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IMPLEMENTASI ASAS ING NGARSO SUNG TULODO  

UNTUK MENINGKATKAN KEPEMIMPINAN YANG EFEKTIF  

DALAM RANGKA TERCAPAINYA TUGAS SATUAN TNI AU  

 

 

Pendahuluan 

 

1. Tugas satuan TNI AU di jajaran kotama manapun adalah mendukung satuan di 

atasnya.   Pembinaan satuan dalam rangka mengemban visi dan misi satuan 

dilaksanakan secara terus-menerus, baik menyangkut tentang operasional, latihan 

ataupun pemenuhan kesejahteraan prajurit.   Agar satuan dapat melaksanakan tugas 

yang sempurna maka keberadaan seorang pimpinan perlu mendapat perhatian serius 

karena ketika seorang perwira ditunjuk dan dilantik menjadi pemimpin disebuah 

satuan/unit kerjaTNI AU maka dipundaknya telah diamanatkan tugas dan tanggung jawab 

yang paling utama yakni melakukan berbagai upaya agar apa yang menjadi tugas dari 

satuan yang dipimpinnya tersebut tercapai.   Secara hirarki, tercapainya tugas satuan 

adalah tugas dan tanggung jawab yang paling utama dari seorang pemimpin 

dibandingkan dengan tugas-tugas lainnya.  Bila tugas-tugas yang lain berhasil 

dilaksanakan, namun tugas satuan tersebut tidak berhasil dilaksanakan maka dapat 

dikatakan bahwa pemimpin tersebut gagal dalam mengemban tugas dan tanggung 

jawabnya.   Keberhasilan atau kegagalan pemenuhan tugas utama sebuah satuan, akan 

tergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhinya, antara lain adalah aspek 

sumber daya, kondisi lingkungan dan yang paling menentukan adalah kepemimpinan 

(leadership) dari pemimpin satuan tersebut.   Meskipun sebuah satuan memiliki sumber 

daya berlimpah, situasi lingkungan yang mendukung, namun bila pemimpin tidak memiliki 

kepemimpinan yang efektif, maka satuan tersebut akan sulit untuk memenuhi tugas 

utama.  

 

2. Kondisi saat ini masih ada beberapa pemimpin yang kurang komitmen dalam 

pemenuhan tugas satuannya serta kurang kepedulian kepada bawahannya, hal ini 

disebabkan karena pemimpin tidak memiliki kepemimpinan yang efektif yang 

mengakibatkan pencapaian tugas satuan tersebut menjadi terhambat. 



2 
 

Kepemimpinan yang tidak efektif disebabkan karena seorang pemimpin tidak menerapkan 

sebelas asas kepemimpinan TNI.   Sebelas asas kepemimpinan yang ditetapkan oleh TNI 

dimaksudkan agar dapat dijadikan tuntunan bagi setiap pemimpin dalam memimpin 

satuan.   Apabila kesebelas asas kepemimpinan tersebut dapat diterapkan oleh seorang 

pemimpin maka dipastikan pemimpin tersebut dapat memimpin anak buahnya dan 

mengelola sumber daya yang dimiliki satuan secara efektif.    

 

3. Salah satu sebelas asa kepemimpinan yang efektif adalah implementasi asas ing 

ngarso sung tulodo, yang dapat membangun profil seorang pemimpin untuk tetap 

berkomitmen dalam pelaksanaan tugas satuan serta pemimpin yang peduli terhadap 

bawahannya.   Dalam naskah ini tidak akan dibahas penerapan/implementasi kesebelas 

asas kepemimpinan tersebut, namun fokus pada salah satu asas yakni asas ing ngarso 

sung tulodo.   Pembahasan difokuskan pada asas ing ngarso sung tulodo dengan asumsi 

bahwa asas-asas yang lain sudah diterapkan serta dengan pertimbangan bahwa jika asas 

ini diimplementasikan akan sangat menunjang kepemimpinan yang efektif pada gilirannya 

dapat mendukung keberhasilan tugas satuan TNI AU.   Hal sebaliknya akan dialami jika 

terjadi pengabaian atas asas ini.  

 

4. Daftar Pengertian.   Untuk kesamaan persepsi atas beberapa istilah yang 

digunakan dalam penyusunan naskah ini, maka perlu disampaikan pengertian dari 

beberapa istilah tersebut sebagai berikut: 

  

a. Pemimpin.   Menurut KBBI on-line kata pemimpin didefinisikan sebagai 

orang yang memimpin.1 Sementara referensi yang lain mendefenisikan 

pemimpin/leader sebagai a person or thing that holds a dominant or superior 

position within its field, and is able to exercise a high degree of control or influence 

over others.2 

 
b. Efektif.   Menurut KBBI on line kata efektif dapat berarti: dapat membawa 

hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan).3 Sedangkan menurut referensi 

                                                           
1  Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari https://kbbi.web.id/pimpin pada tanggal 15 febuari 2018 pukul 

