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Kata Pengantar

Pembaca setia Angkasa Cendekia, bulan April 2011 TNI Angkatan
Udara kembali memperingati kelahirannya yang ke-65.    Dengan
bertambahnya usia diharapkan akan lebih profesional sehingga akan terwujud
The First Class Air Force seperti yang dicanangkan oleh Kepala Staf Angkatan
Udara Marsekal TNI Imam Sufaat.   Salah satu cara untuk meningkatkan
profesionalisme prajurit adalah dengan membaca dan menulis.      Membaca
akan semakin meningkatkan wawasan  yang kemudian dituangkan dalam
bentuk tulisan, hal tersebut  akan memberikan bekal bagi prajurit TNI Angkatan
Udara untuk mengikuti perubahan dan perkembangan jaman.

Untuk menyingkapinya dengan diterbitkannya Angkasa Cendekia
edisi April 2011.   Untuk edisi kali ini redaksi tetap  menampilkan penulis-
penulis Perwira TNI Angkatan Udara yang sangat kompeten dibidangnya
masing-masing serta tulisan seorang wartawan pemerhati masalah militer.
Marsma TNI Drs. B Haryanto, M.M yang saat ini menjabat Pati Sahli Kasau
Bidang Polhukam menulis tentang Perubahan Dalam Sistem Sumber Daya
Manusia,  Marsma TNI Ras Rendro Bowo Sukmono, SE (Danpusdiklat
Kodiklat TNI) menampilkan tulisan dengan judul Membangkitkan Kembali
Kearifan Lokal di Era Globalisasi Guna Mendukung Penguasaan dan
Pemanfaatan IPTEK Dalam Rangka Ketahanan Nasional serta Marsma TNI
Supriyanto Basuki, M.Sc (Dirrenbanghan Kemhan) menulis dengan judul
beberapa Pemikiran Tentang Anggaran Pertahanan.  Tulisan lain diantaranya
adalah  dari Kolonel Lek Suparman Djapri, MM, M.Si  yang menyoroti masalah
Peran Operasi Informasi Dalam Perang Modern, Mayor Adm Wagimo
menyampaikan tulisannya berjudul Strategi Perencanaan Kebutuhan
Penyediaan Perwira TNI AU Berdasarkan Susunan Jabatan, serta Mayor
Adm Dayatmoko  yang menjelaskan tentang Kebijakan Zero Growth Personel:
Demi Menyelamatkan APBN.   Sedangkan Subagyo Sayogya menampilkan
tulisan tentang Warden : Kontroversi Strategi Udara Perang Teluk I.

Dengan diterbitkannya  Angkasa Cendekia edisi April 2011 kali ini
tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan bantuan berupa tulisan/naskah.  Kehadiran  Angkasa Cendekia
diharapkan dapat membantu memberikan informasi  kepada anggota
Angkatan Udara khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hal-
hal di luar bidang pekerjaannya.  Semoga buku ini dapat memberi nilai positif
sebagai modal untuk menghadapi tantangan tugas ke depan untuk
mewujudkan prajurit Angkatan Udara yang professional.   Dirgahayu TNI
Angkatan Udara.

      Jakarta,    April  2011
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Perubahan merupakan hal yang
ber langsung  secara  kon t inyu

dalam berbagai hal. Sebagai suatu
s is tem te rbuka ,  o rgan isas i  ha rus
dapat  menge lo la  perubahan yang
t e r j a d i  ( b a i k  p e r u b a h a n  y a n g
d isebabkan  o leh  tekno log i  yang
d ipaka i ,  l i ngkungan  dan  per i l aku
a n g g o t a  o r g a n i s a s i )  d e n g a n
manajemen yang tepat .   Pengelola
organisasi harus mampu melakukan
perubahan dengan cepat dan tepat

sehingga pihak lain tidak sempat untuk memaksa organisasi
t e r sebu t  un tuk  dapa t  me lakukan  pemaksaan  yang
berdampak negat i f  bagi  organisasi .   Dengan demikian
diharapkan perubahan dapat menciptakan sistem organisasi
yang mampu tetap hidup dan berkembang, baik secara
internal maupun eksternal.

Pada umumnya perubahan terjadi karena dua sebab
utama, yai tu perubahan yang diprakarsai  sendir i  o leh
organisasi, misalnya karena produktivitas menurun, daya
saing perlu ditingkatkan, anggota pensiun, dan berbagai
faktor internal lainnya.   Sebab yang kedua adalah perubahan
terjadi sebagai tanggapan organisasi terhadap berbagai
faktor  eksternal ,  te tapi  berdampak sangat  besar  bagi
organisasi yang bersangkutan.

Perubahan dalam Sistem
Sumber Daya Manusia

Oleh  Marsma TNI Drs. B. Haryanto,M.M.
(Pati Sahli Kasau Bidang Polhukam)
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Betapapun tepatnya analisa dan antisipasi terhadap
penolakan perubahan,  namun orang ser ing mener ima
perubahan dengan sikap ragu-ragu.

Penolakan yang bersifat organisasional terjadi karena
struktur yang dianggap kurang memadai, dimana struktur
organisasi bersifat birokratik dan organisasi terlalu besar.
Penolakan perubahan terjadi juga disebabkan oleh sasaran
yang akan dituju kurang jelas sehingga anggota organisasi
penggan t i  un tuk  meng iku t i  pe rubahan  te rsebu t ,  dan
komunikasi yang berjalan kurang lancar diakibatkan oleh
pengaturan didalam pengadaan perubahan.

Penolakan perubahan dari unsur manusianya sendiri
adalah rasa khawatir dan takut akan kehilangan pekerjaan dan
pe luang jabatan,  wa laupun perubahan i tu  membantu
organisasi  secara keseluruhan.  Selain i tu perubahan
dianggap sebagai penimbul kesulitan, dimana bagi anggota
organisasi yang sudah begitu lama mengenal pekerjaannya
harus memperhatikan secara penuh pekerjaan barunya.
Penolakan perubahan terjadi karena belum ada gambaran
secara pasti  akan keadaan setelah perubahan, apakah
menguntungkan d i r inya secara pr ibadi  a taukah just ru
merugikannya.   Pada masa peral ihan antara sebelum
perubahan  dan  sesudah  perubahan  akan  cenderung
mengganggu aktivitas yang sudah lama berjalan sementara
aktivitas baru belum berjalan dengan mapan.  Sumber dari
perubahan organisasi adalah :

1. Lingkungan diluar organisasi yang meliputi politik,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
Lingkungan yang berubah akan memaksa organisasi untuk
merubah strategi, tujuan, kebijaksanaan dan struktur
organisasi agar sesuai dengan perubahan lingkungan
tersebut.

2. Perubahan tujuan, baik yang datangnya dari dalam
maupun dari luar organisasi.  Adanya perubahan tujuan
organisasi mau tidak mau akan merubah struktur organisasi
tersebut.
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3. Teknologi.  Teknologi mengalami perubahan secara terus
menerus, untuk itu diperlukan perubahan teknologi dimasa
datang.  Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan teknlogi
dapat mengambil pola yang penuh dengan lentingan (leap
and bound) atau bertahap secara linier.  Bila kita mampu
bergerak mengimbangi gerakan lentingan tersebut maka
derivatif kesejahteraan yang dapat kita nikmati akan datang
pada kita dalam waktu yang lebih singkat daripada yang kita
duga sebelumnya.
Namun tidak semua perubahan teknologi disertai dengan
gemerlap yang mencengangkan.   Sebagian dan mungkin
bahkan sebagian besar perubahan teknologi bersifat gradual,
berpola linier dan baru ditangkap penampilannya setelah
lewat jangka waktu yang panjang dengan memilah komponen
waktu dari  total perubahan yang telah terjadi.
Pemanfaatannya bagi kesejahteraan bersifat marginal dalam
arti sedikit demi sedikit.

4. Perubahan manajerial.   Semakin kompleksnya kegiatan
suatu organisasi, diperlukan penambahan fungsi organisasi
untuk menyesuaikan perubahan tersebut.

5. Perubahan struktur.  Disini perlu penyesuaian secara
keseluruhan, baik proses maupun perilaku organisasionalnya.

6. Perubahan psikologi yang bersumber pada para
anggotanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa organisasi harus
melakukan praduga atas perubahan lingkungan dengan mengubah
struktur dan kebijakannya sendiri tepat pada waktunya, untuk
menyongsong timbulnya berbagai kondisi baru.

Meskipun suatu perubahan dianggap hal yang wajar dan
bahkan sangat alamiah sekali, namun perubahan itu sendiri
kadang-kadang mendapat tantangan atau penolakan.   Penolakan
perubahan akan sesuatu hal tersebut dikarenakan oleh berbagai
alasan, antara lain salah pengertian, norma kelompok maupun
berbagai perbedaan seperti nilai, tujuan dan lain sebagainya.
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Informasi yang salah akan menimbulkan intepretasi
yang salah pula, sehingga seringkali perubahan yang akan
disampaikan ditolak mentah-mentah.   Aturan yang semula
telah menjadi pegangan kelompok atau perorangan akan
dipertahankan terhadap perubahan, karena pada umumnya
mereka enggan untuk mengadakan penyesuaian lagi yang
dapat mempersulit dan menyita waktu mereka.   Selain itu
cara atau sistem baru yang diterapkan akan mengancam
dan mengandung ketidakpastian. Semakin banyak perbedaan
yang melekat pada diri seseorang, semakin sulit perubahan
dilakukan, karena hal ini menimbulkan keresahan yang tak
terkendali.

Usaha penolakan perubahan yang sering terjadi adalah
perubahan teknologi mesin yang dapat menggantikan peran
manusia di dalam pelaksanaan kerja.  Dengan teknologi
mesin yang serba otomatis mau tidak mau pekerja yang
semula mengerjakan pekerjaan tersebut telah digantikan oleh
mesin.   Akibatnya rasionalisasi tidak dapat dihindarkan lagi.
I n i  be ra r t i  pemu tusan  hubungan  ke r j a ,  kecua l i  b i l a
manajemen telah mengalihkan fungsi pekerja tersebut ke
bagian lain atau mereka diberi pelatihan dan ketrampilan
menjalankan mesin-mesin tersebut sehingga rasionalisasi
tidak diperlukan lagi.

Penolakan perubahan bisa tampil dalam cara-cara yang
tidak diharapkan, seperti agresi, pengunduran diri maupun
cara  la in  yang  bers i fa t  nega t i f .  Namun t idak  semua
perubahan mendapat penolakan, seperti perubahan yang
dapat membantu atau memperingan pekerjaan seseorang.

Perubahan biasanya terjadi melakui beberapa tahap,
yaitu tahap pertama, menemukenali adanya permasalahan.
Seringkali perubahan diperlukan sekiranya timbul masalah
yang memaksa organisasi merubah pola aturan yang telah
ada.   Misalnya, anggota yang bekerja di kantor pusat sudah
terlalu penuh, sehingga kerja mereka menjadi kurang efektif
dan efisien.   Melibatkan anggota organisasi dari tingkatan
yang  l eb ih  r endah  un tuk  pe rumusan  masa lah  dan
pembahasan usulan pemecahan masalah dapat mengurangi
set iap oposis i .   Perubahan umumnya kurang berhasi l
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ditandai dengan penggunaan kekuasaan yang didelegasikan
atau sepihak o leh manajemen puncak.  Tahap kedua,
menetapkan perubahan yang diperlukan.  Pelaksanaan
perubahan sangat menentukan didalam kegiatan organisasi
berikutnya. Tahap ketiga, menilai perubahan.   Pemantauan
terhadap perubahan perlu di lakukan untuk mengetahui
apakah perubahan  sudah sesuai dengan yang kita harapkan.

Un tuk  menangan i  adanya  peno lakan  te rhadap
perubahan, terdapat metode-metode yang dapat dipakai, yaitu:

1. Pendidikan dan komunikasi.
Pendidikan dan komunikasi biasa digunakan bila ada
kekurangan informasi atau ketidaktepatan informasi dan
analisis.
Pendidikan diperlukan oleh anggota organisasi untuk
mengetahui dan menyadari  keberadaaan masalah,
sehingga diperlukan perubahan.   Komunikasi yang baik
dan lancar akan memperkecil  terjadinya kesalahan
informasi sehingga penjelasan terhadap perubahan yang
direncanakan akan berjalan dengan lancar.   Penjelasan
itu dapat meliputi pemberian alasan mengapa perubahan
itu perlu dilakukan, penyesuaian apa yang harus mereka
lakukan,  manfaat  yang d iperoleh indiv idu dengan
adanya  perubahan ,  dan  pengorbanan  apa  yang
diperlukan untuk itu.
Kebaikan dari metode ini adalah orang yang telah diyakini
sering akan membantu untuk mengimplementasikan
perubahan.   Kelemahannya yaitu sangat menyita waktu
bila banyak orang yang dilibatkan.
Komunikasi harus dijalankan secara terus menerus,
mulai dari perencanaan, pengimplementasian, hingga
pengumpan-balikan dari perubahan tersebut.

2. Partisipasi dan keterlibatan.
Partisipasi dan keterlibatan biasa digunakan bila pengambil
inisiatif tidak mempunyai semua informasi yang dibutuhkan
untuk merancang perubahan, dan orang lainnya mempunyai
kekuasaan untuk menolaknya.  Anggota organisasi yang
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dianggp potensial untuk menolak setiap perubahan
diikutsertakan dalam diskusi maupun perencanaan usulan
perubahan sejak awal.   Hal ini untuk memperkecil penolakan
dan kalau mungkin meniadakan penolakan.
Kebaikannya adalah anggota organisasi yang berpartisipasi
akan terikat dalam mengimplementasikan perubahan, dan setiap
informasi yang relevan dari mereka akan terintegrasi dalam
rencana perubahan.   Selain itu mereka dapat mempersiapkan
diri menghadapi situasi dan tugas baru dan mengurangi
ketakutan terhadap ketidakpastian.
Kelemahannya adalah sangat memakan waktu bila partisipan
merancang perubahan yang tidak tepat.

3. Kemudahan dan dukungan.
Biasa digunakan bila anggota organisasi melakukan
penolakan karena masalah-masalah penyesuaian.
Penanganan terhadap penolakan ini adalah dengan
memberikan dukungan bagi anggota organisasi yang
terkena perubahan untuk mengembangkan pemahaman
diri tentang kebutuhan perubahan.
Kebaikan dari metode ini adalah tidak ada pendekatan
lain yang dapat digunakan sebaik pendekatan lain yang
dapa t  d igunakan  sebagai  pendeka tan  i n i  da lam
menangani masalah-masalah penyesuaian.
Kelemahannya adalah dapat memakan waktu, mahal
dan kadang-kadang masih gagal.

4. Negosiasi dan persetujuan.
Metode ini biasa digunakan bila banyak orang dengan
kekuasaan cukup besar untuk menolak akan kalah dalam
suatu perubahan.  Negosiasi dengan penolak potensial
mencakup pertukaran berbagai sumberdaya, sanksi,
akomodasi dan balas jasa secara berurutan.  Di sini
pengambil inisiatif perubahan bersedia untuk menyesuaikan
perubahan dengan kebutuhan dan kepentingan penolak
potensial.
Kebaikannya adalah kadang-kadang ini merupakan alternatif
paling mudah untuk menghindari penolakan perubahan.
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Kelemahannya adalah dapat sangat mahal bila hal ini
menyadarkan yang lain untuk berorganisasi bagi kerelaannya.

5. Manipulasi dan bekerja sama.
Biasa digunakan bila taktik lain t idak berjalan atau
mahal .  Memasukkan peno lak  potens ia l  ke  da lam
strutktur pengambilan keputusan organisasi merupakan
ben tuk  ke r j asama yang  se r ing  d i l akukan  da lam
menghadapi oposisi.
Kebaikannya adalah merupakan penyelesaian yang
relat i f  cepat dan murah untuk penolakan masalah-
masalah.
Kelemahannya adalah dapat menimbulkan masalah di
waktu mendatang bila orang-orang merasa dimanipulasi.

6. Paksaan eksplisit dan implisit.
Biasa digunakan bila kecepatan adalah esensial dan para
pengusul perubahan mempunyai kekuasaan cukup besar.
Paksaan perubahan terhadap penolak potensial merupakan hal
yang biasa digunakan untuk menerima perubahan.   Paksaan
tersebut dapat berupa ancaman, pemecatan, penundaan
promosi dan lain sebagainya.
Kebaikannya adalah pendekatan ini cepat dan dapat mengatasi
segala jenis penolakan.
Kelemahannya adalah dapat mengandung resiko cukup besar
bila orang-orang dibiarkan marah terhadap pengambil inisiatif
perubahan.

Pendekatan-pendekatan di atas biasanya tidak berdiri
sendiri.   Pengambil inisiatif perubahan menggunakan beberapa
pendekatan sekaligus. Pendekatan mana yang dipakai, dan
bagaimana menterjemahkannya menjadi taktik-taktik efektif,
tergantung pada karakteristik-karakteristik situasi tertentu.

