait kegiatan militer. Kegiatan 
yang dimaksud di dalam alinea kedua tersebut adalah (1) konsultasi dan pelatihan,(2) 
penyediaan bantuan personil,finansial,logistik,intelijen, dan operasi,(3) rekrutmen 
personil,(4) penyedia jasa medis dan paramedis,(5) penyediaan peralatan. Di dalam UU 
tersebut pada alinea ke-3 dijelaskan pula daftar-daftar kegiatan PSMC yang dilarang secara 
lebih terperinci, dan pada alinea ke-7 dijelaskan pula syarat-syarat mengenai perizinan 
kegiatan PSMC.  Dari peraturan perundangan tersebut pemerintah Afrika Selatan berniat 
untuk melakukan pelarangan secara tegas terkait aktifitas-aktifitas militer perusahaan 
maupun perseorangan non-pemerintah di negaranya akan tetapi pada alinea ke-7 
disebutkan dan dijelaskan secara terperinci syarat-syarat diizinkannya kegiatan militer non-
pemerintah pada situasi dan kondisi tertentu (Bell,Gordon 2005).  

Setelah pembubaran Executive Outcomes, tiga orang veteran SDF (South African Defence 
Force) mendirikan sebuah perusahaan keamanan yang baru bernama STTEPI (Specialised 
Tasks,Training,Equipment and Protection International) pada tahun 2006 dan menyatakan 
diri telah aktif beroperasi di berbagai benua (STTEP Internasional n.d). Perusahaan STTEPI 
mulai muncul di permukaan umum melalui pemberitaan terhadap operasi militer yang 
dilakukan melawan militan Boko Haram di Nigeria pada tahun 2015 (Murphy 2015). Jasa 
yang dilakukan oleh STTEPI di Nigeria adalah dengan melatih sejumlah tentara Nigeria 
untuk melakukan operasi pembebasan siswi yang diculik oleh Boko Haram di daerah 
Chibok. Untuk menjalankan misi tersebut STTEPI membentuk satuan penyerang dan 
memberikan hal-hal penunjang pertempuran lainnya seperti pembekalan taktik,strategi, dan 
elemen pendukung lainnya seperti bantuan udara,logistik,intelijen,dan komunikasi (Murphy 
n.d) 

 Eeben Barlow sebagai CEO STTEPI juga memberikan banyak penjelasan mengenai kegiatan 
militer yang dijalankan pada operasi tersebut mulai dari strategi,taktik,logistik hingga pada 
proses pelatihan dan asistensi terhadap tentara pemerintah Nigeria (Senekal n.d, 295-296). 
STTEPI terdiri dari berbagai macam individu yang memiliki kemampuan khusus pada 
bidang-bidang keamanan dan memiliki serangkaian paket operasi di dalam penawarannya 
seperti (1) jasa konsultan keamanan profesional terhadap pemerintah. (2) pelatihan 
intelijen. (3) pelatihan angkatan bersenjata. (4) pelatihan badan penegak hukum. (5) 
konsultan dan penyedia jasa pembantu untuk pasukan perdamaian dan badan organisasi 
non-pemerintah (NGO). (6) jasa konsultan untuk pemerintah resmi untuk pemeliharan 
peralatan dan evaluasi. (7) konsultan keamanan bagi operasi perusahaan multinasional di 
wilayah berbahaya dan (8) pengerahan personil STTEPI secara mendadak.  

Selain Executive Outcomes dan STTEP Internasional, terdapat pula perusahaan PSMC 
lainnya yaitu Erinys Internasional adalah perusahaan PSMC yang bergerak dibawah 
naungan perusahaan induk Strategic Resource Limited (Axelrod 2014). Erinys ditemukan 
oleh Jonathan Garratt, seorang mantan perwira tentara Inggris yang berdomisili di Afrika 
Selatan dan Fraser Brown yang juga adalah seorang anggota tentara Inggris (Bonny & 
Schoonaker 2003, 7). Erinys terdaftar menjadi sebuah perusahaan di Afrika Selatan dengan 
nama Erinys Africa pada tanggal 19 Juli 2001 yang kemudian berganti nama menjadi Erinys 
South Africa dengan nomor registrasi 2001/015368/07. Erinys memiliki kantor di Midrands 
dan juga seorang pengacara yaitu Deneys Reitz. Akun bank terdaftar di First National Bank 
dan diaudit oleh Price Waterhouse Coopers (Coopers 2002). Beberapa pimpinan Erinys 
berlatar belakang militer diantaranya adalah Garret dan Brown yang terpilih menjadi 
direktur lalu Sean Cleary, seorang mantan personil Angkatan Laut Afrika Selatan. Pada 
tahun 2003 Alistair Morrison seorang veteran SAS bergabung pada tahun 2003 akan tetapi 
memutuskan untuk keluar pada tahun 2004 dan kembali bergabung pada tahun 2008. Pada 
tahun 2011 Erinys International Limited menjual aset serta anak perusahaanya kepada 
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Erinys Holdings Limited, sebuah perusahaan baru yang bergerak dibidang transaksi dan 
dimiliki oleh Hart Security Holdings Limited.  