13.31 
2  Jeffrey Glen,”What is leadership” diakses dari http://www.businessdictionary.com/definition/leader.html pada 

tanggal 15 febuari 2018 pukul 14.15 
3  Kamus Besar Bahasa Indonesiahttps://kbbi.web.id/efektif diakses pada tanggal 15 febuari 2018 pukul 14.25 

https://kbbi.web.id/pimpin
http://www.businessdictionary.com/definition/leader.html
https://kbbi.web.id/efektif
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lainnya mendefinisikan kata efektif sebagai pencapaian hasil yang sesuai dengan 

tujuan seperti yang telah ditetapkan.4 

 
c. Kepemimpinan Efektif.   Menurut Peter Drucker, fondasi dari 

kepemimpinan yang efektif adalah berpikir berdasar misi organisasi, 

mendefinisikannya dan menegakkannya, secara jelas dan nyata.5 

 
d. Ing Ngarso Sung Tulodo.    Ing Ngarso Sung Tulodo artinya memberi suri 

tauladan di hadapan anak buah.6 

 
e. Implementasi.   Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.7 
 

f. Kepemimpinan.   Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau 

memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi.8 

 

g. Visi.   Visi adalah rangkaian kata yang menunjukan impian, cita-cita atau 

nilai inti sebuah organisasi, perusahaan, atau instansi.9 

 
 h. Komitmen.   Komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan 

sesuatu.10 

 

Landasan dan Dasar Pemikiran 

 

5. Penyusunan naskah ini disusun dengan landasan dan dasar pemikiran sebagai 

berikut: 

 

a. Landasan Pemikiran.  

 

1) Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.   Dalam 

undang-undang ini pasal 50 ayat 2 e dan 3 b telah mengamanatkan akan 

pentingnya pemenuhan hak-hak bagi prajurit dan prajurit siswa serta 

                                                           
4  Sondang P.Siagian diakses dari https://www.scribd.com/doc/22186682/Beberapa-Pengertian-Efektif-Dan-

Efisien pada tanggal 8 febuari 2018 pukul 11.15 
5  Wikipedia, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kepemimpinan pada tanggal 8 februari 2018 pukul 12.05 
6  http://www.tni.mil.id/pages-8-11-asas-kepemimpinan.html diakses pada tanggal 8 febuari 2018 pukul 14.30 
7  Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses dari https://kbbi.web.id/implementasi pada tanggal 8 febuari 2018 

pukul 10.45 
8  Wikipedia,diakses dari https://id.mwikipesia.org/wiki/kepemimpinan pada tanggal 22 febuari 2018 pukul 11.27 
9  Salamadian, diakses dari https://salamadian.com/pengertian-contoh-perbedaan-visi-dan-misi/ pada tanggal 8 

febuari 2018 pukul 11.45 
10 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

https://www.scribd.com/doc/22186682/Beberapa-Pengertian-Efektif-Dan-Efisien
https://www.scribd.com/doc/22186682/Beberapa-Pengertian-Efektif-Dan-Efisien
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepemimpinan
http://www.tni.mil.id/pages-8-11-asas-kepemimpinan.html
https://kbbi.web.id/implementasi
https://id.mwikipesia.org/wiki/kepemimpinan
https://salamadian.com/pengertian-contoh-perbedaan-visi-dan-misi/
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keluarganya untuk mendapatkan perawatan dan pelayanan bidang bintal 

dan pelayanan bimbingan keagamaan.   Seorang komandan berkewajiban 

untuk memberikan hak-hak bagi bawahannya untuk kesejahteraan anggota.   

Dukungan kebijakan pimpinan diperlukan agar penyelenggaraan kegiatan 

pembinaan dapat berjalan dengan baik dan tercapainya sasaran 

pembinaan. 

 

2) Sapta Marga.   Sapta Marga sebagai kode etik prajurit TNI, pada 

hakikatnya merupakan perwujudan falsafah Pancasila ke dalam kehidupan 

dan penghidupan prajurit TNI, yang menjadi kekuatan pemersatu, 

pendorong, dan sumber kewibawaan yang tidak mudah tergoyahkan dalam 

membawa kearah tercapainya cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.   

Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga, setiap prajurit 

TNI, sebagai seorang pemimpin  memiliki seni disiplin hidup yang kokoh, 

kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral 

dalam perilaku dan pengamalan, serta memiliki sistem nilai kehidupan dan 

tata kehidupan yang mantap.   Sehingga seorang komandan/pemimpin yang 

menjiwai sapta marga tentu akan menjadi teladan yang baik bagi 

anggotanya di kesatuan dia bertugas. 

 

3) 11 Asas Kepemimpinan TNI.   11 Asas kepemimpinan TNI itu 

merupakan jati diri TNI.   Jati diri ini dapat  terpelihara melalui pembinaan 

mental secara sistematis dan berlanjut dimana kualitas moral yang baik 

dalam kaitan dengan pembinaan mental bertujuan untuk membentuk sikap 

dan kepribadian serta amal perbuatan prajurit TNI yang profesional.   