Perubahan yang dilakukan dengan cepat bila dipaksakan
pada pekerjaan dapat menimbulkan penolakan ketat dan pada
gilirannya akan mengakibatkan guncangan yang dapat merugikan
o r g a n i s a s i  s e c a r a  k e s e l u r u h a n .  P e r u b a h a n  y a n g
dilaksanakan secara pelan-pelan dianggap sebagai suatu
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proses yang wajar  sehingga perubahan menjadi  t idak
terasa.  Namun menjadi kewajiban bagi pengambil inisiatif
un tuk  men je laskan  secara  kese lu ruhan  maksud  dar i
perubahan tersebut, sehingga tidak menjadi pertanyaan
bagi individu yang terkena perubahan.  Perubahan pelan-
pelan dianggap tidak efektif bila diletakkan  pada perangkat
praktek yang sudah ada, dan akan efektif bila diletakkan
pada kerangka kerja baru.

Penye l ia  dapat  menunda,  ke ing inannya da lam
mengadakan perubahan hingga ia dapat mengembangkan
hubungan sosial yang informal dengan bawahan.  Mengadakan
perubahan dengan pelan-pelan dianggap bijaksana, dengan
maksud untuk mengenal betul organisasi dan personelnya
apakah sesuai dengan maksud dari perubahan atau tidak.
Perubahan dapat dilakukan dengan lebih mudah apabila
sebelumnya diadakan penyesuaian dengan pola-pola lama.
Namun  adaka lanya  pe rubahan  d i l akukan  dengan
perombakan sama sekali semua pola perilaku lama dan
mulai dari nol lagi.  Pada kasus ini merupakan perombakan
kebiasaan buruk menjadi baik.

Perubahan Tuntutan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia

Perkembangan internasional dan globalisasi yang terjadi
dewasa in i  d i i r ing i  dengan kemajuan tekno log i  te lah
memberikan ciri lingkungan tersendiri yang memberi dampak
pada pembangunan dan pengelolaan pemerintah di negara-
negara di dunia.  Ciri lingkungan yang paling jelas nampak
dari adanya perkembangan ini adalah terjadinya arus informasi
yang lebih deras dan terbuka bagi semua negara serta
tumbuhnya persaingan dalam kehidupan perekonomian
negara-negara tersebut.  Keadaan lingkungan semacam ini
tentunya akan memaksa terdapatnya berbagai tindakan dan
kebijaksanaan yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi
dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang
sedang berlangsung tersebut.

Salah satu upaya penyesuaian yang perlu dilakukan adalah
mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh dan siap
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menghadapi perubahan lingkungan tersebut.   Oleh karena itu
dalam tahap pembangunan di masa-masa mendatang telah
d i te tapkan bahwa tu juan u tama pembangunan yang
berlangsung secara terencana dewasa ini adalah peningkatan
kualitas manusia dan kualitas kehidupan masyarakat.   Justru
kedua jenis peningkatan kual i tas in i  yang per lu terus
diupayakan agar supaya pembangunan yang telah memberikan
hasil yang baik selama ini, tetap dapat dipertahankan dan
bahkan sedapat mungkin lebih ditingkatkan.

Daftar Pustaka

Sunyoto, Agoes, “Perencanaan Manajemen Sumber Daya
Manusia”, BP IPWI, 1996

Tri Cahyono, Bambang, “Manajemen Sumber Daya Manusia”
BP IPWI 1996.

*****
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Biaya/anggaran (costs) merupakan
    sa l ah  sa tu  da r i  5  ke lompok
elemen dari setiap strategi militer,
sedangkan elemen lainnya adalah
context, objective, capabilities, dan
assumptions.1   Secara jelas Thibault
menyatakan bahwa penentuan  strategi
per lu mempert imbangkan b iaya/
anggaran.  Strategi pertahanan negara
pada dasarnya meliputi  3 tipe, yaitu
defensif,  penangkalan (deterrent),
dan penindakan (compellent).2  Dephan

RI (sekarang Kemhan RI)  menetapkan bahwa st rategi
pertahanan negara adalah Strategi Pertahanan Berlapis
yang dikembangkan untuk tujuan penangkalan, mengatasi
dan  menanggu lang i  ancaman  m i l i t e r  dan  n i rm i l i t e r
dan untuk tu juan menghadapi  perang ber larut . 3  Agar
strategi dapat dijalankan dengan baik, dibutuhkan sebuah
postur kekuatan/pertahanan.  Sedangkan untuk mencapai
postur yang  dikehendaki, diperlukan biaya guna membangun
komponen-komponen kekuatan pertahanan negara.

“Beberapa Pemikiran Tentang
Anggaran Pertahanan Negara”

Oleh Marsma TNI Supriyanto Basuki, M.Sc
(Dirrenbanghan Ditjen Renhan Kemhan RI)

1 George Edward Thibault, Military Strategy: A Framework for Analysis, The Art and Practice
of Military Strategy, NDU, 1984.
2 Andi Widjajanto, Transformasi Pertahanan dan Kaji Ulang Pertahanan; Suatu Kerangka
Kerja Integratif, dalam , hal.126.
3 Permenhan RI Nomor PER/22/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007, halaman 53.
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Dalam tahapan pembangunan kekuatan pertahanan negara
tahun  2010 -2014 ,  d i t e tapkan  g rand  s t ra tegy ,  ya i t u
memberdayakan wi layah dalam menghadapi ancaman,
menerapkan manajemen pertahanan yang ter integrasi ,
meningkatkan kualitas personel Dephan/TNI, mewujudkan
teknologi pertahanan yang mutakhir, dan memantapkan
kemanunggalan TNI Rakyat dalam bela negara.4

Berapa Anggaran Pertahanan yang Ideal?

Di kawasan regional, beberapa negara yang dapat
dikategor ikan mapan secara ekonomi mengalokasikan
anggaran pertahanan rata-rata di atas 2% PDB (Malaysia
dan Australia 2%, Brunei 2,7%, Singapura 4,3%; kecuali
Thailand 1,8%), sedangkan negara-negara lainnya rata-rata
di bawah 1% (Indonesia 0,9%, Filipina 0,8%, PNG 0,5%),
kecuali RDTL (6,8%) dan Vietnam (2,2%).5  Secara nominal
(data tahun 2008), diantara negara-negara ASEAN, anggaran
pertahanan Indonesia berada di bawah Singapura, Myanmar,
Vietnam, Malaysia, dan Thailand.6  Dari data tersebut dapat
dilihat  bahwa setiap negara memiliki kebijakan (policy)  yang
be r l a i nan  da lam menen tukan  besa rnya  angga ran
pertahanan, yang pada umumnya ditentukan berdasarkan
perseps i  ancaman dan /a tau  p r io r i tas  pembangunan .
Pemerintah Indonesia dapat saja menggunakan anggaran
pertahanan negara lain sebagai acuan, namun kepentingan
nasional Indonesia sebagaimana terdapat dalam dokumen
perencanaan pembangunan nasional tentunya telah menjadi
pil ihan kebijakan polit ik negara yang harus dipedomani.
Dengan  dem ik i an  dapa t  d i anggap  bahwa  angga ran
pertahanan yang ideal adalah yang sesuai dengan kondisi
dan kemampuan nyata dari negara yang bersangkutan.

4 Keputusan Menhan Nomor KEP/268/M/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009.
5 Military Expenditure (%GDP), The World Bank; http://data.worldbank.org/
indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS, diakses pada tanggal 18-2-2011.
6 Bahan paparan Dirrenprogar Ditjen Renhan Kemhan pada Rakernis
Renhan Tahun 2011.
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Realitas Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam RPJMNas Tahun 2010-
2014, pagu indikatif anggaran Hanneg tahun 2010-2014 adalah
sebesar Rp.279T.7  Komposisi anggaran per tahun adalah
Rp.42.310,14M (2010/definitif)8, Rp.47.498,50M (2011/def)9,
Rp.55.469,58M (2012/indikatif), Rp.64.292,37M (2013/indikatif),
Rp.72.907,39M (2014/indikatif)10. Sedangkan untuk mendukung
kebi jakan MEF, d ia jukan anggaran tambahan sebesar
Rp.50T untuk tahun 2011-2014, dengan komposisi Rp.11T
(2011), Rp.12T (2012), Rp.13T (2013), dan Rp.14T (2014).11

* Naskah Refleksi Jak Renumgar Kemhan Tahun 2010, 4 Januari 2010.
^ Nota Dinas Dirrenbanghan Dirjen Renhan Kemhan Laporan Hasil Rapat
Panprogar Tahun 2011, 18 Februari 2011.

7 Perpres 05 Tahun 2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang RPJMNas Tahun 2010-2014.
8 Naskah Dirjen Renhan, Refleksi JakrenumgarKemhan Tahun 2010, 4 Januari 2011.
9 Ibid.
10 Renstra Hanneg 2010-2014, Permenhan Nomor 03 Tahun 2010.
11 Surat Menhan kepada Menkeu Nomor R/115/M/IV/2010 tanggal 15 April 2010;  kepastiannya
secara hukum masih menunggu peraturan presiden.   Dalam dokumen dinyatakan bahwa ajuan
anggaran tambahan untuk tahun 2010-2014 adalah Rp.57T, namun sejumlah Rp.7T telah dialokasikan
dalam anggaran tahun 2010.
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Realitas anggaran tahun 2010 dan 2011 menunjukkan bahwa
anggaran ideal t idak mungkin diperoleh sampai dengan
akhir Renstra 2010-14, dan jika melihat berbagai tantangan
di luar bidang militer, bahkan sampai dengan akhir RPJM
pun be lum ten tu  anggaran sebesar  3 ,9% PDB dapat
didukung oleh pemerintah.12 Menyadari kondisi tersebut
dan  dengan  memper t imbangkan  aspek  kepen t i ngan
strategis, yang diantaranya meliputi kemungkinan ancaman
aktual dan strategi penangkalan melalui  pembangunan
postur pertahanan, ditetapkan kebi jakan pembangunan
minimum essential force (MEF) komponen utama. Dalam
lingkup pembangunan nasional, kebijakan tentang konsep
MEF telah selaras dan diwadahi dalam RPJMNas.  Walau
telah ditambah dengan perencanaan dalam kerangka MEF,
rasio antara perkiraan realitas anggaran dengan kebutuhan
ideal tetap masih sangat jauh.

Meskipun j ika d i l ihat  dar i  prosentase terhadap PDB
anggaran per tahanan negara belum pernah mencapai
n i l a i  y a n g  d i h a r a p k a n ,  n a m u n  d a t a  y a n g  a d a  d i
K e m e n k e u  m e n u n j u k k a n  b a h w a  n o m i n a l  a n g g a r a n
Kemenhan sejak tahun 2005 sampai  dengan tahun 2011
meningkat   rata-rata sebesar 15,8% 13.   Besaran a lokasi
anggaran  untuk   tahun   2011 belum termasuk anggaran
y a n g  d i b e r i k a n  m e l a l u i  B a g i a n  A n g g a r a n  9 9 9  d a n
pember ian tunjangan k iner ja tahun2010. 14  Pada   tahun

12 Fakta tentang tidak akan terdukungnya anggaran ideal juga dinyatakan dalam
naskah Pokok-Pokok Pikiran Konsepsi Pelaksanaan Kebijakan ZGP dalam Kerangka
MEF, hal.8: “Anggaran Alutsista yang sesuai dengan Postur Pertahanan maupun
yang berlandaskan Kebijakan MEF nampaknya tidak akan tercapai.”   Angka
3,9% PDB adalah sasaran maksimum yang diharapkan pada Tahun 2025-2029

sebagaimana tercantum dalam Dokumen Postur Pertahanan Negara.
13 Bahan masukan dari Direktur Anggaran III Dirjen Anggaran Kemenkeu pada
Rakernis Renhanneg 2011 tanggal 8 Februari 2011.
14 Secara lisan Direktur Anggaran III Dirjen Anggaran Kemenkeu pada Rakernis
Renhanneg 2011 tanggal 8 Februari 2011menjelaskan bahwa tambahan anggaran
untuk Kemhan/TNI dari BA99 adalah sekitar 5,9T untuk BMP dan lebih dari 5T
untuk tunjangan kinerja.
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2011, Kabinet Indonesia Bersatu II menempatkan anggaran
Hanneg pada urutan ketiga penerima anggaran terbesar di
l ingkungan kementer ian/ lembaga.  Kebi jakan tersebut
menunjukkan tekad kuat Presiden SBY untuk meningkatkan
kekuatan pertahanan negara secara signifikan, dan dapat
diasumsikan bahwa i tulah upaya maksimal yang dapat
diberikan oleh pemerintah di bidang pertahanan negara.
Tun jangan k iner ja  sebagai  bag ian dar i  mewujudkan
profesionalisme prajurit dan reformasi internal TNI yang
diperjuangkan selama beberapa tahun pun telah didukung oleh
pemerintah, meskipun belum secara penuh.   Dapat dianggap
bahwa hanya karena pertimbangan prioritas nasional yang lebih
besar lah maka anggaran pertahanan negara belum dapat
dipenuhi sesuai yang diharapkan Kemhan/TNI.

Jika dilihat dari jenis belanja, pada tahun 2010 komposisi
anggaran adalah belanja pegawai 55%, belanja barang 20%
dan belanja modal 25%, sedangkan komposisi pada tahun
2011 adalah belanja pegawai 47,5%, belanja barang 21,5%
dan belanja modal 31%.  Terlihat bahwa komposisi anggaran
seperti ini tidak efisien, karena anggaran untuk pembangunan
kekuatan dan pembinaan operasi/latihan/kemampuan tempur
sangat minim.   Dengan komposisi yang kurang efisien ini,
semest inya Kemhan/TNI  melakukan eva luas i  in terna l
terhadap struktur organisasi dan personelnya serta memiliki
keberanian untuk mengambil langkah-langkah koreksi.

Bagaimana Menyikapinya?

Apakah Kemhan/TNI hanya akan bersikap ‘menunggu’
sampai kondisi (anggaran ideal) tersebut tiba dan tidak perlu
mengambil langkah dan tindakan ‘lain’ guna menyikapi kondisi
tersebut?   Akankah Kemhan/TNI tetap berpikir dan bertindak
‘seperti biasanya’ (business as usual) sehingga sasaran-
sasaran yang sudah ditetapkan tidak akan dapat dicapai seiring
dengan ketidakpastian dukungan anggaran yang ideal? Jika
mengacu pada falsafah Sapta Marga dan Sumpah Prajurit,
pasti jawabannya adalah tidak.   Nilai-nilai kejuangan ’45 juga
mengajarkan bahwa TNI memiliki semangat pantang menyerah
dan rela berkorban.   Dalam perjalanan sejarahnya, terbukti
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pula bahwa TNI beberapa kali menjadi pelopor, dinamisator dan
stabilisator kehidupan berbangsa dan bernegara.   Pernyataan
tersebut juga tidak boleh dianggap ‘klise’ dalam arti meskipun
para pendahulu kita pada masa perjuangan kemerdekaan
menggunakan peralatan yang sangat sederhana, bukan berarti
kemudian pada masa kini kita juga harus bertempur dengan
peralatan seadanya.  Namun semangat untuk terus upaya
menemukan cara dalam menghadapi berbagai ancaman dan
tantangan adalah yang harus terus dijadikan teladan.  Jika
d i l iha t  da lam konteks  sekarang,  maka para  pe juang
kemerdekaan pada masa itu telah menerapkan cara berpikir
yang out of the box dan konsep perang asimetri dengan
menggunakan bambu runcing untuk melawan persenjataan
yang lebih modern.

Beberapa kebijakan telah dicanangkan oleh pimpinan
Kemhan/TNI, diantaranya adalah pembentukan Tim KP3B
(Komisi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang dan
Jasa), zero growth of personnel (ZGP) dan right sizing, serta
peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

a. Pembentukan Tim KP3B d iharapkan dapat
meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran dalam
proses pengadaan.   Akuntabilitas sangat dibutuhkan agar
kepercayaan pemer in tah dan masyarakat  kepada
Kemhan/TNI semakin bertambah sehingga alokasi
anggaran untuk Kemhan/TNI dapat lebih ditingkatkan.
Kesan bahwa pengadaan peralatan militer Kemhan/TNI
adalah suppliers driven ,  bukan necessary driven 15,
d iharapkan pu la  akan dapat  d ih i langkan dengan
pembentukan Tim KP3B.

b. Implementasi yang tepat dari kebijakan ZGP dan right
sizing diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan
efisiensi organisasi dan personel serta akan sejalan
dengan penilaian kinerja dan pemberian tunjangan kinerja.