Afrika Selatan sedang mengalami munculnya ancaman keamanan yang disebabkan oleh 
melemahnya legitimasi pemerintah Zimbabwe atas negara nya. Zimbabwe mengalami 
disintegrasi pada sektor ekonomi dan politik. Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki telah 
secara resmi ditugaskan oleh SADC (South African Development Community) untuk 
memberikan fasilitas mediasi politik kepada Zimbabwe. Afrika Selatan memiliki 
kepentingan dalam proses penyelesaian konflik politik secara damai di Zimbabwe.  

Afrika Selatan juga mengalami ancaman keamanan dalam bentuk kriminalitas dalam bentuk 
kekerasan yang bersifat terorganisir dan mengancam kestabilan sosial. Tingkat kemunculan 
kegiatan kriminal melahirkan adanya rasa ketidakamanan yang menyebabkan munculnya 
proliferasi senjatan dan peningkatan kekerasan.  Menurut badan pemerintahan Afrika 
Selatan, GCIS (Government Communication and Information System), kejahatan dalam 
skala besar telah mengalami penurunan akan tetapi tingkat kriminalitas tetap menunjukkan 
angka yang tinggi. Kasus pencurian dan pembajakan telah mengalami peningkatan sebesar 
70 %. Tren kriminalitas pada tahun 2004-2005 menciptakan adanya anomali dalam tujuan 
besar pemerintah untuk menurunkan tingkat kriminalitas. Kemampuan dari suatu pasukan 
keamanan untuk dapat menanggapi fenomena kriminalitas menjadi hal yang perlu untuk 
digaris bawahi. Afrika Selatan menggunakan solusi jasa keamanan swasta atau PSMC untuk 
dapat mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh kurangnya tenaga keamanan. Hal tersebut 
menyebabkan terjadinya proliferasi di dalam sektor PSMC di Afrika Selatan (Taljaard 2008). 
Pada tahun 2006 pemerintah Afrika Selatan merumuskan lalu mengimplementasikan UU 
Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed 
Conflict Act, 2006. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat instrumen regulasi 
pemerintah Afrika Selatan dalam mengatur kegiatan perusahaan PSMC (Bosch & Maritz 
2011).   

PSMC mendapatkan lisensi untuk dapat beroperasi sesuai dengan rezim lisensi ekspor yang 
berlaku untuk UU Regulation of Foreign Military Assistance, dibawah UU Prohibition of 
Mercenaries Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed Conflict Act, 
2006. Selanjutnya PSMC diharuskan untuk melakukan pendaftaran kepada pihak PSIRA 
(Private Security Regulatory Authority) dibawah UU Private Security Industry Regulation 
Act 2001 (Act 56 of 2001). Detil teknis mengenai PSMC sulit untuk diperoleh dikarenakan 
sifat dari perusahaan PSMC yang tidak transparan.  

Untuk mendapatkan perizinan, PSMC kemudian akan menjalani proses screening. untuk 
menyesuaikan dengan code of conduct dan juga  peraturan yang diterbitkan berdasarkan 
PSIRA Act. PSIRA Act mengharuskan bagi seorang pihak yang sedang mengajukan izin 
untuk dapat menyerahkan sertifikat clearance jika seorang tersebut adalah mantan anggota 
dari badan kemiliteran,kepolisian atau intelijen baik di Afrika Selatan maupun di negara lain 
(section 23(1)(f)) (Taljaard n.d) 

Dalam melakukan regulasi terhadap PSMC yang terdapat di negaranya, Afrika Selatan 
memiliki pendekatan yang berbeda dengan negara lain semisal jika dibandingkan dengan 
Amerika Serikat. Amerika Serikat menggunakan jasa PSMC yang terdapat di negaranya 
secara ekstensif hingga menghasilkan tentara proxy sedangkan Afrika Selatan memandang 
bahwa isu mengenai PSMC harus ditangani dengan seksama sehingga tidak merusak 
hubungan dan kebijakan luar negeri Afrika Selatan (Taljaard n.d) yang menjunjung hak-hak 
humaniter dan hukum-hukum internasional.  