Pencapaian sekarang ini sebagian adalah kemampuan yang memiliki asas-

asas kepemimpinan yang diimprovisasikan dan kehidupan 

diimplementasikannya ke dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan 

bernegara yang senantiasa mengalami perubahan dan dipengaruhi oleh 

perkembangan ilmu dan teknologi serta hubungan antar bangsa-bangsa. 

 

4) Sumpah Prajurit.   Sumpah Prajurit yakni tatanan nilai yang melandasi 

gerak langkah perjuangan TNI yang menjadi patron, jati diri dan profil 

kepribadian seorang prajurit TNI maupun seorang pemimpin.   Kekuatan 

yang didasari kesadaran bahwa TNI merupakan tentara rakyat yang selalu 

siap berjuang sekuat tenaga tanpa pamrih dan secara profesional 
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mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat semata.   Kemanunggalan 

TNI dan rakyat merupakan kekuatan cinta yang terbangun dalam jiwa 

bangsa Indonesia karena rasa senasib sepenanggungan dalam perjuangan 

meraih dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. 

 

5) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/940/XI/2017 tanggal 21 

November 2017 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Mental TNI Pinaka 

Baladika.   Dalam bujukin ini halaman 11 point 16. a 4) Pembinaan Mental 

Psikologi berfungsi untuk membentuk, memelihara dan meningkatkan 

keadaan terhadap kompetensinya sebagai prajurit TNI maupun seorang 

pemimpin  agar mampu melakukan penyesuaian diri atas tuntutan tugas 

maupun peran dan tanggung jawabnya.  Sehingga ia tetap mampu 

melaksanakan tugas meskipun dalam situasi tugas yang penuh tekanan dan 

ancaman, serta tetap berpijak pada kepribadian prajurit sapta marga. 

 

b. Dasar Pemikiran.  Sebagaimana diketahui bahwa sebelas asas 

kepemimpinan TNI terdiri atas asas Taqwa; Ing Ngarso Sung Tulodo; Ing Madyo 

Mangun Karso; Tut Wuri Handayani; Waspada Purba Wisesa; Ambeg Paramarta; 

Prasaja; Satya; Gemi Nastiti, Belaka; dan Legawa.   Dalam naskah ini hanya 

dibahas salah satu asas yakni asas Ing Ngarso Sung Tulodo dengan dasar 

pemikiran sebagai berikut: 

 

1) Dua Elemen Fundamental dari Kepemimpinan.   Kalau kita sadari 

bahwa sebenarnya kepemimpinan itu memiliki dua elemen fundamental  

yakni tugas/misi dan bawahan.   Pada organisasi militer, maka tugas utama 

dari organisasi/satuan tersebut adalah melaksanakan misi atau tugas yang 

diamanatkan kepadanya.   Sebagai seorang pemimpin, maka tanggung 

jawab utamanya adalah memimpin bawahan untuk menyelesaikan apa yang 

menjadi tugas satuan dengan sukses.   Sementara bawahan adalah 

pelaksana tugas satuan.  Bawahan adalah jantungnya dari sebuah satuan 

yang tanpa dukungannya maka pelaksanaan tugas satuan tersebut tidak 

akan berhasil.   Dua elemen fundamental semestinya menjadi perhatian 

utama dari seorang pemimpin.  Jika dukungan dari bawahan tidak 

didapatkan karena pemimpinnya tidak memberikan teladan yang baik 

tentunya agak sulit tugas satuan dapat terlaksana dengan berhasil.  

 



6 
 

2) Bawahan akan selalu melihat dan memperhatikan apa yang 

dikerjakan oleh komandannya.   Layaknya seorang anak yang selalu 

memperhatikan orang tuanya, demikian juga bawahan akan selalu 

memperhatikan pemimpinnya.   Jika seorang pemimpin datang terlambat, 

maka bawahan akan merasa boleh datang terlambat juga.  Bawahan 

mungkin meragukan apa yang dikatakan pemimpinnya, namun mereka 

biasanya percaya dengan apa yang pemimpin kerjakan.   Jenderal Colin 

Powell pernah mengatakan ”Seorang pemimpin boleh mengeluarkan semua 

peringatan dan memberi banyak pidato untuk memotivasi bawahan, namun 

jika bawahan melihat komandannya tidak berbuat yang terbaik untuk 

keberhasilan tugas satuan, maka bawahan akan demikian juga”.11   

Demikian juga kata bijak dari Jenderal Sudirman “Orang yang ingin memberi 

perintah lebih dahulu harus mau diperintah”.12 

 

3) Lebih mudah mengatakan sesuatu itu benar daripada mengerjakan 

yang benar.   Asas ing ngarso sung tulodo dimasukkan ke dalam sebelas 

asas kepemimpinan ditujukan untuk mengingatkan kepada pemimpin bahwa 

lebih mudah mengatakan sesuatu itu benar daripada mengerjakan yang 

benar.   Hal tersebut tentu akan menimbulkan kebingungan kepada 

bawahan jika seorang pemimpin memberi nasehat yang baik kepada 

bawahan namun kemudian sang pemimpin memberikan contoh atau teladan 

yang tidak baik.  