15 Yusron Ihza mengulas hal ini dalam bukunya Tragedi dan Strategi Pertahanan
Nasional (La Tofi Enterprise, Oktober 2009) pada Bab 4: Alutsista dan Broker
Senjata.
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Perpaduan antara kebijakan zero growth dan right sizing
dengan tunjangan kinerja diharapkan dapat mengerem
keinginan untuk selalu membesarkan organisasi tanpa
d i landas i  te r leb ih  dahu lu  dengan ana l is is  dan
penghitungan beban kerja serta penentuan output dan
outcome yang dibutuhkan.  Penghitungan dan analisis
beban kerja serta penentuan output dan outcome serta
sasaran secara baik (yang memenuhi syarat spesifik,
terukur, dapat dicapai, berorientasi pada hasi l  dan
manfaat, realistis, serta pencapaiannya dapat diperkirakan
dalam kurun waktu tertentu) membutuhkan tenaga dan
waktu tersendiri serta dukungan biaya khusus.   Agar
hasilnya maksimal, Kemhan/TNI dapat membentuk tim
khusus yang dibantu tenaga ahli di bidang tersebut dari
luar Kemhan/TNI.16   Untuk itu, kebijakan ZGP perlu
d i jabarkan da lam konsep yang leb ih  nyata  dan
terkoordinasi antara Kemhan dan TNI, baik dalam jangka
pendek maupun jangka menengah dan pan jang.
Mengingat bahwa kekuatan dan komposisi personel
disusun berdasarkan struktur organisasi, maka kebijakan
ZGP seyogyanya diikuti dengan jeda atau moratorium
pembentukan organisasi baru di lingkungan Kemhan/TNI
sampai dengan analisis dan penghitungan beban kerja
selesai dilaksanakan.17

c . Langkah terobosan taktis guna peningkatan produk
dalam neger i  dapat  d i lakukan antara la in dengan
menetapkan agar seluruh pengadaan barang/produk
elektronik menggunakan merk/buatan dalam negeri
sepanjang memenuhi persyaratan operasional (operational
requirement) yang diinginkan.   Dalam satu tahun, puluhan

16 Menhan telah membentuk Tim Pakar Manajemen (TPM) dan TPM telah menyusun
Naskah Pokok-Pokok Pikiran Konsepsi Pelaksanaan Kebijakan ZGP dalam Kerangka
MEF (Juni 2010).  Rekomendasi moratorium/jeda organisasi yang disarankan dalam
naskah ini tidak terdapat dalam naskah tersebut.
17 Kebutuhan anggaran untuk analisis beban kerja direncanakan Kemhan pada tahun
2011, namun belum diperoleh kepastian tentang pelaksanaannya.
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bahkan mungkin ratusan pembelian perangkat TIK
(teknologi informasi dan komunikasi) dilakukan oleh
Kemhan/TNI, namun sangat sedikit yang menggunakan
produk atau merek lokal, misalnya Polytron atau Zyrex.
Pengalaman di Korea Selatan mengajarkan bahwa
penggunaan produk dalam negeri secara maksimal pada
akhirnya menjadikan Samsung, Daewoo, dan LG menjadi
perusahaan kelas dunia dan mampu menjadi penyuplai
kebutuhan peralatan elektronik mesin perang.

Strategi penangkalan yang selama ini  dipi l ih telah
menjadikan berapapun anggaran yang disediakan oleh
negara tidak pernah cukup, dan telah muncul ketidakyakinan
terhadap kemampuan negara untuk mendukung anggaran
sesuai kebutuhan.  Kiranya perlu dikaji lebih lanjut dan
mendalam, baik secara akademis maupun melibatkan para
pakar tentang pemilihan strategi alternatif perang asimetri
maupun retaliate strike  terhadap ancaman dari luar, dan
pendekatan kesejahteraan terhadap ancaman insurgency
atau pemberontakan.

a. Konsep perang asimetri dan retaliate strike memang
tidak bertujuan untuk mengalahkan, namun memberikan
kerugian sebesar-besarnya bagi lawan.  Kekuatan
pemukul dalam perang asimetri dan retaliate strike
tidak perlu besar, namun mematikan dengan keunggulan
daya tempur  ser ta  memi l ik i  ke leb ihan da lam ha l
kecanggihan sumber daya manusia dan peralatan.
Sedangkan kekuatan untuk pengamanan wilayah memang
dibutuhkan daya gerak  dan daya jangkau yang
seluas-luasnya sesuai kondisi geografis Indonesia dengan
lebih memanfaatkan tingkat koordinasi antar instansi.

b. Pendekatan kesejahteraan merupakan lesson learned
dar i  konf l ik  berkepanjangan dengan GAM. Dalam
pelaksanaannya akan sejalan dan diselaraskan dengan
program pembangunan pemerintah dibidang kesejahteraan
di wilayah-wilayah rawan konflik.
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Selain pengkajian terhadap berbagai alternatif strategi,
dibutuhkan pula t indakan nyata dan gerak cepat dalam
mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan.
Salah satu contoh perlunya t indakan segera dan nyata
adalah tentang penanganan wilayah perbatasan.  Pemerintah
te lah menyatakan bahwa wi layah perbatasan bukan
lagi halaman belakang, namun halaman depan negara,
dan dibentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan beserta
perangkatnya di daerah. Telah di lakukan pula berbagai
peninjauan dan seminar serta pembentukan pusat kajian
dan penelitian tentang wilayah perbatasan.  Sementara itu,
konsekuensi dan bukti nyata tentang kelalaian pengelolaan
wilayah periferi juga sudah ada, yaitu beralihnya kepemilikan
Pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002.   Namun demikian,
implementasi  terhadap kebi jakan wi layah perbatasan
tersebut masih sangat jauh dari harapan.  Pembangunan
infrastruktur di perbatasan masih jauh dari harapan, sehingga
masyarakat di perbatasan bosan dan beberapa diantaranya
memutuskan untuk pindah kewarganegaraan. Di bidang
pertahanan, Kemhan/TNI telah merancang dan menetapkan
tunjangan khusus bagi prajurit yang bertugas di perbatasan.
Kebijakan ini perlu dilanjutkan dengan pemberian prioritas
lebih besar untuk membangun pos-pos perbatasan sesuai
dengan jumlah yang telah direncanakan dibandingkan dengan
pembangunan unit/satuan lainnya yang t idak berada di
wilayah perbatasan.   Pos-pos perbatasan tersebut hendaknya
dilengkapi pula dengan infrastruktur, sarana/prasarana dan
fasilitas pendukung yang memadai.

Dukungan Pemerintahan Daerah

Dengan terbatasnya anggaran pertahanan negara dari
pemerintah (pusat), perlu dikaji dukungan anggaran pertahanan
negara dari pemerintah daerah.  Dalam Pasal 10 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dinyatakan bahwa politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, serta agama
merupakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan
Pemerintah Pusat.   Selanjutnya jika dilihat dalam penjelasan
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Pasal 10 ayat (3) maupun Pasal 10 ayat (4), dapat ditafsirkan
bahwa pemerintahan daerah diberikan ruang untuk ikut terlibat
dalam urusan-urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
Kajian perundang-undangan diperlukan untuk memberikan
keabsahan dan dasar hukum, sedangkan kajian terhadap
kemampuan masing-masing daerah dibutuhkan mengingat
setiap daerah memiliki potensi dan sumber daya yang berbeda.
Anggaran pemerintah daerah untuk program dan kegiatan
pertahanan negara tentunya digunakan untuk kepentingan
daerah, misalnya pembelian peralatan militer untuk operasi
pengamanan sumber daya wilayah serta aset atau investasi
pemerintah daerah.   Namun demikian, penggunaan anggaran
pemerintah daerah tetap tidak boleh keluar dari konsep
pembangunan kekuatan pertahanan negara secara utuh dan
menyeluruh.   Sedangkan penggunaan kekuatan pertahanan
negara untuk sasaran yang diminta oleh pemerintah daerah
tetap dalam kerangka, mendukung, dan merupakan bagian dari
pertahanan negara secara nasional.   Penggunaan anggaran
pemerintah daerah untuk mendukung pertahanan negara juga
harus diupayakan semaksimal mungkin pro growth dan sebagai
bagian dari pemerataan pembangunan.

Pada bagian akhir tulisan ini disampaikan kutipan dari
naskah Defence Transformation, A Short Guide to The Issues
yang menggambarkan tentang kompleksnya perencanaan
pembangunan pertahanan dan dukungan pembiayaannya:

“All defence planning is ultimately irrational.  This is
because it is based on fear: fear of the known, of
the unknown, and of one’s own weakness.  For this
reason, there has never been a budget or a force
structure big enough for its proponents, and there
never will be.   Indeed, as with addictive drugs, more
money, manpower and equipment feed the appetite
rather than sating it.”18

18 Ibid.
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Semua perencanaan di bidang pertahanan adalah tidak masuk
akal, karena dibuat berdasarkan ketakutan: ketakutan terhadap
hal-hal yang telah diketahui, terhadap hal-hal yang tidak
diketahui, dan terhadap kelemahan diri sendiri.   Untuk alasan
tersebut, belum pernah ada suatu anggaran atau struktur
kekuatan per tahanan yang cukup besar  yang mampu
mewadahi para pendukungnya, dan tidak akan pernah ada.
Sungguh, sebagaimana obat-obatan terlarang yang membuat
ketagihan, lebih banyak uang, lebih banyak tenaga manusia
dan peralatan, hanya akan memuaskan nafsu daripada untuk
memenuhi kebutuhan.

“Most things start with the availability of money.  Indeed,
defence planning is often little more than finding the least bad
way to use the insufficient money available.   There is no logical
way of deciding how large the defence budget should be.   There
is a long term and widely distributed tendency for defence
budgets to take up an average 2-3% of a country’s GDP over
a period of years.  Why this is so is not entirely clear, but it
does seem that few economies can sustain a level of effort
much higher than this for many years before they suffer in
some way.”19

Hampir semua hal berawal dari ketersediaan uang.
Perencanaan per tahanan ser ingka l i  t idak  leb ih  dar i
mendapatkan cara yang paling mudah untuk membelanjakan
uang yang tidak cukup tersedia.  Tidak ada cara yang logis
untuk menentukan berapa seharusnya anggaran pertahanan.
Terdapat sebuah istilah lama dan kecenderungan yang dikenal
luas selama bertahun-tahun bahwa anggaran pertahanan
ditetapkan rata-rata sebesar 2-3% dari PDB negara untuk
periode tahun tertentu.   Alasan mengapa demikian juga tidak
sepenuhnya jelas, namun kelihatannya bahwa beberapa
perekonomian dapat mempertahankan tingkat yang lebih tinggi
se lama beberapa tahun sebe lum akh i rnya mender i ta
karenanya.

19 Ibid.
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Anggaran pertahanan negara yang diharapkan oleh Kemhan/
TNI telah disusun dalam dokumen Postur Pertahanan Negara,
namun penentuan akhir berapa alokasi anggaran pertahanan
negara merupakan keputusan politik dan kewenangan negara/
pemerintah.    Porsi anggaran menuju Postur ideal perlu terus
diperjuangkan melalui evaluasi terus menerus terhadap
konsepsi dan strategi pertahanan negara guna mencapai
efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas, serta peningkatan
kinerja (performance) secara maksimal yang diharapkan diikuti
oleh tunjangan yang memadai.   Menetapkan sebuah kebijakan
tentunya merupakan hal yang rumit,  karena memerlukan
pemikiran yang matang dan komprehensif, serta membutuhkan
keberanian dan ketegasan untuk memil ih.   Sedangkan
menjabarkan sebuah kebijakan juga merupakan pekerjaan yang
tidak kalah penting, tidak mudah, serta harus diakui pada
umumnya saat ini kita kurang pandai dan cermat dalam
menyusun hal-hal yang rinci, sebagaimana kata pepatah the
devil is in details.   Akhirnya adalah menjadi tugas seluruh
jajaran Kemhan/TNI untuk menindaklanjuti dan melaksanakan
kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara
sesuai dengan tataran wewenang masing-masing serta
senant iasa berupaya untuk lebih mengefekt i fkan serta
mengefisienkan alokasi anggaran yang telah diberikan.

*****
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Kemenangan kaum muslimin
 dalam Perang Badar, membuat

kaum kafir Quraisy menyimpan dendam
untuk melakukan pembalasan. Kafir
Quraisy mengumpulkan 10.000
pasukan lengkap dengan peralatan
perang untuk menyerang kaum
muslimin di Madinah. Kaum muslimin
saat itu hanya berkekuatan sekitar
3.000 orang untuk menghadapi
serangan tersebut. Sementara dalam
kota Madinah mendapatkan ancaman

dari Yahudi Bani Quradhzah.  Dengan kondisi seperti ini jelas
sangat sulit bagi kaum muslimin untuk mampu bertahan.
Rasulullah SAW meminta masukan dari sahabat-sahabatnya
baga imana s t ra teg i  menghadap i  mereka .  Se te lah
bermusyawarah akhirnya menerima saran Salman Al Farisi
seorang sahabat Rasulullah dari Persia.  Salman Al Farisi
menyarankan berdasarkan kearifan lokal di negerinya yang
t idak d ikenal  o leh bangsa Arab,  ya i tu  membuat  par i t
mengelilingi kota. Pasukan Quraisy kebingungan menghadapi
strategi perang yang tidak pernah dikenal ini. Selama dua
minggu mereka bingung mencari cara untuk melewati parit.

Membangkitkan Kembali
Kearifan Lokal di Era Globalisasi *)

Oleh  Marsma TNI Ras Rendro Bowo Sukmono, SE
(Danpuslat Kodiklat TNI)

*) Naskah ini merupakan ringkasan dari Taskap Lemhannas PPRA XLIV dengan
predikat sangat memuaskan.
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Namun tidak pernah berhasil hingga perbekalan habis, jenuh
dan lelah.  Akhirnya dengan kekuasaan Allah SWT pasukan
Quraisy hancur karena terserang badai, sementara tidak ada
satupun pasukan muslim yang terluka.  Perang ini dalam
sejarah dikenal dengan sebutan Perang Khandaq1.

Gempa  bumi  d i  Tas i kma laya  Jawa  Bara t  yang
berkekuatan 7,3 skala Richter, 2 September 2009 telah
menghancurkan sekitar 8.800 rumah dan bangunan.  Namun
di kampung Naga tidak ada satu pun rumah yang rusak
apalagi hancur.   Padahal rumah di kampung Naga tersebut
rata-rata umurnya lebih dari 30 tahun.  Seluruh rumah di
kampung tradisional masyarakat Sunda itu terbuat dari
bambu. Fenomena Tasikmalaya juga terjadi di Sumatera
Barat.  Saat gempa berkekuatan 7,6 skala Richter pada akhir
Sep tember  2009  mengguncang  Padang ,  Pa r i aman
bangunan-bangunan beton hancur.  Berbagai media nasional
selama berhari-hari memberitakan tentang evakuasi dari
hotel-hotel terkenal di Padang yang roboh.  Namun pada saat
yang sama, bangunan tradis ional  rumah gadang yang
sebagian besar terbuat dari kayu tetap utuh.  “Masyarakat
zaman dahulu sudah mengetahui daerahnya rawan gempa,
karena itu saat membangun rumah pun, dengan alam pikiran
yang sederhana, mereka merancang bangunan  tahan
gempa.”2

Kearifan lokal sebenarnya merupakan bagian dari
s is tem adaptas i  masyarakat  terhadap l ingkungannya,
sehingga masyarakat telah mengetahui dengan baik kondisi
alam dan lingkungannya sendiri . Pendapat ini disampaikan
oleh Direktur Geografi dan Sejarah Endjat Djaenuderadjat.3

1 Haekal, Muhammad Husain, Sejarah Hidup Muhammad (terjemahan),
Jakarta; Litera antar Nusa Cet.12. Hal.345-346.
2 Arifin Panigoro dalam Kompas, 30 Maret 2010.
3 Seminar Nasional Ketahanan Pangan: Strategi dan Kearifan Lokal Dalam
Perspektif Sejarah yang diselenggarakan Direktorat Geografi Sejarah
Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementrian Kebudayaan dan
Pariwisata dengan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Gadjah Mada di Yogyakarta, Rabu 5 Mei 2010.
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Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan oleh adanya
kemajuan teknologi sering kali membuat orang lupa akan
pentingnya tradisi  atau kebudayaan masyarakat dalam
mengelola lingkungan. Seringkali budaya lokal dianggap
sesuatu yang sudah ketinggalan, sehingga perencanaan
pembangunan ser ingkal i  t idak mel ibatkan masyarakat.
Tercabutnya kearifan lokal dari masyarakat ini menyebabkan
berbagai bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah
longsor dan kelaparan, bahkan juga telah menimbulkan
konflik komunal di berbagai daerah.

Keinginan menggali kembali kearifan lokal merupakan
bentuk pencarian identitas bangsa, yang hilang karena proses
persilangan dialektis atau karena akulturasi dan transformasi
sebagai sesuatu yang tak terelakkan.4  Bagi bangsa Indonesia
upaya menemukan identitas bangsa yang baru atas dasar
kearifan lokal merupakan hal yang penting demi penyatuan
kebudayaan bangsa atas dasar identitas sejumlah etnik yang
mewarnai Nusantara ini.  Kearifan lokal dapat dijadikan
semacam simpul perekat dan pemersatu antargenerasi.   Oleh
karena itu, menjadi semacam imperatif yang mendesak untuk
terus menggali dan “memproteksi” kearifan lokal yang terdapat
pada setiap etnik lokal lewat berbagai upaya.