Pada pelaksanaanya terdapat indikasi adanya celah yang dapat digunakan oleh PSMC untuk 
tetap beroperasi lalu kemudian mengalami perkembangan. Salah satu contohnya adalah 
Afrika Selatan memiliki UU Foreign Military Assistance yang mana di dalam nya telah diatur 
mengenai  batas-batas legal operasional bagi perusahaan PSMC yang beroperasi di 
wilayahnya. Batas-batas tersebut memiliki fondasi yang tertera pada sektor 198 (b) 
konstitusi Afrika Selatan yang berbunyi “The resolve to live in peace and harmony precludes 



6 
 

any South African citizen from participating in an armed conflict, nationally or 
internationally, except as provided for in terms of the Constitution or national legislation” 
(Taljaard n.d). Merujuk pada pemaparan yang telah dijabarkan, penulis beranggapan bahwa 
fenomena yang terjadi antara pihak swasta dengan pemerintah yang patut untuk diteliti 
lebih lanjut. Signifikansi nya terlihat dari adanya kegiatan industri PSMC yang terus berjalan 
di bawah regulasi pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah Afrika Selatan.  

Merujuk pada hukum yang tertera dan berlaku di Afrika Selatan, aktivitas jasa keamanan 
dan militer swasta dapat diizinkan untuk memiliki senjata maupun tidak. Jasa keamanan 
dan militer swasta akan ditawarkan dalam basis lokal maupun di ekspor ke luar negeri. Jasa 
tersebut kemudian akan dilengkapi pula dengan penyediaan konsultansi resiko (risk 
consultancy). Di dalam skenario lain nya pihak swasta tersebut akan memberikan bantuan 
untuk mengatasi situasi penyanderaan dan tebusan atau memberikan jasa pelatihan baik 
untuk angkatan bersenjata maupun sipil di daerah konflik bersenjata.  

Sifat dari jasa yang ditawarkan bergantung pada klien dari PSMC itu sendiri. Terdapat 
berbagai macam klien yang berasal dari berbagai sektor antara lain pemerintahan,organisasi 
internasional,organisasi non-pemerintah (NGO),swasta, dan individu. Diantara jasa-jasa 
yang ditawarkan oleh PSMC terdapat peran yang dapat dijalankan oleh nya antara lain peran 
kepolisian dan militer. Peran kepolisian berarti tugas-tugas yang diemban oleh penyedia jasa 
keamanan dan militer swasta berkutat pada persoalan domestik termasuk diantaranya 
adalah melakukan patroli,pengendali huru-hara dan tugas-tugas outsourcing yang diberikan 
oleh pelayanan pidana negara seperti menjalankan dan memanajemen penjara swasta. 
Sedangkan yang dimaksud dengan tugas-tugas kemiliteran adalah jasa-jasa yang berasal 
dari outsourcing angkatan bersenjata seperti pelatihan,perawatan alat utama sistem 
pertahanan, dan bantuan kemiliteran lain nya untuk pemerintah (Bearpark & Schulz 2017) 

Terdapat badan-badan dan regulasi yang mengatur mengenai kegiatan PSMC di Afrika 
Selatan antara lain Private Security Regulatory Authority dan NCACC. Regulasi yang 
mengatur kegiatan PSMC dari rentang waktu 1998-2006 adalah UU RFMA, Private Security 
Industry Regulatory Act of 2001, dan Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of 
Certain Activities in  Country of Armed Conflict Act, 2006. Private Security Regulatory 
Authority berpedoman pada UU Private Security Indsutry Regulation Act 2001 untuk 
menjalankan kewenangannya  

NCACC adalah NCACC (National Conventional Arms Control Committee) adalah badan 
pemerintah Afrika Selatan yang didirikan sebagai bentuk dari tindakan parlemen. Hal-hal 
yang menjadi tugas dan kewenangan dari komisi ini dilakukan atas dasar kerangka kerja 
hukum sesuai UU National Conventional Arms Control Act 41 of 2002 (NCAC Act) dan 
konstitusi Afrika Selatan. NCACC adalah badan pemerintahan yang bekerja sesuai dan 
sejalan dengan hukum-hukum yang telah diberlakukan oleh parlemen. Pemerintah Afrika 
Selatan memiliki komitmen untuk tunduk pada hukum-hukum internasional dengan 
melakukan aktifitas perdagangan senjata secara bertanggung jawab. 