 

4) Implementasi asas ing ngarso sung tulodo akan selalu berkaitan 

dengan asas-asas yang lain.  Sebagai contoh adalah implementasi asas 

Taqwa.   Seorang pemimpin menerapkan asas taqwa dengan menjalankan 

kaidah-kaidah agama yang dianutnya, misalnya dengan rajin sholat bagi 

pemimpin yang beragama Islam, tentunya akan menjadi teladan untuk 

kemudian dikuti oleh bawahan yang beragama sama.   Penerapan asas 

prasaja (tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan) sebagai 

contoh lain.  Jika seorang pemimpin menerapkan asas untuk hidup 

                                                           
11  John Maxwell, “Orrin Woodward leadership”, diakses dari 

http://orrinwoodwardblog.com/2008/01/08/john-maxwell-leading-by-example-revised-21-laws/ pada tanggal 

8 Febuari 2018 pukul 11.18 

 
12 “18 Kata Bijak Jenderal Sudirman”Diakses dari  http:www.duniakata.com/2014/12/18-kata-bijak-

jendral-sudirman-paling.html?m=1pada tanggal 7 februari 2018 pukul 12.28 

http://orrinwoodwardblog.com/2008/01/08/john-maxwell-leading-by-example-revised-21-laws/
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sederhana, dan kemudian mengarahkan kepada bawahan untuk melakukan 

hal yang sama maka bawahan akan dengan mudah mengikutinya.  

 

Demikianlah beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran dipilihnya asas ing 

ngarso sung tulodo untuk meningkatkan kepemimpinan yang efektif dalam rangka 

tercapainya tugas satuan. 

 

Kondisi Kepemimpinan Saat Ini  

 

6. Sebuah ungkapan mengatakan bahwa hadiah paling bernilai yang pemimpin dapat 

berikan kepada bawahan adalah menjadi teladan yang baik.   Ungkapan ini didukung oleh 

hasil survei yang dilakukan oleh Opinion Research Corp yang meminta kepada pekerja 

Amerika untuk memilih satu kriteria yang paling penting bagi seseorang yang akan 

memimpin mereka.   Dari hasil survei diperoleh fakta bahwa kriteria pertama yang dipilih 

dengan 26% suara adalah kriteria leading by example (pemimpin yang mampu  

memberikan teladan), sementara posisi kedua adalah pemimpin yang memiliki etik atau 

moral yang kuat dengan 19% suara, sisanya adalah beberapa kriteria lainnya dengan 

persentase suara lebih kecil.13 

 

7. Hasil survei tersebut dapat diperoleh penjelasan bahwa pemimpin yang mampu 

memberikan teladan akan dapat menjadi pemimpin yang efektif karena dapat memotivasi 

bawahan bekerja lebih baik untuk keberhasilan tugas satuan.   Lantas bagaimana kondisi 

kepemimpinan TNI AU saat ini?  Kondisi kepemimpinan di TNI AU saat ini dapat 

dikatakan belum efektif.   Adanya beberapa kasus baik kasus integritas, kasus asusila, 

maupun kasus narkoba yang dilakukan oleh beberapa pemimpin dapat menjadi 

indikatornya.   Kalau kita kaitkan dengan dua elemen fundamental dari kepemimpinan, 

tugas satuan dan bawahan, maka beberapa kasus tersebut dapat terjadi karena 

pemimpin tidak memiliki komitmen yang kuat dengan pencapaian tugas satuan dan 

kepedulian kepada bawahan, hal tersebut dapat terlihat dari: 

 

a. Kurangnya Komitmen Pemimpin Pada Upaya Tuntutan Tugas Satuan. 

Mantan Kepala Staf AU Amerika, Jenderal Curtis Le May, pernah mengatakan 

bahwa, “Tidak menjadi persoalan seberapapun baiknya anda menerapkan seni 

kepemimpinan, seberapapun kuatnya satuan anda atau seberapapun tingginya 
                                                           

13  John Maxwell, “Orrin Woodward leadership”,diakses 
darihttp://orrinwoodwardblog.com/2008/01/08/john-maxwell-leading-by-example-revised-21-laws/ pada 
tanggal 8 Febuari 2018 pukul 11.32 

http://orrinwoodwardblog.com/2008/01/08/john-maxwell-leading-by-example-revised-21-laws/
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moral dari bawahan anda, jika kepemimpinan anda tidak ditujukan sepenuhnya 

bagi keberhasilan tugas satuan maka kepemimpinan anda telah gagal”.14Kutipan 

pernyataan di atas menegaskan betapa pentingnya seorang pemimpin memegang 

komitmen yang kuat akan keberhasilan pelaksanaan tugas satuan.  Seorang 

pemimpin dengan kepemimpinan yang efektif akan selalu memegang teguh 

komitmen ini.   Seorang pemimpin yang efektif akan selalu berorientasi kepada 

keberhasilan pelaksanaan tugas.   Sebaliknya, seorang pemimpinyang mengalami 

disorientasi terhadap pelaksanaan tugas satuan menunjukkan pemimpin dengan 

kepemimpinan yang tidak efektif.   Beberapa kasus di bawah ini dapat menjadi 

indikator dari kurangnya komitmen pemimpin terhadap pelaksanaan tugas satuan 

dan mencerminkan kepemimpinan yang belum efektif, antara lain: 