Proses penggalian kearifan lokal paling efektif dilakukan
melalui pendidikan budaya5.  Melalui pendidikan budaya peserta
d id ik  d iharapkan t idak  terperangkap da lam s i tuas i
keterasingan,  atau menjadi “orang lain” dari realitas dirinya
dalam pengertian “menjadi seperti orang lain”.  Muatan lokal
dalam pendidikan budaya harus selalu dimaknai dalam konteks
pemerdekaan dalam rangka lebih mengenal diri dan lingkungan,
dan bukannya sebagai domestikasi sosial budaya.   Menggali
dan menanamkan kembali kearifan lokal secara inheren melalui
pendidikan dapat dikatakan sebagai gerakan kembali pada
basis nilai budaya daerahnya sendiri sebagai bagian upaya
membangun identitas bangsa maupun sebagai semacam filter

4 Suminto Op.cit
5 Ibid
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dalam menyeleksi pengaruh budaya asing.   Nilai-nilai kearifan
lokal itu meniscayakan fungsi yang strategis bagi pembentukan
karakter dan identitas bangsa. Pendidikan yang menaruh peduli
terhadapnya akan bermuara pada munculnya sikap yang mandiri,
penuh inisiatif, dan kreatif.    Dari sinilah pendidikan berbasis kearifan
lokal dapat dikatakan sebagai model pendidikan yang memiliki
relevansi tinggi bagi pengembangan kecakapan hidup (life skills)
dengan bertumpu pada pemberdayaan keterampilan dan potensi lokal
pada masing-masing daerah.  Materi pembelajaran harus memiliki
makna dan relevansi tinggi terhadap pemberdayaan hidup mereka
secara nyata, berdasarkan realitas yang mereka hadapi.  Kurikulum
yang harus disiapkan adalah kurikulum yang sesuai dengan kondisi
lingkungan hidup, minat, dan kondisi peserta didik.  Kurikulum juga
harus memperhatikan kendala-kendala sosiologis dan kultural yang
mereka hadapi.   Pendidikan berbasis kearifan lokal merupakan
pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu lekat dengan
situasi konkrit yang mereka hadapi.

Menggali dan menanamkan kembali kearifan lokal secara
inheren dapat dikatakan sebagai gerakan kembali pada basis nilai
budaya daerahnya sendiri sebagai bagian upaya membangun
identitas bangsa dan sebagai semacam filter dalam menyeleksi
pengaruh budaya asing. Nilai-nilai kearifan lokal itu meniscayakan
fungsi yang strategis bagi pembentukan karakter dan identitas
bangsa.  Menurut Francis Fukuyama kearifan lokal telah mendorong
manusia berkelompok dan membentuk entitas6. Kearifan lokal inilah
yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara anggota entitas.
Dengan demikian kearifan lokal merupakan modal sosial yang
dipandang sebagai bumbu vital bagi perkembangan pemberdayaan
ekonomi masyarakat. Fukuyama menunjukkan hasil studi di berbagai
negara bahwa modal sosial yang kuat akan merangsang
pertumbuhan berbagai sektor ekonomi karena adanya tingkat rasa
percaya diri yang tinggi, dan kedekatan hubungan dalam jaringan
yang lebih luas tumbuh di antara sesama pelaku ekonomi.

6 Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. Free Press,
1995. Guru Besar Departemen Ilmu Pemerintahan Cornell University.  Memperoleh Pdh
dari Harvard University, merupakan keturunan kedua dari Imigran Jepang.
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Pentingnya kearifan lokal dalam kehidupan bangsa ini
d isampaikan o leh Donquixote   da lam d iskus i  yang
diselenggarakan UNESCO di Jakarta dengan menyatakan
bahwa semua orang harus bersikap “ think globally– act
locally”, (berpikir global-bertindak lokal).7 Memahami situasi
global untuk dapat melakukan prediksi perkembangan sosial,
ekonomi, politik dan keamanan, tetapi ketika harus mengambil
kebijakan harus didasarkan pada kearifan lokal yang dimiliki.
Apabila berpikir global dan bertindak sesuai dengan globalisasi
maka akan terjadi shock culture, terasing (teralienasi),
demikian pula Iptek yang dikuasai dan dikembangkan tidak
banyak bermanfaat bagi kehidupan maupun kesejahteraan
rakyat.  Kesejahteraan rakyat yang tidak terwujud akan
menyebabkan ketahanan nasional terancam.   Kemampuan
membangkitkan kearifan lokal akan meningkatkan ketahanan
nasional.  Ketahanan nasional yang mampu memadukan
hubungan yang erat antara Trigatra dan Pancagatra.  Trigatra
berupa geografi, sumber kekayaan alam dan kependudukan
diperoleh dari pemahaman hubungan antar manusia dengan
alam yang relatif bersifat statis, sedangkan Pancagatra  berupa
ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya dan pertahanan
keamanan berdasarkan pemahaman tata hubungan manusia
dalam kehidupan sosial.   Ketiga gatra alamiah dan kelima gatra
sosial mempunyai hubungan timbal balik yang erat yang
dinamakan korelasi dan interdependensi serta  terkait sangat
erat  dan t idak bisa dip isahkan satu sama la in secara
menyeluruh  dan terpadu membentuk tata laku masyarakat,
bangsa dan negara.

Kondisi Kearifan Lokal Saat Ini

Kemajuan Iptek tidak dapat dipungkiri telah memberikan
berbaga i  kemudahan bagi  manus ia  un tuk  me lakukan
berbagai aktivitasnya.   Kemajuan Iptek telah meningkatkan

7 Donquixote “Think globally – act locally”, The Sea, Our future. CSI-Coastal
Regions and Small Islands, dalam diskusi UNESCO di Jakarta.
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mobilitas manusia melalui alat transportasi dan komunikasi,
misalnya.   Namun kemajuan tersebut membawa efek yang
kurang baik  karena tidak disinergikan dengan kearifan lokal
yang ada.

Pengelolaan pertanian .  Kear i fan  loka l  d i  b idang
pertanian seperti pengolahan tanah pertanian dengan sistem
pertanian organik (SPO).  Sistem ini menjaga keseimbangan
antara memperoleh hasil panen yang baik dengan tetap
menjaga kelestarian lingkungan.  Pertanian dengan SPO
saat ini mulai sulit ditemukan di Indonesia. Kualitas hasil
pertanian menurun karena banyak mengandung zat-zat
kimia yang merugikan manusia, misalnya: pestisida dan
kandungan urea dalam makanan.  Pemakaian pestisida dan
pupuk yang berlebih secara periodik setiap tahun telah
merusak ekosistem di sungai dan sawah-sawah.  Zat-zat
kimia yang dipakai tidak semua dapat diurai oleh tanah,
sehingga terbawa arus air yang dapat merusak biota sungai
dan sawah.

Pengelolaan hutan.  Pengelolaan kawasan hutan yang
selama ini diimplementasikan di Indonesia pada umumnya
hanya berorientasi pada kepentingan modal (ekonomi) dan
mengabaikan kearifan tradisional, akibatnya berujung pada
kehancu ran  hu tan  dan  eko log i s .  Ke rusakan  hu tan
berdampak besar bagi kehidupan tidak hanya bagi rakyat
Indonesia, bahkan bagi dunia.  Bagi rakyat Indonesia banjir
dan tanah longsor sudah menjadi langganan.  Sedangkan
bagi  dun ia  te lah meningkatkan global  warming ,  yang
mengancam pada alam secara keseluruhan.

Pengelolaan laut.  Bom ikan, pencemaran laut dan
reklamasi pantai terutama hutan bakau demi pembangunan
te lah  menggan t i kan  be rbaga i  kear i fan  loka l  ten tang
pengelolaan laut dan hasil-hasil laut. Kerusakan hutan bakau
mengakibatkan erosi daerah pantai dan bom ikan telah
merusak ekosistem laut.  Kerusakan hutan bakau telah
menyebabkan penurunan hasil ikan dan udang serta banjir
rob di sepanjang pesisir pantai.

Kehidupan sosial. Sendi-sendi, norma-norma dan adat
istiadat kehidupan masyarakat telah banyak yang hilang.
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Konflik-konflik komunal muncul karena perbedaan berbagai
kepentingan dan perbedaan pendapat. Nilai-nilai lokal dalam
mengatasi krisis telah banyak yang hilang sehingga sulit
menyelesaikan permasalahan dengan bijak.

Kebudayaan.  Kemajuan Iptek telah mengikis sebagian
kebudayaan ini, bahkan termasuk kebudayaan Jawa yang
merupakan mayoritas penduduk Indonesia.  Arus budaya
asing yang deras telah banyak menggeser kebudayaan asli
bangsa.  Masyarakat telah banyak yang tercabut dari akar
budayanya sehingga mengalami disorientasi tidak hanya
budaya, tetapi juga identifikasi diri.   Mayoritas kesenian rakyat
telah memudar, tidak populer, tidak lagi diminati dan bahkan
hilang. Kesenian rakyat seperti Sradul,  Ketoprak Lesung,
Wayang Orang,  Ludruk,   Wayang Kanci l ,  Lenong dan
berbagai kesenian rakyat di luar Jawa saat ini hampir tidak
dipentaskan lagi.

Pembangunan  ekonomi  sema ta -ma ta  meng i ku t i
kemauan kekuatan global dan mengabaikan kearifan lokal.
Pembangunan saat ini sepenuhnya mengikuti keinginan
WTO. Kesepakatan tersebut  leb ih banyak merupakan
pemaksaan kehendak oleh WTO kepada negara-negara
untuk  tunduk kepada keputusan-keputusannya.  WTO
membuat sebuah peraturan secara global, sehingga belum
tentu tepat untuk setiap negara. Namun, meskipun peraturan
tersebut dirasa tidak cocok bagi negara tersebut, negara itu
harus tetap mematuhinya, jika tidak, negara tersebut dapat
terkena sanksi ekonomi oleh WTO.  Pembangunan yang
semata-mata mengikuti kemauan WTO ini menyebabkan
pemerintah kurang menggali dan menjaga kearifan-kearifan
lokal yang dimil ik i  untuk di jadikan sebagai keunggulan
komparatif dalam menghadapi persaingan.

Kebijakan pemerintah yang mengikuti WTO mematikan
potensi-potensi lokal yang baru tumbuh. Potensi lokal yang
semestinya dilindungi dengan subsidi atau pemberian akses
pasa r  t i dak  d i l akukan  ka rena  d ianggap  me langga r
kesepakatan WTO.  Potensi-potensi ini akhirnya banyak
yang hilang karena tidak dapat menghadapi persaingan di
pasar,  te ru tama dengan  p roduk  Ch ina  dan  Vie tnam.



29Edisi April 2011

ANGKASA CENDEKIA

Indonesia kini telah menjadi pasar yang potensial bagi produk
China.

Perkembangan Iptek kurang didukung kearifan lokal.
Pengembangan Iptek di Indonesia umumnya sebatas sebagai
follower dengan perkembangan Iptek yang sudah dikenal dunia.
Sangat jarang ilmuwan Indonesia melakukan inovasi yang digali
dari kearifan-kearifan lokal yang telah berkembang selama
berabad-abad.   Padahal sangat banyak kearifan lokal yang dapat
digali dan dikembangkan menjadi Iptek yang bermanfaat sekaligus
menjaga kekayaan bangsa.  Bangsa China dan Arab misalnya
mengembangkan ilmu penyembuhan lokal menjadi dasar dan
menjadi bagian dari ilmu kedokteran modern.  Ilmu tentang
karantina penyakit adalah berasal dari kearifan lokal bangsa Arab
untuk mencegah penyebaran penyakit.8 Pengembangan Iptek
yang mengabaikan kearifan lokal ini menyebabkan Iptek kurang
aplikatif terhadap kebutuhan rakyat. Rakyat sebenarnya
membutuhkan teknologi tepat guna yang dibangun dari kearifan-
kearifan lokal yang ada dan berkembang di masyarakat.

Pendidikan kurang mempertimbangkan kearifan lokal.
Pendidikan merupakan wahana paling penting untuk menjaga
dan melestarikan kekayaan bangsa, karena pendidikan
merupakan proses pembentukan karakter peserta didik.
Pend id ikan yang semata-mata  mengejar  Ip tek  yang
dikembangkan o leh i lmuwan neger i -neger i  la in ,  akan
berimplikasi terhadap kearifan lokal rakyat tercabut dari
akarnya. Saat ini kurikulum pendidikan kurang mengakomodasi
kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Kurikulum yang
kurang mengakomodir kearifan lokal ini menyebabkan nilai-nilai
dan norma-norma di masyarakat secara bertahap menghilang.

Pengaruh Perkembangan  Lingkungan Strategis
Perkembangan  i lmu  penge tahuan  dan  tekno log i

mempercepa t  g l oba l i sas i  yang  be rdampak  semak in
besarnya pengaruh lingkungan strategis (Lingstra) terhadap
kehidupan suatu bangsa.  Semua langkah yang diambil oleh

8 Muhammad Husain Haekal.op.cit.
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pemerintah tidak akan terlepas dari pengaruh lingkungan
strategis dan perubahan dari perkembangan disekitarnya baik
yang bersifat internasional, regional maupun nasional baik yang
berdampak positif maupun yang berdampak negatif.

Pengaruh globalisasi yang paling cepat perkembangannya dan
paling cepat direspon adalah perkembangan atau gejolak ekonomi.
Penurunan suku bunga Federal Reserve (Bank Sentral Amerika)
akan segera di respon oleh bursa saham di seluruh dunia, karena
akan berdampak pada nilai tukar dolar pada perdagangan valuta
asing (valas).   Globalisasi selain membawa dampak ekonomi yang
besar juga sangat berpengaruh pada isu-isu politik.   Saat ini ada
lima isu politik utama yang sering digunakan oleh negara-negara
besar untuk menekan negara-negara yang lebih lemah demi
mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik, yaitu hak-hak asasi
manusia, demokratisasi, lingkungan hidup, terorisme internasional
dan kejahatan transnasional.

Pengaruh globalisasi yang sedemikian kuat akan semakin
menyulitkan upaya-upaya untuk membangkitkan kearifan lokal.
Untuk itu sangat penting mencermati  pengaruh Lingstra terhadap
usaha untuk membangkitkan kembali kearifan lokal di era
globalisasi guna mendukung penguasaan dan pemanfaatan iptek
dalam rangka ketahanan nasional.

Pengaruh Regional

Perkembangan lingkungan strategi di kawasan Asia
Tenggara banyak dipengaruhi dengan adanya Asean Free
Trade Association (AFTA) yang kemudian diperluas menjadi
Asean China Free Trade Associat ion  (ACFTA)8sebagai
ak ibat  munculnya Asia Pas i f ic  Economic cooperat ion
(APEC) di Kawasan Asia Pasifik. Dorongan untuk melakukan
l ibe ra l i sas i  pe rdagangan  te lah  menyebabkan  semua
kawasan di dunia mempersiapkan kawasan masing-masing
untuk menghadapi persaingan bebas perdagangan dunia.

8 AFTA sejak tahun 2010 akibat tekanan China diperluas menjadi ACFTA (ASEAN- China
Free Trade Agreement).
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Kesepakatan-kesepakatan dituangkan dalam ACFTA harus di
ratifikasi oleh pemerintah Indonesia.  Dampak ACFTA telah
dirasakan pada bulan Maret 2010.   Kedatangan kapal dagang
China yang memasuki Indonesia, terutama pelabuhan Tanjung
Priok dan Makassar telah meningkat 400%.9   Kedatangan kapal
dagang China ini bukan untuk mengangkut ekspor Indonesia
ke China, tetapi membawa barang yang akan dibongkar.
Dengan demikian mulai bulan Mei yang lalu  hampir dapat
dipastikan barang-barang China akan membanjiri pasar-pasar
di Indonesia.

Pengaruh regional ini ternyata tidak hanya terhenti pada
perdagangan namun sudah sampai  pada sek tor  jasa
termasuk pendid ikan.  Besarnya pengaruh regional  in i
terutama di dunia pendidikan dapat dilihat dari adanya upaya
beberapa universitas ternama di Singapura dan Malaysia
untuk merekrut pelajar-pelajar terbaik dari Indonesia untuk
sekolah di universitas di kedua negara tersebut.   Ekspansi
yang dilakukan Singapura dan Malaysia untuk merekrut
pelajar-pelajar terbaik dari Indonesia sangat agresif dengan
menawarkan  be rbaga i  bea  s i swa  dan  mendapa tkan
pekerjaan dengan gaji tinggi.  Tawaran ini didukung dengan
kualitas pendidikan dan fasilitas yang jelas merupakan daya
tarik yang luar biasa bagi para pelajar Indonesia Semakin
banyaknya  pe la ja r  dan  mahas i swa  yang  menempuh
pendidikan di Singapura akan memberikan dampak luas bagi
usaha membangkitkan kearifan lokal.  Dalam jangka panjang
akan sulit untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dengan
ide-ide yang diilhami oleh kearifan lokal.  Sedangkan dalam
jangka pendek pemberlakuan ACFTA akan menciptakan
sikap pragmatisme untuk mendapatkan keuntungan ekonomi
dengan mengabaikan kearifan lokal.