 

SIMPULAN 

Pemerintah Afrika Selatan memandang bahwa industri pertahanan menjadi salah satu 
sektor pendukung yang menjadi pendorong bagi kekuatan ekonomi nya. Walaupun 
demikian pemerintah Afrika Selatan melalui badan-badan dan regulasi yang ada akan tetap 
melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dijalankan oleh industri pertahanan 
dikarenakan sifat dari produk pertahanan yang termasuk sensitif.  

UU National Conventional Arms Control Act membentuk basis dari fungsi NCACC yang 
merangkum prinsip-prinsip yang digunakan oleh pemerintah Afrika Selatan dalam 
melakukan upaya-upaya regulasi perdagangan senjata di Afrika Selatan. Prinsip-prinsip 
tersebut bersifat konsisten dengan komitmen Afrika Selatan dalam mematuhi hukum-
hukum internasional.  
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Sedangkan penjabaran mengenai UU RFMA adalah sebagai berikut RFMA resmi di 
implementasikan pada September 1998 yang kemudian menjadikan Afrika Selatan untuk 
termasuk ke dalam beberapa negara yang menganggap upaya regulasi kegiatan PSMC 
menjadi isu utama yang perlu diperhitungkan. Merujuk pada dokumen UU Regulation of 
Foregin Military Assistance Act, Afrika Selatan menjadi panutan dalam upaya mengatur 
segala kegiatan yang berkaitan dengan PSMC. Terdapat beberapa warga Afrika Selatan yang 
bekerja di PSMC dan melakukan operasi di Irak. Hal tersebut melanggar UU RFMA menjadi 
suatu penanda bagi keberlanjutan upaya regulasi pemerintah Afrika Selatan terhadap PSMC. 
NCACC menerbitkan pernyataan jelas bahwa Irak adalah wilayah konflik yang kemudian 
memicu diterapkan nya UU tersebut. Kemudian sebagai respon atas kasus yang terjadi di 
Irak, Pemerintah telah mengajukan RUU Prohibition of Mercenary Activities dan 
Prohibition dan Regulation of Certain Activities in an Area of Armed Conflict di parlemen 
Afrika Selatan. Rangkaian kejadian tersebut akan menentukan landscape regulasi di Afrika 
Selatan terhadap PSMC (Straw n.d). UU berikutnya adalah Private Security Industry 
Regulation Act of 2001. UU Private Security Industry Regulation Act 2001 memiliki 
kategorisasi yang baru mengenai status petugas keamanan maupun pihak kontraktor dan 
manajer. Dalam UU tersebut kedua pihak tadi di identifikasi sebagai penyedia jasa 
keamanan. Legislasi juga memperluas mandat nya dengan mengikutsertakan para penyedia 
jasa yang sebelumnya tidak diikutsertakan seperti para pengrajin kuncu,investigator 
swasta,penyedia jasa latihan keamanan,manufaktur,importir dan distributor dari alat-alat 
penyadapan dan keamanan elektronik. Jasa instalasi peralatan keamanan berikut tenaga 
kerja yang digunakan juga termasuk dalam pihak-pihak yang diikutsertaka. Hal yang 
menjadi fokus utama pada UU ini adalah penegasan kembali kewenangan PSIRA (Private 
Security Industry Regulatory Authority) sebagai badan pemerintahan yang mengatur dan 
memiliki catatan perusahaan-perusahaan penyedia jasa keamanan. UU yang terakhir adalah 
Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed 
Conflict Act, 2006. Dimana UU tersebut diimplementasikan di tahun yang sama dengan 
berdirinya perusahaan STTEP Internasional. Dari serangkaian penjabaran fenomena yang 
ada dapat terlihat suatu pola dimana relasi yang terjadi antara perusahaan PSMC dan 
pemerintah Afrika Selatan dapat diasumsikan seimbang dimana pemerintah memiliki 
kepentingan terhadap perlindungan salah satu kekuatan ekonomi nya yaitu industri militer 
dan perusahaan PSMC yang tetap dapat melanjutkan bisnis nya.  
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