 

1) Kasus penggelapan suku cadang.   Kasus penggelapan suku cadang 

pernah terjadi yang melibatkan banyak perwira berpangkat pama sampai 

dengan pamen yang merugikan negara (TNI AU) dalam jumlah yang cukup 

besar.15 Dari beberapa perwira yang terlibat, hampir seluruhnya bertugas di 

satuan yang memiliki tugas mengelola suku cadang dengan baik dan penuh 

tanggung jawab.  Namun, faktanya tugas satuannya diabaikan, dan lebih 

berorientasi pada kepentingan pribadi.  Kalau para perwira tersebut 

berkomitmen kuat terhadap tugas satuannya maka kasus penggelapan suku 

cadang tidak akan terjadi.   Pemimpin yang mengabaikan keberhasilan 

tugas satuannya dapat dikatakan pemimpin yang memiliki kepemimpinan 

yang belum efektif.   Dengan melakukan tindakan yang tidak terpuji tersebut, 

pemimpin juga memberikan contoh yang tercela kepada bawahan, sehingga 

dengan contoh yang tercela tersebut jangan harap bawahan akan 

termotivasi untuk bekerja maksimal, justru malah ikutan mencontoh 

perbuatan tidak terpuji yang dilakukan atasannya.  

 

2) Penyalahgunaan narkoba dan miras.   Kasus penyalahgunaan 

narkoba dan minuman keras yang melibatkan beberapa perwira juga dapat 

menjadi indikator kepemimpinan yang belum efektif.16 Tidaklah banyak yang 

dapat diharapkan bagi seorang pemimpin yang sudah terlibat/kecanduan 

narkoba dan minuman keras.  Pemimpin yang demikian ini tanpa 

                                                           
14  “Air ForcesOfficerGuide,” 34th Edition, Col Jeffrey C. Benton, StackpoleBooks, 2005, Hal 21  
15  Laporan tahunan puspomau tahun 2013 hal 15 
16  Laporan tahunan puspomau tahun 2010 hal 16 
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disadarinya telah memberikan pesan negatif kepada bawahan. Bahwa  

pemimpin yang mengontrol diri sendiri saja tidak bisa bagaimana mau 

mengontrol bawahan. Pemimpin yang demikian tentunya memiliki 

kepemimpinan yang tidak efektif dan berdampak pada pemenuhan tugas 

satuan akan menjadi terhambat. 

 

3) Kasus Asusila.    Terjadinya beberapa kasus asusila (perselingkuhan, 

pelecehan seksual) yang melibatkan perwira juga dapat menjadi indikator 

dari kepemimpinan yang belum efektif17.   Seluruh pemimpin mengetahui 

bahwa tindakan perselingkuhan maupun pelecehan seksual melanggar 

peraturan-peraturan baik tingkat nasional maupun TNI disamping juga 

melanggar norma-norma agama.  Adanya kasus-kasus tersebut menjadi 

bukti bahwa ada pemimpin yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan 

dan norma-norma yang berlaku.   Jika seorang pemimpin melakukan hal 

tersebut maka berarti memberikan contoh yang tidak baik dan menyebabkan 

reputasi sang pemimpin akan jatuh di mata bawahan.   Kondisi yang 

demikian jangan berharap bawahan dapat termotivasi untuk melaksanakan 

tugas-tugasnya untuk memenuhi apa yang menjadi tugas satuan. 

 

b. Kurangnya Kepedulian Pemimpin kepada Bawahan. Sebagaimana 

disinggung sebelumnya bahwa bawahan adalah pelaksana dari tugas satuan, 

Bawahan adalah jantungnya dari sebuah satuan.   Jika seorang pemimpin peduli 

pada pemenuhan tugas satuan maka tidak ada pilihan baginya selain juga peduli 

kepada bawahan. Pemimpin yang mengabaikan peningkatan kemampuan 

bawahan, mengabaikan kesejahteraan bawahan, terlebih memberikan teladan 

yang buruk kepada mereka sehingga mengurangi respek mereka kepada yang 

memimpinya maka seorang pemimpin akan menghadapi risiko tidak mendapatkan 

dukungan sepenuhnya dari bawahan.   Adanya beberapa kasus di bawah ini dapat 

menjadi indikator dari kurangnya komitmen pemimpin kepada bawahan dan 

menjadi cerminan dari kepemimpinan yang belum efektif. 

 

1) Mengambil apa yang menjadi hak-hak dari bawahan.  Adanya kasus 

dipotongnya uang saku atau uang lauk pauk bawahan yang sedang 

melaksanakan tugas operasi oleh Pemimpinnya.18 

                                                           
17Laporan tahunan puspomau 2015 hal 15 
18Laporan tahunan puspomau 2003 hal 12 



10 
 

2) Kurangnya kepedulian pemimpin kepada kesejahteraan bawahan. 