Pengaruh Perkembangan Nasional
Perkembangan lingkungan nasional ditandai dengan

berbagai bencana alam yang banyak menguras sumber daya

9 Seputar Indonesia, 17 Maret 2010
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nasional, aksi terorisme, separatisme, konflik komunal, gizi
buruk, kemiskinan dan berbagai wabah penyakit menular.
Apalagi saat ini Pemerintah SBY selama periode kedua
dalam KIB jilid II  lebih banyak disibukkan dengan berbagai
skandal seperti  Cicak VS Buaya dan Centurygate yang
menghabiskan waktu dan energi, bahkan program 100 hari
yang diharapkan menjadi leading sector kurang mendapat
respon dari masyarakat karena pemberitaan di media massa
kalah dengan berita skandal.  Momen 100 telah lewat bahkan
saat ini secara de facto koalisi yang menguasai 75% kursi
di DPR telah runtuh dengan pembelotan yang dilakukan oleh
tiga partai anggota koalisi Partai Golkar, PKS dan PPP.
Pemilihan opsi C10 oleh ketiga partai tersebut menunjukkan
dukungan terhadap pemerintah menurun di parlemen yang
dapat dipahami bahwa hampir semua kebijakan pemerintah
dapat ditolak DPR.  Pengaruh perkembangan nasional,
apab i la  d i l iha t  dar i  sudut  pandang Asta  Gat ra  dapat
digambarkan sebagai berikut:

a. Geograf i .   Kondis i  geograf i  yang sangat  luas
dengan  be rbaga i  ke ragamannya  membu tuhkan
infrastruktur yang sangat baik agar dapat menjamin
mobilitas manusia dan barang.   Kenyataannya saat ini
kond i s i  i n f r as t ruk tu r  I ndones ia  sanga t  bu ruk .
Infrastuktur yang tidak memadai ini sangat menghambat
pemerataan pembangunan ekonomi.

b. Demografi.   Berdasarkan hasil sementara sensus
penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia saat
ini adalah 235 Juta.11 Secara umum kualitas SDM masih
sanga t  r endah ,  yang  dapa t  d i l i ha t  da r i  t i ngka t
pendidikan, tingkat kesehatan dan angka pengangguran.

10 Opsi C artinya bailout Bank Century bermasalah.Keputusan Rapat Paripurna DPR
pada 3 Maret 2010 mengenai hak angket Bank Century yang memutuskan kebijakan
penyelamatan Bank Century melanggar hukum.
11 Kompas, 3 Mei 2010.
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Penyebaran penduduk juga t idak merata sehingga
menghambat pemerataan pembangunan.

c. Sumber kekayaan alam (SKA).  SKA yang dulu
melimpah saat ini mulai berkurang karena pengelolaan
yang kurang baik.    Permasalahan yang mendasar dari
pengelolaan SKA saat ini  adalah kesalahan dalam
kont rak  karya dan kesa lahan da lam pengelo laan
sumber energi.

d. Ideologi. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi sebagai salah satu ciri globalisasi telah
menyebabkan hilangnya batas-batas wilayah negara
(state borderless).  Batas-batas wilayah negara yang
hilang ini menyebabkan berbagai ideologi dan gaya
hidup asing masuk hampir tanpa filter.

e. Politik. Reformasi politik yang menimbulkan euforia
telah menyebabkan peningkatan part is ipasi  pol i t ik
rakyat melalui berbagai cara. Euforia tanpa didukung
dengan pemahaman yang baik dalam berdemokrasi dan
aturan main menyebabkan sering terjadinya konfl ik
komunal yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik.
Rakyat masih mudah dimobilisasi oleh para elit politik
nasional maupun lokal.

f. Ekonomi.   Setelah krisis selama hampir 10 tahun,
ekonomi Indonesia saat ini mulai pulih.  Tahun 2009
pertumbuhan ekonomi telah mencapai 5%. Momentum
ini sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
melalui pemerataan pembangunan.  Berbagai program
seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan PNPM Mandiri
mu la i  d i laksanakan sebaga i  usaha mempercepat
pemerataan dan pertumbuhan, namun berbagai kasus
mafia pajak telah menurunkan kepercayaan investor,
terutama asing tentang kepast ian hukum usaha di
Indonesia.

g. Sosial Budaya.   UUD 1945 telah mengamanatkan
20% APBN untuk pendidikan.  Namun saat ini masih ada
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jutaan anak yang tidak sekolah dan putus sekolah.
B iaya  seko lah  sebenarnya  bukan sekedar  B iaya
Operasional Sekolah (BOS), tetapi juga terkait dengan
buku, seragam, sepatu dan transportasi.

h. Pertahanan Keamanan.  Prioritas pembangunan
pada pendidikan dan kesehatan, sementara kemampuan
keuangan negara masih sangat terbatas menyebabkan
pembangunan kekuatan TNI  d iaba ikan.  Min imnya
angga ran  pe r tahanan  menyebabkan  penu runan
kemampuan operasional TNI.  Penurunan kemampuan
TNI ini menyebabkan efek deteren bagi negara-negara
di kawasan sangat rendah.

Peluang

Mencermati pengaruh l ingkungan strategi ini, maka
dapat diketahui peluang dan kendala dalam membangkitkan
kearifan lokal. Perubahan lingkungan strategi yang cepat
juga memberikan peluang untuk mendorong perbaikan
s is tem t ranspor tas i  menyesuaikan dengan kebutuhan
globalisasi, peluang-peluang tersebut misalnya:

1 .  P e l u a n g  p e n i n g k a t a n  i n v e s t o r  a s i n g  d e n g a n
pember lakuan  perdagangan  bebas .  Men ingka tnya
tuntutan pendagangan bebas melalui WTO dan GATT akan
mendorong perusahaan-perusahaan transnasional untuk
menanamkan modalnya di Indonesia. Kehadiran modal
asing tersebut dapat digunakan untuk pembangunan yang
lebih ramah lingkungan dan menghargai nilai-nilai bangsa
yang telah dimiliki.

2. Perluasan pasar ekspor.   Perdagangan bebas secara
teori akan meningkatkan pangsa pasar produk barang dan
jasa Indonesia ke perdagangan internasional.  Potensi-
potensi lokal dapat dijual kepada pasar internasional, selain
dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat juga dapat untuk
mengembangkan potensi tersebut.
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3. Kemajuan teknologi informasi  memperluas peluang.
Kemajuan Teknologi Informasi memberikan kesempatan
luas kepada para operator transportasi untuk belajar dari
kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh perusahaan-
perusahaan transnasional, membuat jaringan dan menarik
investasi guna mengembangkan usahanya.

4.  Menurunkan biaya produksi  dengan bahan baku
murah.   Perdagangan bebas dapat membuka peluang bagi
industri di Indonesia untuk mendapatkan bahan baku yang
tidak terdapat di Indonesia dengan harga yang lebih murah
karena tidak dikenakan pajak masuk maupun pajak ekspor
dari negara asal.   Penurunan harga bahan baku dengan
sendirinya akan menurunkan biaya produksi sehingga dapat
meningkatkan margin keuntungan dan meningkatkan daya
saing.

Kendala

Disamping beberapa peluang yang dimiliki, masih ada
beberapa kendala yang harus diatasi, yaitu:

1. Kepedulian pemerintah masih kurang.   Pemerintah
pusa t  dan  daerah  kurang  memi l i k i  kepedu l ian  un tuk
mengembangkan kearifan lokal.  Fokus utama pemerintah
pusat dan daerah saat ini adalah pada isue-isue polit ik
yang berkembang, terutama yang akan berdampak pada
posisinya di pemerintahan.

2. K o n f l i k  p a s c a  p e m i l u k a d a .  E u f o r i a  t e r h a d a p
demokrasi yang berlebihan menyebabkan terjadinya konflik-
konf l ik  d i  daerah se lama pe laksanaan Pemi lukada d i
berbagai daerah di seluruh Indonesia.

3. K u a l i t a s  S D M  r e n d a h .   K u a l i t a s  s u m b e r  d a y a
manusia yang masih rendah sehingga cenderung mengikuti
apa yang dilakukan orang lain.  Sikap menjadi follower ini
akan mematikan kreativitas dan potensi yang ada pada
setiap daerah.
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4. Penyebaran penduduk yang tidak merata.  Konsentrasi
penyebaran penduduk yang tidak merata sehingga sulit untuk
menentukan prioritas pembangunan.   Tingkat pengangguran
tinggi di beberapa daerah, sementara daerah lain sangat
kekurangan tenaga potensial sehingga potensi daerah tidak
dapat dimaksimalkan.

Kearifan Lokal yang Diharapkan

Sebagian warga negara Indonesia yang memiliki latar
belakang ilmu pengetahuan akademis dan pengaruh norma
kehidupan kota, senang dengan gagasan-gagasan baru,
sehingga melihat budaya kehidupan sebagian masyarakat
lokal  seakan sangat  sederhana dan terbelakang atau
tertinggal.  Pemikiran ini juga telah mendominasi strategi
pembangunan masyarakat selama puluhan tahun dengan
maksud ter jadinya percepatan (akselerasi )  perubahan
kehidupan mereka.  Akan tetapi dalam proses itu banyak sekali
kegagalan dalam upaya  tersebut, karena gagasan itu,
merupakan perubahan yang didatangkan dari luar dengan
paradigma  yang  tidak tersistem dengan akar budaya kehidupan
yang ada dalam masyarakat itu.12  Dengan demikian pada
masa mendatang diharapkan. Kearifan lokal berkembang
kembali tumbuh di masyarakat.

Manusia mempunyai tanggung jawab dan pengaruh
yang besar terhadap perubahan l ingkungan di  sekitarnya,
perkembangan dan kemajuan teknologi  dari waktu ke waktu
dapat mempengaruhi perubahan-perubahan pola penggunaan
lahan, pertumbuhan masyarakat, urbanisasi, pertanian,
ekonomi  dan  sos ia l  budaya .   O leh  karena  i tu  harus
dibangki tkan kembal i  kear i fan lokal  yang mulai  pudar
bahkan hilang pada beberapa bidang misalnya:

12 H. Ruben Tumade: Mengandalkan Peluang dan Kekayaan Lokal.  Institute For
Research And Empowerment (IRE) - Pemberdayaan Masyarakat Adat. 7 Agustus
2003.
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Sektor pertanian. Pada masa mendatang diharapkan
pertanian dengan SPO ini kembali menjadi andalan dan menjadi
pilihan utama para petani untuk mengolah sawahnya.  Kerbau
dan sapi kembali ke sawah, lingkungan sekitar sawah kembali
hijau penuh dengan tumbuhan yang dapat digunakan sebagai
pupuk maupun pembasmi hama.

Pengelolaan hutan. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
harus dengan mengamalkan kearifan lokal menebang satu
menanam sepuluh.  Kearifan lokal di Bali menebang pohon
hanya sekedar untuk membuat bangunan atau ukiran.  Di Bali
tidak ada pohon yang ditebang sia-sia meskipun menghalangi
pembuatan jalan.  Kearifan ini diharapkan kembali  dimiliki lagi.

Pengelolaan laut.  Kearifan lokal dalam pengelolaan laut
yang telah banyak hilang   diharapkan pada masa mendatang
akan kembali dapat diterapkan.  Pada dasarnya, budaya asli
Indonesia terbukti  memiliki falsafah yang pro lingkungan hidup,
seperti di Jawa terkenal dengan falsafah Hamemayu Hayunig
Bawana, Tri Hita Karana di Bali dan Alam Terkembang Jadi Guru
di Tanah Minang.

Kebudayaan.  Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki
keunikan baik bahasa maupun adat istiadat yang telah mengakar
selama berabad-abad. Kebudayaan ini diharapkan tetap
terpelihara dengan baik sebagai kekayaan bangsa.  Kemajuan
iptek tidak boleh merusak kebudayaan ini tetapi sebaliknya harus
mampu mendukung perkembangan kebudayaan asli Indonesia
sebagai bagian dari kebudayaan dunia.

Kehidupan sosial.  Pada masa mendatang sendi-sendi,
norma-norma dan adat istiadat kehidupan masyarakat dapat
dibangkitkan kembali.  Nilai-nilai dan norma sebagai wahana
untuk mengatasi berbagai perbedaan kepentingan dapat
digunakan lagi. Tepa-salira, gotong-royong, patembayan dan
sebagainya harus kembali menjadi bagian kehidupan sosial
masyarakat.

Kesenian Rakyat.   Kesenian rakyat diharapkan kembali
menjadi tuan rumah di negeri sendiri.   Kesenian rakyat yang
telah hilang seperti Srandul,  Ketoprak Lesung, Wayang Orang,
berbagai lagu daerah, tarian daerah dan alat-alat musik daerah
yang telah hilang dapat dimunculkan kembali.   Sementara
bentuk-bentuk kesenian dapat dipopulerkan kembali.
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13 Ibid.

Bidang ekonomi.  Pembangunan dimasa mendatang
harus berpijak pada kearifan lokal yang telah dimiliki.  Berbagai
kesepakatan yang telah dibuat oleh WTO tidak boleh mematikan
kreativitas, potensi dan nilai-nilai lokal yang lebih cocok
untuk masyarakat Indonesia.  Kearifan lokal harus menjadi
dasar bagi pembangunan ekonomi.  Berbagai bentuk kegiatan
ekonomi berbasis kearifan lokal yang telah dikenal dan
memberikan andil yang besar bagi perkembangan ekonomi
rakyat  dapat dibangkitkan kembali. Kontribusi koperasi dalam
ekonomi nasional yang berlatar belakang semangat gotong-
royong dan kekeluargaan telah terbukti meningkat secara
signifikan.  Koperasi harus benar-benar menjadi soko guru
ekonomi Indonesia sesuai UUD 1945.

Bidang Iptek.   Pada masa mendatang pengembangan
Iptek di Indonesia harus dibangun dari kearifan lokal yang
dimiliki.  Pengembangan Iptek harus digali dari kearifan lokal,
seba l i knya  pe rkembangan  i p tek  ha rus  memban tu
pengembangan kearifan lokal.  Kemajuan Iptek yang pesat
d iha rapkan  dapa t  member i kan  kemudahan  un tuk
menyebarkan kearifan lokal tidak hanya di dalam negeri
tetapi ke luar negeri sebagai bagian dari kebudayaan dunia.

Bidang pendidikan. Pendidikan merupakan wahana
paling penting untuk menjaga dan melestarikan kekayaan
bangsa, karena pendidikan merupakan proses pembentukan
kharater peserta didik.  Dengan demikian pendidikan harus
mampu mengembangkan kear i fan loka l  yang d imi l ik i .
Ku r i ku lum pend id i kan  d ibe rbaga i  t i ngka tan  d i  masa
mendatang harus memuat kearifan lokal di daerah masing-
masing.

Kebangkitan kembali kearifan lokal di era globalisasi
akan memberikan dampak posit i f  yang signif ikan.  Don
mengungkapkan,  “Anda ramah dan berper i laku bers ih
t e r h a d a p  l i n g k u n g a n ,  l i n g k u n g a n  a k a n  r a m a h  d a n
kehidupan Anda akan nyaman.”13
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Ide ini apabila diterapkan dengan baik akan berdampak pada
berbagai sektor kehidupan masyarakat. Era global isasi
dengan persaingan ketat membutuhkan kreativi tas dan
inovasi yang terus menerus. Laju globalisasi akan semakin
cepat dengan kemajuan Iptek yang semakin cepat.  Kondisi
ini sangat potensial terjadinya keguncangan budaya dan
proses alienasi. Kearifan lokal akan memberikan pedoman
agar keguncangan budaya dan alienasi tidak terjadi.   Pada
sisi yang lain kearifan lokal dapat menjadi sumber inspirasi
bagi kreativitas dan innovasi di berbagai bidang termasuk
Iptek. Kombinasi antara globalisasi,  kemajuan Iptek dengan
kearifan lokal akan menciptakan harmonisasi/keselarasan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Keharmonisan
dan keselarasan ini  pada akhirnya akan meningkatkan
ketahanan nasional yang mencakup Astagatra .

Hubungan manusia dengan alam sekitarnya terdiri dari
3 gatra (Trigatra) yang bersifat relatif statis yaitu gatra
ge o g r a f i ,  su m b e r  ke k a y a a n  a l a m  d a n  de m o g r a f i /
ke p e n d u d u k a n .  Dar i  hubungan  an ta rmanus ia  da lam
kehidupan sosialnya, seluruh aspek kehidupan nasional
dipetakan dalam 5 gatra (Pancagatra) yang bersifat dinamis
dan dianggap dominan yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra
ekonomi, gatra sosial budaya serta gatra pertahanan dan
keamanan.   Kebangki tan kembal i  kear i fan loka l  akan
memperbaiki hubungan dalam Astagatra yang merupakan
mode l  pemetaan menye lu ruh  d a r i  s i s t e m  k e h i d u p a n
nasional bangsa Indonesia.