 

3) Perlakuan yang tidak adil/diskriminatif kepada bawahan, misalnya 

dalam hal pemberian kesempatan penugasan maupun kesempatan 

mengikuti pendidikan. 

 

Kondisi Kepemimpinan yang Efektif yang diharapkan 

 

8. Kondisi yang diharapkan adalah para pemimpin di seluruh satuan TNI AU memiliki 

kepemimpinan yang efektif, yakni kepemimpinan yang selalu berorientasi pada dua 

elemen fundamental dari kepemimpinan yakni tugas satuan dan bawahan.   Bila seorang 

pemimpin selalu memegang komitmen yang kuat pada keberhasilan tugas satuan dan 

selalu peduli pada bawahan sebagai jantungnya dari satuan itu sendiri, maka kasus-kasus 

seperti di atas tersebut tidak akan terjadi.   Kepemimpinan yang efektif yang diharapkan 

yaitu: 

 

a. Pemimpin harus memiliki komitmen pada upaya pemenuhan tugas Satuan.  

Komitmen kepemimpinan merupakan faktor penting yang meneguhkan pemimpin 

dan orang yang dipimpin dalam suatu organisasi menjalani tanggung jawab 

kepemimpinan  yang diembannya.19 Pemimpin yang selalu berkomitmen kepada 

tugas yang dibebankan kepada satuannya dan selalu fokus untuk pencapaian visi 

satuannya.  Pemimpin yang didalam melaksanakan tugasnya harus dapat menjadi 

teladan yang baik bagi bawahannya sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus yang 

menimpa para pemimpin selama bertugas. 

 

b. Pemimpin yang memiliki kepedulian pada bawahan.   Pemimpin yang peduli 

akan kesejahteraan anak buah dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan 

bawahan serta melihat sampai kehidupan rumah tangga bawahannya, selalu 

berlaku adil kepada bawahannya tanpa membeda-bedakan serta memberikan 

yang terbaik dalam pengabdiannya kepada kesatuannya. 

 

 

 

                                                           
19DR.Yakob Tomatala “Leadership, Thoughts,Book,Writing”,siakses dari 

http://yakobtomatala.com/2010/02/28/seberapa-pentingnya-komitmen-dalam-kepemimpinan/, pada tanggal 26 
februari 2018 pukul14.13. 

http://yakobtomatala.com/2010/02/28/seberapa-pentingnya-komitmen-dalam-kepemimpinan/
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Implementasi Asas Ing Ngarso Sung Tulodo 

 

9. Untuk meningkatkan kepemimpinan yang efektif para pemimpin satuan TNI AU 

maka dapat dilakukan melalui implementasi dari asas ing ngarso sung tulodo dengan  

kebijakan, strategi, dan upaya sebagai berikut: 

 

a. Kebijakan.  Kebijakan yang ditetapkan adalah terwujudnya implementasi 

asas ing ngarso sung tulodo melalui pemantapan komitmen pemimpin dan 

kepedulian kepada bawahan untuk meningkatkan kepemimpinan yang efektif 

dalam rangka tercapainya tugas satuan TNI AU. 

 

b. Strategi.   Guna meningkatkan kepemimpinan yang efektif dalam rangka 

tercapainya tugas satuan melalui implementasi asas ing ngarso sung tulodo, maka 

perlu menjabarkan kebijakan yang dirumuskan melalui strategi yang tepat dengan 

tujuan dan sasaran sebagai berikut: 

  

1) Tujuan.  Terwujudnya peningkatan kepemimpinan yang efektif dalam 

rangka tercapainya tugas satuan TNI AU melalui implementasi asas ing 

ngarso sung tulodo.   

 

2) Sasaran.   Sasaran yang ingin dicapai pada implementasi asas ing 

ngarso sung tulodo adalah untuk meningkatkan kepemimpinan yang efektif 

para pemimpin satuan TNI AU dalam rangka tercapainya tugas satuan 

melalui:  

 

a) Terwujudnya komitmen yang kuat dari pemimpin dalam 

pencapaian keberhasilan tugas satuan. 

 

b)  Terwujudnya kepedulian pemimpin kepada bawahan.   

 

c. Upaya.   Untuk meningkatkan kepemimpinan yang efektif dalam rangka 

tercapainya tugas satuan melalui implementasi asas ing ngarso sung tulodo, maka 

dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: 

 

1) Memantapkan komitmen pemimpin dalam pelaksanaan tugas satuan. 
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a) Melaksanakan assessment test.   Melaksanakan seleksi yang 

adil dan akuntabel bagi calon pemimpin.   Seorang pemimpin harus 

mempunyai sifat dan jiwa kepemimpinan terutama ketauladanan 

dalam memimpin kesatuannya agar dapat menjadi contoh bagi anak 

buahnya.   Seleksi melalui penilaian (assessment) yang adil dalam 

pelaksanaan sidang wanjak yang betul-betul melakukan penilaian 

calon kasatker secara komprehensif.   Hasil dari sidang wanjak yang 

dilakukan dengan penilaian yang komprehensif akan terpilih calon-

calon pemimpin yang memiliki komitmen yang tinggi kepada tugas 

satuan.  

 

(1) Asrena Kasau.   Merencanakan dan mendukung 

anggaran untuk kegiatan assesment test. 

 

(2) Aspers Kasau.   Merencanakan kriteria perwira yang 

eligible untuk menduduki jabatan tertentu. 

 

(3) Kadisminpersau.   Melaksanakan assesment test 

bersama instansi terkait (Pam, Pom, Kum, Kes dan Psi). 

 

(3) Binprof.   Menyiapkan nama-nama personel perwira 

yang akan diusulkan ke Kadisminpersau dengan tembusan 

Aspers. 

 

b) Melaksanakan kursus calon kepemimpinan.   Penyiapan calon 

pemimpin untuk menduduki jabatan yang strategis akan lebih baik 

dibandingkan dengan setelah di tunjuk jadi kasatker, baru dibekali 

dengan kursus-kursus, karena apabila seorang sudah menjadi 

kasatker, sebaiknya tidak diganggu lagi dengan kursus-kursus, 

melainkan seorang kasatker sudah fokus saja dengan tugas dan 

kewajibannya untuk memajukan kesatuannya.  Kursus calon 

pemimpin sangat diperlukan untuk membekali para perwira untuk siap 

suatu saat di tunjuk untuk menjadi komandan/kasatker, terutama 

pembekalan tentang sebelas asas kepemimipinan khususnya asas 

ing ngarso sung tulodo.   
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(1) Asrena Kasau.   Merencanakan dan mendukung 

anggaran untuk kegiatan kursus calon pemimpin dari usulan  

Disdikau. 

 

(2) Aspers Kasau. Merencanakan/menentukan kriteria 

personel yang dapat mengikuti kursus calon pemimpin. 

 

(3) Kadisminpersau.  Menerima nama-nama calon perwira 

yang akan dibekali kursus calon pemimpin dari para binprof, 

dan menyampaikan ke Disdikau. 

 

(4) Kadisdikau.  Menyelenggarakan kegiatan kursus calon 

pemimpin. 

 

(5) Binprof.   Menyiapkan nama-nama personel yang akan 

diusulkan kursus calon pemimpin ke Disminpersau dan 

Disdikau tembusan Aspers Kasau . 

 

(6)  Dankodiklatau, Danseskoau, Gubernur AAU.   

Melaksanakan kegiatan kursus calon pemimpin. 

 

c) Menambah jumlah jam pelajaran disekolah pengembangan 

umum dan memperkaya materi yang diajarkan di bidang 

kepemimpinan. 

 

(1) Kodiklatau.   Merencanakan penambahan jumlah jam 

pelajaran khususnya di bidang kepemimpinan. 

 

(2) Kadisdikau.  Melaksanakan pendidikan dengan 

penambahan jumlah jam pelajaran khususnya di bidang 

kepemimpinan. 

 

d) Penegakan hukum.  Untuk mendapatkan pemimpin yang 

memiliki komitmen yang baik, perlu diterapkan penegakan hukum 

bagi pemimpin yang melakukan pelanggaran hukum, agar menjadi 
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efek jera terhadap calon pemimpin yang lain agar tidak melakukan 

kesalahan yang sama. 

 

2) Meningkatkan kepedulian pemimpin kepada bawahan.   Pemimpin 

yang benar-benar peduli kepada anak buahnya bisa menjamin soliditas 

dimasa depan, yang berarti tugas-tugas ke depan akan berjalan dengan 

baik, dan ekspektasi-ekspektasi bisa terlaksana secara maksimal.   

Pentingnya kepedulian pemimpin kepada anak buah juga menjamin 

terhindarnya konflik antara bawahan-atasan yang justru berpotensi 

menghambat kemajuan.   Oleh karena itu, pemimpin sebagai team builder 

mesti sadar bahwa kepedulian kepada anggota merupakan sebuah jalan 

mulus yang bisa membuat semuanya berjalan lancar.   Langkah-langkah 

yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

a) Reward and punishment.   Memberikan reward bagi pemimpin 

yang dinilai baik/berhasil didalam kepemimpinannya disatuan dengan 

berupa promosi jabatan atau kenaikan pangkat ataupun dalam 

bentuk penghargaan lain, guna memberikan contoh bagi calon 

pemimpin yang lain untuk berlomba-lomba memberikan yang terbaik 

bagi satuannya.   Demikian pula memberikan punishment atau 

tindakan yang berefek jera kepada pemimpin yang tidak baik sesuai 

dengan perbuatan yang dilakukannya, baik berupa pencopotan 

jabatan ataupun melakukan sesuai proses hukum yang berlaku. 

 

b) Pengawasan.   Pengawasan adalah proses dalam menetapkan 

ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung 

pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah 

ditetapkan tersebut.20 Memberikan pengawasan yang dilaksanakan 

oleh atasan langsung pimpinan tersebut dengan cara inspeksi 

mendadak maupun pemantauan secara rutin. 