Konsepsi  Kearifan Lokal dalam Rangka  Ketahanan Nasional

Iptek memainkan peran penting sebagai sebuah agen
pembaharu da lam kehidupan d i  masyarakat .  Sebagai
b a n g s a  y a n g  b e r g e r a k  k e  a r a h  e k o n o m i  b e r b a s i s
pengetahuan, dibandingkan ekonomi berbasis sumber daya
alam sesuai  dengan parad igma tekno-ekonomi ,  Ip tek
menjadi landasan keberhasi lan pembangunan ekonomi
yang didukung oleh kapasitas dan kapabilitas sumber daya
manusia yang kompetit i f .   Kekuatan bangsa diukur dari
k e m a m p u a n  I p t e k  s e b a g a i  f a k t o r  p r i m e r  e k o n o m i
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menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan
daya saing.  UU No.18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional
P e n e l i t i a n ,  P e n g e m b a n g a n  d a n  P e n e r a p a n  I p t e k
mengamanatkan tanggung jawab penel i t ian bukan lagi
monopol i  pemer intah,  tapi  juga menuntut  peran ser ta
seluruh komponen bangsa. Mina Padi merupakan program
penanaman ikan di sawah pada saat musim tanam pada
saat sawah tergenang air, pada saat akan panen ketika air
surut ikan akan dipanen.

Kesimpulan

a. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan i lmu
pengetahuan ser ta  berbagai  s t ra teg i  keh idupan yang
berwujud aktivitas yang di lakukan oleh masyarakat lokal
dalam menjawab berbagai tantangan dan masalah dalam
pemenuhan kebutuhan mereka.

b. P e m e r i n t a h  d a l a m  m e n g a m b i l  k e b i j a k a n  h a r u s
berprinsip pada motto “berpikir global bertindak lokal”
dan berusaha menciptakan berbagai blue ocean strategy
dengan menggal i  kear i fan lokal .  Kemampuan bert idak
lokal  dalam kerangka global  akan meningkatkan daya
saing da lam berbagai  b idang,  teru tama ekonomi  dan
politik.

c . Keberhasilan dalam membangkitkan kembali kearifan
l o k a l  a k a n  d a p a t  m e m a k s i m a l k a n  p e n g u a s a a n  d a n
pemanfaatan Iptek.   Penguasaan dan pemanfaatan Iptek
yang berbas is  kear i fan  loka l  in i  pada akh i rnya  akan
meningkatkan ketahanan nasional.

Saran

Untuk mendukung keberhasilan dalam membangkitkan
k e m b a l i  k e a r i f a n  l o k a l  d i  e r a  g l o b a l i s a s i  i n i  m a k a
disarankan beberapa hal, yaitu:
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a. Kemendagri  melalui pemerintah daerah dan  desa
harus berperan lebih aktif dalam membangkitkan kearifan
lokal.

b. Kemendagri bersama DPR melakukan revisi terhadap
UU ten tang  Pemer i n tahan  Dae rah  dan  UU ten tang
Pemerintahan Desa.

c. Kement r ian  Koord inator  Ekonomi ,  Keuangan dan
Indus t r i  da lam merumuskan  pembangunan  ha rus
memperhatikan kearifan lokal.

d. DPR,  DPD dan  DPRD men ingka tkan  kepedu l ian
terhadap kondisi daerah asal pemilihannya.

e. Kemenristek,  PT dan lembaga-lembaga peneli t ian
meningkatkan penelitian tentang berbagai kearifan lokal di
Indonesia yang dapat dikembangkan menjadi teknologi
unggulan.

f. Kementrian Parawisata mengembangkan kearifan lokal
sebaga i  p rog ram unggu lan  da lam mengembangkan
pariwisata di Indonesia.

g. Kementer ian Pemuda dan Olahraga harus mampu
membangki tkan semangat  generas i  muda untuk leb ih
mencintai budaya, adat-istiadat dan norma-norma bangsa
sebagai kearifan lokal.

h. Para elit politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, para
cendikiawan dan public figure harus memberikan contoh
kepada masyarakat umum untuk selalu menjaga kearifan
lokal yang dimiliki sebagai identitas bangsa.
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Pengunaan  in formas i   da lam
pelaksanaan operas i  mi l i te r

memiliki peran yang sangat penting,
dalam memenangkan suatu perang
atau pertempuran. Operas i  m i l i t e r
dapat  d igunakan untuk bermacam-
macam tu juan sesuai  kepent ingan
nas iona l  se t i ap  nega ra .  Apakah
untuk  kepent ingan perang da lam
mempertahankan wilayah kedaulatan
ataupun untuk Operasi Militer Selain
Perang.  Penggunanan informasi di

lingkungan militer utamanya ditujukan untuk kepentingan
komando dan pengendalian (directives  dan guidance),
kebutuhan in te l i jen  yang terka i t  dengan musuh dan
lingkungannya, serta untuk kepentingan penggunaan doktrin,
yaitu bagaimana militer akan melaksanakan kegiatan sesuai
kaidah-kaidah  atau norma yang diyakini kebenarannya.
Informasi  intel i jen digunakan dalam kegiatan-kegiatan
perencanaan, pengambilan keputusan, pembentukan opini dan
lain-lain. Operasi militer, khususnya, bergantung pada banyak
kegiatan yang simultan dan terpadu terutama pada informasi
dan sistem informasi yang harus dilindungi.

 Sasaran perang informasi  ser ing di lakukan untuk
kepentingan tertentu, diselenggarakan berupa kegiatan
propaganda, pembentukan opini publik dan counter opini,
sehingga dapat dikatakan bahwa perang informasi bersifat

Peran Operasi Informasi
dalam Perang Modern

        Oleh  Kolonel  Lek Suparman Djapri, MM., M.Si
(Dir SDM dan Logistik Bid II  Non Akademik Unhan)
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terbuka. Pelakunya bisa siapa saja state actor  atau non state
ac to r  bahkan  ind iv idu  juga  b isa  me laksanakannya .
Sedangkan pemanfatan informasi untuk kepentingan militer,
selain untuk tujuan di atas, di lingkungan militer, terutama di
negara-negara yang sudah maju, selain perang infrormasi
dikenal juga dengan istilah operasi informasi ( information
operation), sasaran utamanya adalah  perubahan sikap dan
perilaku para pengambil keputusan. Operasi informasi (OI)
untuk kepentingan militer diolah dengan teknik-teknik khusus
sehingga terjadi misjudgement dari pengambil keputusan
lawan.

OI jarang atau tidak dikenal di lingkungan sipil. Di negara-
negara maju seperti Amerika, Inggris dan Australian, OI
merupakan bagian penting dalam pengelolaan informasi yang
disinergikan dengan kemampun manusia, peralatan dan
lingkungan sistem informasi, sehingga perannya dalam
memenangkan pertempuran maupun peperangan sangat  vital.
     Jika Amerika mengembangkan OI dalam peperangan
atau operasi militer bersinergi dengan kemajuan teknologi
Alutsistanya, maka Cina pada tahun 2003, melalui Komite
Sentral PKC menyetujui pembentukan konsep “Tiga Perang”
yang mencakup; 1) perang psikologis melalui penggunaan
propaganda,  penipuan,  ancaman,  dan paksaan untuk
mempengaruh i  pemahaman musuh.  2 )  Perang media
bertujuan untuk mempengaruhi opini publik dan memperoleh
dukungan domestik dan internasional, dan 3) perang hukum
menggunakan hukum internasional dan domestik untuk
mendapatkan dukungan dan mengatur dampak akibat dari
t indakan-t indakan rej im mil i ter.   Cyberwarfare  memil ik i
tempat yang kuat di keseluruhan strategi militer PKC dan
“telah menjadi pilar strategi militer China sejak awal 1990-
an,” PKC dikembangkan berdasarkan pada konsep bahwa
perang masa depan tergantung pada mengganggu arus
informasi musuh. “Jadi, pada  manifesto 1999, Kolonel
tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Qiao Liang dan Wang
Xiangsui mengusulkan bentuk peperangan yang ‘melampaui
semua bentuk dan batas-batas’ dan memanfaatkan peran
sentral bahwa dunia maya berpengaruh dalam konflik di
masa depan,” kata Mazanec.1
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     Cina dalam memanfaatkan  informasi menitikberatkan
pada penggunaan Cyberwar fare ,  sementara Amer ika,
d isamping mengembangkan perang in formasi  mela lu i
Cyberwarfare, pembentukan opini melalui jaringan media masa
dan TV, pengumpulan data inteljen,  juga mengembangkan OI
untuk kepent ingan operasi  mi l i ter  gabungan angkatan
bersenjata Amerika dan operasi  militer dengan aliansinya.

Konsep OI

    Konsep OI menurut Joint doctrine AS, 3-13, menyebutkan
bahwa; Operasi Informasi (OI) merupakan bagian integral
keberhasilan pelaksanaan operasi militer. Tujuan utama OI
adalah untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan. OI
memberikan keunggulan kompetitif hanya jika secara efektif
diterjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang tepat.
     OI digambarkan sebagai kerja terpadu dari  perang
elektronika (electronics warfare), operasi jaringan komputer
(compute r  ne twork  opera t ion ) ,  operas i  ps iko log is
(psychological operation), pengelabuan militer  (military
deception) dan operasi keamanan (operation security) hingga
memi l i k i  kemampuan te r ten tu  un tuk  mempengaruh i ,
mengganggu, merusak atau merampas keunggulan informasi
musuh dalam pengambilan keputusan sementara melindungi
informasi kita sendiri.

Fokus OI  ada lah pada pengambi l  keputusan dan
informasi lingkungan dalam rangka untuk mempengaruhi
pengambilan keputusan dan proses berpikir, pengetahuan,
dan pemahaman tentang situasi. OI dapat mempengaruhi
data, informasi, dan pengetahuan dasar dalam tiga cara:

a) Dengan mengambil psikologis khusus, elektronik,
atau tindakan fisik yang menambah, memodifikasi, atau
menghapus informasi dari lingkungan berbagai individu
atau kelompok pembuat keputusan.

b) Dengan mengambil tindakan untuk mempengaruhi
infrastruktur dengan  mengumpulkan, berkomunikasi,
memproses, dan atau menyimpan informasi dalam
mendukung sasaran para pengambil keputusan.
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c)  Dengan mempengaruhi  cara orang  mener ima,
memproses,  menafs i rkan dan menggunakan data
informasi serta pengetahuannya.

Dalam OI memiliki lingkungan informasi yang terdiri dari tiga
dimensi yang saling berkaitan yaitu;

1)  Dimensi Fisik, terdir i  dari  system komando
pengendalian dan mendukung infrastruktur yang
memungk inkan ind iv idu dan organ isas i  untuk
melakukan operasi di udara, darat, laut, yang juga
merupakan dimensi dimana platform  f is ik dan
jaringan komunikasi yang menghubungkan diantara
keberadaan mereka.
Termasuk diantaranya sarana transmisi, infrastruktur,
teknologi, kelompok, dan populasi. Unsur-unsur
dimensi ini adalah yang relat i f  termudah untuk
mengukur kekuatan tempur.

2)  Dimensi informasi adalah dimana informasi
d ikumpulkan,  d iproses,  d is impan,  d isebarkan,
ditampilkan, dan dilindungi. Pada dimensi ini, dimana
tempat komando pengendal ian mi l i ter  modern
dikomunikasikan, dan segala rencana kegiatan
operasi militer disampaikan oleh komandan. Dalam
dimensi ini terdapat substansi dan aliran informasi,
sehingga keberadaannya harus dilindungi.

3) Dimensi kognit i f  mencakup pikiran pembuat
keputusan dan target audiens. Pada dimensi ini orang
berp ik i r,  merasakan,  memvisua l isas ikan,  dan
memutuskan.  Dimensi ni adalah yang paling penting
dari tiga dimensi yang ada juga dipengaruhi oleh
perintah komandan, pelatihan, dan motivasi pribadi
lainnya.  Faktor-faktor seperti kepemimpinan, moral,
unit kohesi, emosi, keadaan pikran, tingkat pelatihan,
pengalaman, kesadaran, situasional, serta opini
publik, persepsi, media, informasi publik, dan desas-
desus mempengaruh dimensi ini.
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Prinsip-prinsip Operasi Informasi

Keberhasilan operasi militer tergantung pada bagaimana
data dikumpulkan dan mengintegrasikannya menjadi suatu
informasi penting, sambil menolak informasi lawan yang dapat
merugikan kepentingan sendiri. OI meliputi perencanaan,
koordinasi, dan sinkronisasi dari penggelaran kemampuan untuk
dengan sengaja mempengaruhi atau mempertahankan sistem
informasi sendiri guna mencapai tujuan komandan dalam suatu
operasi militer.
     Menurut US Joint Doctrine Publication, 3-13,  (2006).
Disebutkan bahwa operasi informasi (information operation)
harus  memiliki kemampun sebagai berikut:

1) Kemampuan inti (core capabilities) yaitu,  Perang
Elektronika (electronics warfare), Operasi Jaringan
Komputer  (computer  network operat ion ) ,  Operas i
Psykologi (psychologycal operation), Pengelabuan militer
(military deception), dan operasi keamanan (operation
security) yang terintegrasi ke dalam perencanaan dan
pelaksanaan operasi dalam lingkungan sistem informasi.

2)  Kemampuan pendukung  (supporting capabilit ies)
yang  te rd i r i  da r i  j am inan  in fo rmas i  ( i n fo rmat ion
assurance ) ,  keamanan  f i s i k  ( phys i ca l  secu r i t y ) ,
serangan f i s i k  (phys ica l  a t tack ) ,  kon t ra  in te l i jen
(coun te r  i n te l l i gence )  dan  kamera  un tuk  perang
(combat camera) yang memil iki  peruntukan  mil i ter
selain untuk keperluan operasi informasi juga memiliki
implikasi pada sistem informasi l ingkungan.

3)  Kemampuan terkait (related  capabilities) yang terdiri
dari  Operasi sipi l -mil i ter (civi l -mil i tary operat ions) ,
dukungan pertahanan untuk diplomasi publik (defense
support to public diplomacy). Kemampuan ini memiliki
keterkaitan dengan OI.  Tujuan utamanya dan aturan-aturan
yang dimiliki terpisah dan berbeda.  Walaupun demikian,
penting bagi komandan dan staf, bahwa mereka harus
mengkoordinasikan upaya-upaya ketika menjalankan fungsi
dalam lingkungan informasi guna mencapai tujuan operasi.
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Bila OI dilakukan diberbagai operasi militer, dan dapat
memberikan  kontribusi yang signifikan sebelum operasi besar
dimulai, maka lingkungan Ol harus disiapkan dan dinilai melalui
berbagai keterlibatan dan kegiatan intelijen.  Semua unsur
dirancang untuk membuat IO lebih efektif. Selain operasi
informasi dilaksanaka sebelum operasi militer dilakukan juga
dijalankan pada saat dan paska perang/pertempuran. Semua
kemampuan OI dapat digunakan baik dalam  operasi ofensif
maupun defensif secara bersamaan untuk meningkatkan
efektivitas kemampuan dan kekuatan, melindungi pasukan dan
sistem sendiri. Dalam mengintegrasikan kemampuan untuk
operasi ofensif dan defensif membutuhkan perencananaan dan
pengkoordinasian dari setiap kemampuan yang ada.

Taktik dan Tehnik operasi informasi diselenggarakan dengan
cara-cara sebagai berikut:

1)  Destroy yaitu merusak sistem atau entitas hingga
rusak berat sehingga tidak dapat melakukan fungsi
apapun, sebelum sepenuhnya dibangun kembali.

2)  Disrupt yaitu untuk mengganggu memecahkan atau
menghentikan aliran informasi.

3)  Degrade yaitu untuk mengurangi efektivitas atau
efisiensi komando pengendalian musuh atau sistem
komunikasi, dan upaya-upaya pengumpulan informasi. OI
dapat juga menurunkan semangat unit, mengurangi target
harga/nilainya, atau mengurangi kualitas keputusan dan
tindakan musuh.

4)  Deny  ya i tu  menolak  untuk  mencegah musuh
 mengakses dan menggunakan informasi penting, sistem,
dan pelayanan milik sendiri.

5)  Deceive yaitu menipu yang menyebabkan orang untuk
percaya apa yang t idak benar.   Mil i tary decept ion
(MILDEC) berupaya untuk menyesatkan pengambil
keputusan lawan dengan memanipulasi persepsi mereka
tentang realitas.
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6)  Exploit  yaitu untuk ekploitasi mendapatkan akses ke
s is tem komando dan pengendal ian  musuh untuk
mengumpulkan informasi atau menanam informasi palsu
yang menyesatkan.

7) Influence yaitu untuk mempengaruhi orang lain  agar
berperilaku dengan cara yang menguntungkan bagi
pasukan sediri.

8) Protect yaitu tindakan melindungi dan mencegah
 tindakan spionase atau penyadapan peralatan sensitif
serta informasi oleh musuh.

9) Detect yaitu mendeteksi untuk menemukan atau melihat
keberadaan,  kehadiran, atau fakta dari penyusupan
musuh ke sistem informasi sendiri.

10)  Restore  ya i tu  mengembal ikan in formas i  dan
menanggulangi system informasi kembali ke kondisi
semula.