 

c) Pembekalan tentang pentingnya kesejahteraan.   Pembekalan 

yang diberikan dari nara sumber kepada para pemimpin untuk 

menyejahterakan anggotanya sangat penting, diantaranya: 

                                                           
20  Malikazisahmad,”Pengertian Pengawasan”, diakses dari https;//malikazisahmad.wordpress.com/,pada tanggal 

26 februari 2018 pukul 13.00 
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(1) Mendirikan dan mengelola koperasi.  Mendirikan 

koperasi disatuan sangat membantu para anggota khususnya 

dari segi ekonomi, dengan adanya koperasi anggota dapat 

membeli kebutuhan-kebutuhan yang pokok bagi kehidupan 

rumah tangganya, demikian pula pengadaan unit simpan 

pinjam akan sangat membantu anggota yang memerlukan 

biaya-biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan kedepan.   

Dengan adanya koperasi, maka mengurangi terjadinya kasus-

kasus peminjaman uang dengan bunga yang cukup tinggi 

(renternir), maupun kasus-kasus penipuan terhadap anggota 

dan kasus-kasus lain yang berhubungan dengan kebutuhan 

ekonomi. 

  

(2) Memberikan hak-hak secara adil dan kententuan yang 

berlaku dari anggota.   Memberikan hak-hak bagi anggota 

secara adil dan bijaksanan merupakan suatu bentuk 

kesejahteraan yang tidak dapat dianggap remeh.   Pemberian 

hak-hak anggota secara penuh akan menambah gairah 

anggota dalam bekerja sehari-hari serta menambah 

kepercayaan bawahan kepada pimpinan.   Pemberian hak 

anggota seperti hak cuti, gaji perumahan dan lain-lain 

merupakan hak-hak anggota yang harus mendapat prioritas 

utama. 

 

 (3) Memberikan keterampilan kepada anggota sesuai 

keinginannya. Pembekalan keterampilan bagi anggota, 

khususnya yang akan menghadapi pensiun sangat dibutuhkan, 

mereka yang akan menjelang pensiun dibekali dengan 

keterampilan-keterampilan yang mereka ingini, agar pada saat 

pensiun mereka sudah mempunyai kemampuan untuk 

berkarya atau berwira usaha sesuai dengan minat, bakat dan 

kemampuan mereka mansing-masing. 

 

(3) Melaksanakan silahturahmi kepada seluruh anggota 

secara rutin.   Pembinaan satuan merupakan kewajiban dari 

seorang pemimpin kepada bawahan, sebagai bentuk perhatian 
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serta untuk menyampaikan rencana kerja, menggali segala 

hambatan yang dihadapi bawahan dilapangan juga 

mencarikan solusi sekaligus mempererat hubungan emosional 

antar pemimpin dan bawahannya, maka silahturahmi sangat 

perlu dilaksanakan secara rutin baik dilapangan maupun 

secara kekeluargaan. 

 

 (5) Memberikan kenyamanan kepada anggota didalam 

melaksanakan tugas.   Kenyamanan dalam bekerja, biasanya 

akan berdampak pada kualitas kerja, oleh karena itu untuk 

mendapatkan suasana  kerja yang nyaman, seorang pemimpin 

harus dapat menciptakan suasana tersebut diantaranya adalah 

memberikan suasana keadaan yang nyaman di lingkungan 

sekitar, selalu memberikan rasa keakraban bersama anggota, 

selalu memberikan spirit yang membangun kepada bawahan. 

 

Penutup 

 

10. Kesimpulan.   Bila seorang pemimpin memahami dua elemen fundamental 

kepemimpinan tersebut belum menjamin keberhasilan sebuah kepemimpinan.   Pemimpin 

perlu memiliki beberapa karakter seperti tertuang dalam sebelas asas kepemimpinan 

yang dalam naskah ini hanya dibahas tentang karakter ing ngarso sung tulodo.   Dari 

uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 

a. Kepemimpinan efektif sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin dalam 

memimpin suatu kesatuan, agar kesatuan tersebut dapat berjalan dengan baik 

sesuai dengan tugas-tugas yang di bebankan pada satuan tersebut.    

 

b. Mengimplementasikan asas ing ngarso sung tulodo dapat meningkatkan 

kepemimpinan yang efektif, maka perlu upaya memantapkan komitmen pemimpin 

dalam melaksanakan tugas satuannya serta meningkatkan kepedulian pemimpin 

kepada bawahan. 
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11. Saran.   Dari pembahasan di atas disampaikan saran sebagai berikut:  

 

a. Untuk menambah wawasan ilmu kepemimpinan, perlu diadakan seminar-

seminar serta pendidikan dan latihan tentang kepemimpinan bagi para calon 

pemimpin. 

 

b. Melaksanakan kegiatan keagamaan di satuan secara rutin untuk 

mendapatkan dan membentuk moral serta budi pekerti anggota menjadi lebih baik. 

 

12. Wusana Kata.   Demikianlah penulisan naskah implementasi asas ing ngarso sung 

tulodo untuk meningkatkan kepemimpinan yang efektif dalam rangka tercapainya tugas 

pokok satuan di buat agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam 

menentukan kebijakan selanjutnya. 
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