11) Respond yaitu bereaksi dengan cepat terhadap
serangan musuh atau serangan la innya sehingga
serangan atau gangguan informasi dapat segera diatasi.

Dalam menentukan kualitas informasi yang dihubungkan
dengan tujuan penggunaannya memiliki kriteria tertentu.
Setiap tujuan yang beragam memerlukan apl ikasi yang
berbeda, kriteria tersebut dimaksudkan guna memenuhi
syara t  pen t ing  da lam se t iap  keputusan te rba ik  yang
bergantung pada kual i tas.  Kri ter ia informasi dimaksud
adalah;

1. Informasi memiliki akurasi terhadap situasi yang
sebenarnya.

2. Informasi memiliki relevansi untuk misi, tugas, atau
situasi yang  dihadapi.

3. Informasi yang tersedia memiliki ketepatan waktu
untuk membuat  keputusan pada saat yang tepat.
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4. Informasi untuk umum, dirancang mudah dipahami
dan menampilkan format dan tampilan menarik.

5. Informasi yang disediakan untuk pembuat keputusan,
semua data yang diperlukan harus memiliki kelengkapan
komplit dan dapat diper tanggungjawabkan.

6. Informasi harus ringkas dan memiliki tingkat rincian
sesuai  keperluan.

7. Informasi yang telah dihasilkan perlu diamankan  dan
diberi kan perlindungan yang memadai bila sewaktu-waktu
diperlukan.

     Kemampuan operasi informasi untuk mempengaruhi
pengambilan keputusan dan melindungi keputusan
sendiri didasarkan atas lima dasar asumsi penting. Tidak
semua asumsi benar untuk setiap operasi. Untuk operasi
tertentu satu atau lebih dari asumsi ini bisa saja tidak
harus dipenuhi. Penilaian risiko yang diberikan kepada
komandan akan disesuaikan dengan pert imbangan
berikut:

1)   Secara umum, kualitas informasi yang dianggap
berharga bagi manusia dan pembuat keputusan
otomatis bersifat universal.  Namun, kepentingan
relatif dari masing-masing kriteria kualitas informasi
dapat bervariasi  berdasarkan pengaruh geografi,
bahasa, budaya, agama, organisasi,  pengalaman,
atau kepribadian.

2)  Keputusan dibuat berdasarkan informasi yang
tersedia pada saat itu.

3) Keterbatasan sumber daya, tetap mempertimbangkan
aspek-aspek yang relevan dari lingkungan informasi agar
dapat diproses oleh pengambil  keputusan untuk
membuat keputusan.
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4) Kemungkinkan untuk mempengaruhi lingkungan
in formas i  d imana keputusan d ibuat  mela lu i
pertimbangan psikologis, sistem elektronik, atau
sarana fisik.

5)  Hal ini dimungkinkan untuk mengukur efektivitas
tindakan operasi informasi dalam kaitannya dengan
sasaran operasional.

     Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi
telah memungkinkan informasi yang dikumpulkan,
diproses, disimpan, disebarkan, ditampilkan, dan
dilindungi di luar proses kognitif dalam jumlah dan
kecepatan yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan
dan dimengerti. Sementara teknologi membuat jumlah
besar informasi yang tersedia bagi umat manusia di
seluruh dunia dapat digunakan untuk berbagai
keperluan.  Namun demikian bagaimanapun faktor
persepsi dan faktor lainnya yang mempengaruhi
dalam proses pengelolaan informasi untuk berbagai
kepentingan baik individu, sipi l  maupun mil i ter
sangat tergantung pada manusianya.

Sepert i  pendapat Heuer yang menyatakan
bahwa : People construct their own version of ‘reality’
on the basis of information provided by the senses,
but this sensory input is mediated by complex mental
processes that determine which information is
attended to, how it is organized, and the meaning
attributed to it. What people perceive, how readily they
perceive it, and how they process this information
after receiving it are all strongly influenced by past
exper ience,  educat ion ,  cu l tu ra l  va lue,  ro le
requirements, and organization norms, as well as the
specifics of the information received. Secara garis
besar artinya kira-kira, orang membangun persepsi
tentang “realitas” atas dasar informasi yang tersedia,
melalui input sensorik diperantarai oleh proses
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mental yang kompleks yang menentukan maksud
informasi tersebut.  Bagaimana informasi diatur, dan
memiliki makna, dan bagaimana mereka memproses
informasi ini setelah menerima semuanya sangat
dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu pendidikan,
nilai budaya, persyaratan, peran, dan norma-norma
organisasi, demikian juga spesifikasi dari informasi
yang diterima.

Demikian sekilas tentang konsep operasi informasi yang
digunakan dalam perang modern yang memiliki peran penting
dalam setiap operasi militer. Pemahaman terhadap konsep
operas i  in fo rmas i  akan  member ikan  pedoman da lam
merencanakan pengembangan kemampuan dan kekuatan TNI
ke depan sebagai komponen inti sistem pertahanan negara.

*****
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Dimasukkannya konsep Minimum
Essential Force dalam salah satu

program percepatan (quick w ins)
Reformasi Birokrasi TNI, maka TNI AU
perlu merumuskan kembali konsep
penyediaan perwira untuk memenuhi
kebutuhan Minimum Essential Force
sampai dengan tahun 2024. Salah satu
sasaran Reformasi  Bi rokrasi  TNI
adalah tercapainya prinsip manajemen
organisasi dengan miskin struktur,
tetapi kaya fungsi. Oleh karena itu

diperlukan strategi perencanaan kebutuhan penyediaan personel
yang mengawaki organisasi TNI AU.   Perencanaan kebutuhan
personel TNI AU meliputi Perwira, Bintara/Tamtama dan PNS.
Strategi ini dimaksudkan agar penyediaan kebutuhan Perwira
tidak mengganggu pengembangan kekuatan organisasi, namun
pada aspek lain akan meningkatkan kesejahteraan prajurit, yaitu
penyediaan yang mengacu pada jumlah susunan jabatan dalam
organisasi.

Perencanaan kebutuhan penyediaan perwira didasarkan
pada kekuatan ideal sesuai kebutuhan organisasi jangka panjang
ditetapkan berdasarkan POP dan terutama Susunan Jabatan
(Susjab) dalam struktur dan luar struktur TNI AU. Secara terperinci
kebutuhan perwira akan terbagi dalam strata kepangkatan Pama,
Pamen dan Pati. Strata ini membentuk komposisi personel yang

Strategi Perencanaan Kebutuhan
Penyediaan Perwira TNI AU

Berdasarkan Susunan Jabatan

Oleh  Mayor Adm Wagimo, S.IP, MM
(Pabandyarenbut Paban II / Binteman Spersau)
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harus dipenuhi dan bersifat piramidal. Secara kuantitas, kebutuhan
terbesar golongan perwira terdapat pada golongan Pama,
kemudian pada golongan Pamen dan terkecil pada golongan Pati.
Pada strata golongan Pamen, khususnya Letkol ke atas akan
menempuh karier secara jangka panjang yang merupakan “elemen
utama” untuk mengisi struktur pucuk organisasi.  Golongan ini akan
diisi perwira dari sumber AAU dan Semapa PK. Untuk memenuhi
komposisi Pama dan Pamen (khususnya sebagian jabatan Mayor)
akan diisi dari perwira yang menempuh karier jangka pendek
sebagai “elemen kedua”.  Kebutuhan perwira karier jangka pendek
akan diisi perwira dari sumber Setukpa yang diintegrasikan dengan
perwira karier jangka panjang (elemen utama).

Pengembangan Kekuatan Perwira

Sumber Perwira. Untuk memenuhi  kebutuhan perwira
diperoleh dari sumber AAU, Semapa PK, dan Setukpa yang
digambarkan berdasarkan sumber sebagai berikut :

a. AAU sebagai kekuatan perwira karier jangka panjang.
b. Semapa PK sebagai kekuatan perwira karier jangka
panjang.
c. Setukpa kekuatan perwira karier jangka pendek.

Pengembangan kekuatan perwira meliputi perwira karier
jangka panjang sebagai elemen utama dan perwira karier
jangka pendek sebagai elemen kedua. Model pengembangan
kekuatan perwira TNI AU digambarkan sebagai berikut :
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Perencanaan Kebutuhan Perwira

Perencanaan kebutuhan perwira TNI AU dibagi menjadi dua
kelompok besar yaitu Perwira Karier Jangka Panjang
(Elemen Utama) untuk mengisi jabatan Letkol ke atas dan
Perwira Karier Jangka Pendek (Elemen Kedua) untuk
mengisi jabatan Mayor ke bawah.

a. Perwira Karier Jangka Panjang (Elemen Utama).
Kebutuhan perwira karier jangka panjang akan diisi dari
sumber AAU dan Semapa PK. Untuk menentukan
kebutuhan perwira kar ier  jangka panjang dih i tung
berdasarkan ruang jabatan dalam struktur dan luar struktur
TNI AU.

1) Ruang jabatan perwira. Ruang jabatan dalam
struktur dan luar struktur TNI AU yang tersedia untuk
golongan perwira 11.049 jabatan, dengan perincian
sebagai berikut :

Ruang jabatan untuk pengembangan kekuatan
perwira karier jangka panjang pada struktur pucuk
organisasi meliputi ruang jabatan Letkol ke atas
sebagai berikut :
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2) Penentuan komposisi ruang jabatan perwira karier
jangka panjang (AAU dan Semapa PK).  Untuk
menghitung komposisi ruang jabatan perwira karier
jangka panjang, perlu ditentukan komposisi ruang
jabatan Letkol ke atas pada Korp TNI AU, Multi Korp,
dan Luar Struktur sebagai berikut :

3) Asumsi perbandingan alokasi ruang jabatan Letkol
ke atas sumber AAU dan Semapa PK. Untuk
perbandingan alokasi ruang jabatan Letkol ke atas
untuk sumber AAU dan Semapa PK menggunakan
asumsi perbandingan sebagai berikut :
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4) Penentuan alokasi ruang jabatan Letkol ke atas.
Penentuan alokasi ruang jabatan Letkol ke atas untuk
sumber AAU dan Semapa PK berdasarkan asumsi
perbandingan alokasi ruang jabatan Letkol ke atas
sebagai berikut :

Dari perhitungan tersebut, maka alokasi ruang
jabatan sumber AAU untuk mengisi ruang jabatan
Letkol ke atas adalah = 1.331 jabatan atau 69 % dari
jumlah ruang jabatan Letkol ke atas, sedangkan
alokasi ruang jabatan sumber Semapa PK untuk
mengisi ruang jabatan Letkol ke atas adalah = 574
jabatan atau 31 % dari jumlah ruang jabatan Letkol
ke atas.

5) Penentuan alokasi penerimaan perwira karier
jangka panjang (Elemen Utama). Berdasarkan
perhi tungan d i  atas,  maka dapat  d i tentukan
kebutuhan penerimaan perwira karier jangka panjang
sumber AAU dan Semapa PK setiap tahun sebagai
berikut :



60 Edisi April 2011

ANGKASA CENDEKIA

a) Sumber AAU. Ruang jabatan perwira sumber
AAU (1.331) dibagi dengan masa dinas Letkol ke
atas (±16 tahun) :

1.331 : 16 =   83
Deviasi 20 % =   83 + 17 =  100 orang.

b) Sumber Semapa PK. Ruang jabatan perwira
sumber Semapa PK (574) dibagi dengan masa
dinas Letkol ke atas (±14 tahun) :

574 : 14 =   41
Deviasi 20 % =   41 + 9 =  50 orang.

Deviasi diberikan dalam perhitungan tersebut, karena
dalam perhitungan masih memungkinkan adanya
kesalahan (error), dimana hasil akhir dari proyeksi
perencanaan dapat  tidak terpenuhi karena adanya hal-
hal  la in yang t idak dapat  d iperhi tungkan saat
perencanaan.  Beberapa hal  yang t idak dapat
diperhitungkan saat perencanaan adalah jumlah
kematian personel aktif,  jumlah pensiun dini melalui
Atas Permintaan Sendiri (APS), jumlah pemberhentian
dengan hormat karena cacat atau alasan kesehatan
atau alasan lain sesuai peraturan yang berlaku, dan
jumlah pemberhentian tidak dengan hormat.  Oleh
karena itu dalam perencanaan kebutuhan tenaga
manusia ditetapkan besarnya tingkat deviasi sebesar
20% dari perhitungan.  Dalam art i  perhitungan
matematis perencanaan kebutuhan tenaga manusia
hasi lnya harus d i tambah 20%, misalnya hasi l
perhitungan menghasilkan kebutuhan 100 orang maka
perencanaan harus ditambah 20% dari 100 atau 20
orang. Jadi perencanaan kebutuhan tenaga manusia
menjadi 120 orang.

b. Perwira Karier Jangka Pendek (Elemen Kedua).
Untuk menentukan kebutuhan perwira karier jangka pendek
sebagai elemen kedua, dihitung berdasarkan ruang jabatan
Mayor ke bawah yang belum terisi oleh elemen utama
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(sumber AAU dan Semapa PK). Jabatan Mayor ke bawah
sebagai berikut :

1) Ruang jabatan Mayor ke bawah yang telah diisi
oleh elemen utama (sumber AAU dan Semapa PK)

a) Mayor  (asumsi  kenaikan  pangkat  ke   Letkol
rata-rata 7 tahun)

Sumber AAU 7 x 100 =     700
Sumber Semapa PK 7 x 50 =     350
Jumlah =  1.050

b) Kapten (asumsi kenaikan pangkat Letda ke
Mayor rata-rata 12 tahun)

Sumber  AAU 12 x 100 = 1.200
Sumber Semapa PK 12 x 50 =    600
Jumlah = 1.800

2) Ruang jabatan Mayor ke bawah untuk pengembangan
kekuatan perwira karier jangka pendek setelah terisi oleh
sumber AAU dan Semapa PK adalah :

a) Mayor
DSP    =    2.532
Sumber AAU dan Semapa PK  =    1.050
Jumlah sisa ruang jabatan       =    1.482

b) Kapten
DSP    =    6.612
Sumber AAU dan Semapa PK  =    1.800
Jumlah sisa ruang jabatan    =    4.812
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Jumlah sisa ruang jabatan yang akan diisi oleh
perwira karier jangka pendek adalah :

1.482 + 4.812 = 6.294 jabatan.

3) Penerimaan Setukpa

a) Penerimaan Setukpa melalui pendidikan
pindah golongan dihitung berdasarkan ruang
jabatan Pama dan Pamen (khusus Mayor)
setelah diisi oleh perwira sumber AAU dan
Semapa PK sejumlah 6.294.

b) Penentuan alokasi pendidikan Setukpa
setiap tahun dihitung berdasarkan asumsi masa
dinas perwira lulusan Setukpa selama ±25 tahun,
sebagai berikut :

       6.294 : 25   = 251 orang

Dari perhitungan tersebut diperoleh jumlah
penerimaan Setukpa setiap tahun sebanyak 251
orang.  Apabila diisi menngacu pada kebutuhan
Minimum Essential Force sebesar 80 %, maka
kebutuhan penerimaan Setukpa sebanyak :

251 x 80 % = 200 orang.

Dari uraian di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan
sebagai berikut :

a. Kebutuhan perwira dari masukan AAU setiap tahunnya
berjumlah antara 95 – 110 orang.  Apabila dikorelasikan
dengan konsep zero growth policy  untuk kebutuhan
penyediaan perwira AAU yaitu sebanyak 100 orang, maka
masih dalam batas range sesuai dengan hasil perhitungan
yang diperoleh.
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b. Kebutuhan perwira dari masukan Semapa PK setiap
tahunnya berjumlah antara 45 – 60 orang. Apabila
dikorelasikan dengan konsep zero growth policy untuk
kebutuhan penyediaan perwira Pa PK masih dalam batas
range sesuai dengan hasil perhitungan yang diperoleh.

c. Kebutuhan perwira dari masukan Setukpa setiap
tahunnya berjumlah maksimal 200 orang. Namun jumlah
kebutuhan Setukpa bersifat fleksibel karena menyesuaikan
dengan banyaknya jumlah atrisi (pensiun) dalam setiap
tahunnya.

d. Apabila kebutuhan tersebut terpenuhi sesuai range
(batas minimal dan maksimal) tersebut, maka akan
memudahkan dalam pembinaan personel  d i  masa
mendatang, terutama binkar (TOA/TOD, pangkat dan
pendidikan) perwira TNI AU.

Dari kesimpulan di atas, maka disampaikan beberapa saran
sebagai berikut :

a. Salah satu solusi terhadap optimalisasi anggaran,
karena  anggaran penyediaan personel akan berkurang
secara signifikan dengan berkurangnya jumlah penyediaan
perwira dan anggaran untuk gaji. Sedangkan pada aspek
lain, menambah perwira Setukpa akan meningkatkan
kesejahteraan bagi Bintara terpilih dan tidak menambah
jumlah intake (masukan dari umum/sipil) Perwira, tetapi
hanya perubahan golongan dari Bintara ke Perwira.

b. Jumlah penerimaan Karbol dan Pa PK  pada strategi
ini akan memudahkan dalam Binkar Perwira, khususnya
yang berkaitan dengan jabatan dan kenaikan pangkat,
karena jumlah jabatan Letkol ke atas dengan jumlah
masukan Karbol dan Pa PK sudah disesuaikan. Sedangkan
jabatan Mayor ke bawah (sebagian besar bersi fat
manajerial teknis) banyak dijabat oleh Perwira Setukpa yang
akan pensiun pada pangkat Kapten/Mayor dan sebagian
kecil Letkol.
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Tentang Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia.

Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Nomor
Skep/409/XII/2005 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI
Angkatan Udara Tentang Pembinaan Tenaga Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  34 th 2004
tentang  Tentara Nasional Indonesia.
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Kita adalah jenis biakan khusus
kucing dariawal mulanya.

Kita terbang di udara, lainnya
berjalan di atas tanah.

Jenderal Carl Spaatz.

Gelar perang udara dalam Perang
 Teluk I ,  1990-91,  suatu gelar

paradigma operasional baru dalam
operasi gabungan AB modern, juga
mencatat [1] amat banyak pelajaran

berharga, selain sejumlah kontroversi,  bahkan juga [3]
mengandung  i r on i ,  khususnya  da lam,  bahwasanya :
penggagas dasar-dasar Strategi Perang Udara yang dinilai
berhasil itu, Kolonel John Warden III, malahan mengajukan
pensiun dini dari AUAS, oleh sebab, setelah dimutasikan oleh
dua Jenderal USAF1, sedangkan ‘patronnya’ Jenderal Michael
Dugan2 di lengser oleh Menteri  Pertahanan AS Richard

Warden: Kontroversi Strategi
Udara Perang Teluk I

Oleh  RM  Subagyo Sayogya
(Wartawan Senior, Pemerhati Hankam & Politik)

1 Pertama kali oleh Jenderal William L. Kirk [USAF], Panglima Udara AU-NATO kemudian oleh
Letjen Horner [vide infra].
2 USAF historis, dalam wujud US Army Air Force, merupakan bagian US Army yang dipisah
dan dinyatakan berdiri sendiri di tahun 1947. Pangkat Pati dipertahankan tetap seperti ADAS:
Brigjen, Mayjen, Letjen dan Jenderal.  Seorang menjadi General of the Air Force Henry “Hap”
Arnold, Jenderal bintang lima, atas jasanya, sebagai Comanding General USAAF, dan
bertugas didalam Komando Tinggi Gabungan ABAS saat Perang Dunia II. Komando Tinggi
Gabungan ABAS ini, berada di bawah Panglima Tertinggi/Presiden AS Franklin Delano Roosevelt,
dan sehari-harinya dipimpin oleh Kepala Staf Gabungan ABAS Laksamana William Daniel
Leahy, seorang Pati kepercayaan Roosevelt. Leahy meraih bintang lima.
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Cheney; ia tahu pangkatnya mentok. Akan tetapi justru itu
pula, Schwarzkopf yang brilyan, dan Panglima Udaranya
Letjen Charles “Chuck” Horner3 yang tidak sebrilyan Sang
Panglima CentCom, pada dasarnya mengadopsi basis-basis
konsep Strategis Warden, dan nyaris-nyaris mengklaim
sukses gelar udara Instant Thunder dalam Perang Teluk I
sebagai prestasi dirinya. Ia meraih bintang empat seusai
Perang dan mengemban jabatan prestisius Panglima NORAD4

and US Space Command.
Awal-muasal penugasannya ke US Central Command,

sebenarnya  p res t i s ius .  Pang l ima  Cen t ra l  Command,
USCentCom, Jenderal Herbert “Norm” Schwarzkopf yang
melihat, bahwa Staf Perencana Markas Komandonya belum
siap dengan Strategi  Perang Udara yang menurutnya
mantap, minta kepada Ketua Gabungan Kepala Staf [KGKS]
ABAS Jenderal Colin L. Powell agar John Warden, yang ia
baca pemik i rannya,  d iser ta i  dengan Tim USAF  yang
membantu Warden, mulanya ditugaskan presentasi awal ke
Markas Besar CentCom5, di Tampa, Florida, AS. Schwazkopf
sebelumnya sudah membaca buku Kol. Warden berjudul The
Air Campaign : Planning for Combat, yang ditulis tahun 1988,
yang disalah satu Babnya mengulas, bahwasanya : Perang
dapat dimenangkan dari  Udara 6.  Bri lyan,  dan lu lusan:

3 Horner adalah Penerbang handal, total ia mengantongi 5400-an jam terbang; dengan ribuan
jam diantaranya sebagai Penerbang Wild Weasel dalam Perang Vietnam; para Penerbang
bersyaraf ‘baja’, yang ‘a la cowboy Wild West’, memancing Sistem Rudal Arhanud Vietnam
untuk aktif, dan setelah Lawan menyalakan sistemnya, mereka justru menembaknya lebih dulu
dengan Rudal anti-radar. Bila Sang Penerbang ‘grogi, salah langkah, dsbnya’ justru dia bakalan
tertembak lebih dulu.
4 Setelah kasus 9/11 Tupok Komando diperluas, dan menjadi : US North American Command and
NORAD. Panglima pertama seorang Jenderal USAF. Seorang Laksamana US Navy, dengan
basis penugasan Penerbang [= Sviator] AL, pernah mengemban Kepanglimaan North Amirioca.
5 Markas Besar terletak di dalam Pangkalan Udara Utama AUAS MacDill. Setelah Perang Teluk
I, riel ada ancaman dan bahaya terhadap Kerajaan Saudi Arabia, dengan fasilitasi Pemerintahan
Saudi, ABAS memiliki ‘Markas Aju’ di sana. Markas Aju ini yang di bom oleh Kelompok Teroris Al
Qaeda.
6 Dalam gelar Militer modern, Teori Warden ini, tak tepat bila dipikirkan terlepas dari gelar Matra
Darat dan Udara. Bagaimana [1] si-kon Strategis yang dihadapi, [2] di mana Sentra Gravitas
Lawan, dengan [3] mix Serangan Strategis apa, menjadi penentu.
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Sekolah Perencanaan Strategi Lanjutan Curtis Emerson
LeMay7, pasca Seskoau AUAS, formal, sungguh Warden
memiliki ‘modal’ meraih bintang; tetapi tersudut hal-hal ‘ganjil’,
dan faktual lalu lepas dari raihannya.

Sentra Gravitas Clausewitz8 dan lima Lingkar Strategis
Warden

Walau Douhet formal meraih pangkat Jenderal dalam AB-
Ital ia, baik nasib maupun perjalanan hidupnya sebagai
Inovator Militer dengan gagasan Strategik dan Teori Udara
yang dirasakan berdampak revolusioner seperti itu— oleh
statusquo Militer di Negaranya —, tidaklah mulus. Douhet
bahkan pernah setahun dipenjarakan, akibat kritik-kritiknya
[tahun 1915].

Dalam Teori yang dituliskan dalam esainya The Enemy
as a System, [di tahun 1995, empat tahun setelah Perang
Teluk I], Jack Warden mengkonstruksikan lima [lapis] Lingkar
Strategis yang menjadi ‘jembatan keledai’ versinya, dalam
memahami Perencanaan Strategik gelar Perang dalam Matra
Udara.

Setiap Negara dengan Organisasi Militernya spesifik
memiliki [sejumlah] Sentra Gravitas dan yang juga sekaligus
kelemahan-kelemahan di fitrah Sistemnya. Menurut Jack
Warden, maka Teori Lima Lingkar Strategi itu, menjadi: [1]
modal maupun alat memahami problema Strategik yang

7 Jenderal Curtis E. LeMay adalah mantan Panglima Komando Strategis Udara [= Strategic
Air Command] yang berkekuatan besar, ia juga mantan KSAU. LeMay mengembangkan
[Doktrin AUAS] Strategi Pemboman Strategis bagi kemenangan Perang. Banyak membuat
pembaharuan dalam USAF, ia juga ‘pendiri’ Sekolah Strategis Curtis E. LeMay, sekolah
pasca Sesko USAF.
8 Konsepsi Sentra Gravitas Clausewitz merupakan konsep yang [1] penting kendatipun
[2] kian kompleks pemahamannya dengan perkembangan pemahaman Strategi Militer
maupun Alutsista yang terlibat dalam gelar, [3] sekaligus pelik dalam praktek/wujud gelarnya
oleh sebab di sebuah gelar Operasi Militer dapat ditemuai/digelar lebih dari satu Sentra
Gravitas; dengan kemungkinan besar terdapatnya pengaruh dalam beragam wujud dan
dampak, dari adu-daya Militer di satu Sentra Gravitas terhadap Sentra Gravita lainnya.
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dihadapi, juga [2] bagi pemahaman prioritas bila langkah-
langkah Strategik untuk bertindak terhadap Lawan sudah
ditentukan9, selain [3] untuk lebih lanjut memahami ke arah
mana dinamika Serbuan Strategik ditujukan [untuk lebih jauh
menghantam i n t i  t e rda lam,  a tau  bergerak  s imu l tan
menghantam sejumlah, bukan semua, Lingkar sekaligus].

Warden berpendapat, dalam Teorinya, bahwa Lingkar-
terdalam, dhi : Lingkar Kepemimpinan Nasional, merupakan
struktural Sasaran kri t is, yang dapat menimbulkan dis-
integrasi kendali bilamana lingkaran Komando Nasional dalam
struktur bangunan Daya Nasional Lawan dihancurkan.

Edward Warner dalam esainya10 “ Douhet, Mitchell,
Seversky 11:  Theories of Air  Warfare” ,  a. l .  mengatakan,
hanya lah  da lam makna  yang  t e rba tas  orang  mampu
mengatakan dengan tepat pengertian dan pemaknaan teori-
teori mengenai Air Power itu. Ted Warner menyimak dengan
juga  memahami, bahwa : beragam aliran pemikiran Teori
Militer itu menempatkan Air Power tersebut dalam [1] beragam
‘derajat’ nilai penting, [2] dengan pemaknaan dalam berbagai
makna Militer penting masing-masing. Butir-butir penting
awal-pembuka pemikiran Warner sebagai disebut [vide
supra], menekankan bahwa : perkembangan konseptual12

dalam wujud gelar Militer ‘Air Power’ itu; di antara kedua
Perang Dunia, sejak  di tahun 1919 hingga awal Perang Dunia
II, kurang  menekankan kepada pilihan-pilihan Teori yang
dipegang— di antara sedemikian banyak Teori yang ada —,
dengan alhasi l :  t idak menekankan mana-mana Doktr in

9 Dalam The Enemy as a System.
10 Meliputi pemikiran pasca 1919 [usai Perang Dunia I], ditulis/dipersiapkan
di masa pasca Perang Dunia I hingga menjelang Perang Dunia II, dan,
kemudian terbit tahun 1943, sudah dalam kurun Perang Dunia II.
11 Alexander P. de Seversky, adalah Warga Negara AS via naturalisasi, asal
Georgia-Rusia. Ia sekaligus seorang Pilot, Ahli Teknik/Perancang Pesawat
Terbang dan Pemikir di bidang Air Power, dengan buku Victory Through Air
Power [1942]. Ia terbang dengan dua kaki protesa.
12 Wujud pemahaman maupun penerapan Teori tertentu, [1] sejak dalam
pendekatan/approach terhadap s t ra teg i  yang d ip i l ih ,  maupun [2 ]
penerapannya di saat penyusunan Rencana Operasi Militer.
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fundamental yang dipakai, atau yang tegas-tegas dinafikan.
Menurut Warner, Douhet, Mitchell maupun de Seversky,
sesungguhnya dengan begitu mereka [juga] menulis tentang
Teori Perang dalam makna umum, akan tetapi berfokus
kepada  Pesawat Terbang sebagai : Alat Utama [Sistem
Senjata]13 dominan, dan sentral peran-gelarnya14. Warner
membahas mendasar pemikiran Douhet, dan dengan tepat
berkesimpulan, bahwa konsepsi Douhet mencerminkan posisi
geografis I tal ia [dalam persepsi Sang Jenderal],  selain
ketidak-mampuan Douhet memprediksi perekayasaan radar,
berak iba tkan  pada :  i apun  melese t  memperk i rakan
kemampuan pertahanan terhadap Serangan Udara. Dengan
dilain pihak, Warner nampak memandang rendah pandangan
Strategik dari Douhet,untuk mematahkan dan menghancurkan
Tekad Nasional sesuatu Bangsa dengan pemboman Strategis
kepada Populasi Bangsa tersebut; selain kepada pusat-pusat
daya industrinya.

Pemikiran Douhet memang potensial memicu kontroversi
dan di lema et is -mora l  se la in  prob lema po l i t is  ser ius ,
khususnya  d i  e ra  k in i ,  dengan  pendapa tnya ,  bahwa
pemboman Strategik itu dapat dilakukan dengan bom-bom :
eksp los i f ,  bom bakar 15 bahkan  bom k im ia -gas- racun
sekalipun.

Bagaikan suatu kontinum, teori-teori itu bak ‘diuji’ dalam
sejumlah Perang yang terjadi dalam Perang modern mutakhir,
khususnya dalam Perang Dunia I dan II. Kendatipun Mitchell
menguji Teorinya dengan mengebom, malahan sekaligus
menenggelamkan Kapal Perang, pengejawantahannya ke

13 Semenjak mula telah ‘terasa’ kompleksitas paradigmatik [teknologi] Pesawat Terbang
sebagai Senjata Udara, yang lazimnya menggunakan teknologi mutakhir; termasuk
kompleksitas dukungan operasionalnya.
14 Prof Ted Warner adalah [juga] Guru Besar di Massachussets Institute of Technolgy/
MIT [AS] yang terkemuka, yang dalam tahun 1923-25, seorang Letnan, James H.
Doolittle menggambil disertasi Doctor. Doolittle yang di pangkat Kolonel memimpin
Tokyo Raid, serbuan-pemboman ke Tokyo dan sekitarnya, dan meraih pangkat Letnan
Jenderal AUAS.
15 Khususnya fosfor, yang dapat menimbulkan luka-bakar yang sangat sukar
disembuhkan.Walau juga mematikan, bom napalm lebih ‘dapat diterima’ dalam standar
moral Dunia yang ‘ruwet’ ini.
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dalam konsepsi doktriner dan kemudian ke gelar Operasional
Perang juga; juga dikendalai oleh skeptikisme para Petinggi
Militer di Matra-matra yang ada [Darat dan/atau Laut]16 yang
dalam sejumlah kasus Negara mendominasi Daya Militer
sesua tu  Bangsa ,  dengan dampak  amat  menghambat
perkembangan Kekuatan Matra Udara independen. Hingga
Perang Dunia II usai, US Army Air Force [= USAAF] masih
bagian US Army; hanya dengan wawasan Strategis yang luas-
dan-maju dari Jenderal George Marshall dan Jenderal Henry
Arnold, memungkinkan AS menggelar Skadron-skadron
Udara Pembom massif dalam Perang besar itu, kendatipun
perkembangan mendasar dari USAF Strategic Air Command
[= SAC]17 dengan bermakna terjadi setelah Perang Korea
usai.

Sedang RAF - Inggr i s  j auh  l eb ih  ma ju ,  dengan
mengalokasi Bomber Command semenjak 1936-37, tanpa
lepas perhatiannya kepada The Fighter Command18, yang
tetap mampu mematahkan Luftwaffe [= AU-Jerman] dalam
The Battle of Britain, dan menggugurkan total ambisi Hitler
untuk  menyerbu dara tan Inggr is ,  se te lah AL-Jerman,
Kriegsmarine, juga dipatahkan sebelumnya oleh The Royal
Navy, yang berabad-abad membuktikan dirinya sebagai AL
tangguh. Di Juli 1940 Laksamana Besar Kriegsmarine Erich
Raeder melaporkan kepada Kanselir19 Hitler, bahwa masih
mungkin menyerbu Inggris dengan AL untuk memproyeksikan
Daya Matra Darat Jerman yang tangguh ke daratan Inggris,

16 Royal Air Force sebagai Organisasi Militer Matra Udara yang independen [dari British
Army maupun Royal Navy] terbentuk tahun 1917. Di kuartal akhir 1940, RAF khususnya
menghadapi dan menang dalam The Battle of Brittain, atas AU-Jerman.
17 USAF SAC terus membesar dan tak hanya merupakan Komando Pembom Strategis,
tetapi juga Komando Wing Rudal ICBM..
18 Sebelumnya fokus alokasi Inggris ke : [1] Armed Force Air Defence [terpadu: AD, AL
maupun AU dengan peran lebih besar di AU] dan ke [2] Fighter Command. The Bomber
Command dapat mengejar pembinaannya dengan cepat.
19 Kanselir, sebutan jabatan bagi Perdana Menteri Jerman hingga kinipun. Tetapi Adolf
Hitler kala itu adalah: Kepala Negara, Diktator  dan Kepala Pemerintahan Jerman [= Kanselir]

sekaligus.
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asal AB-Jerman mampu menguasai Keunggulan Udara efektif
di Selat [= The Channel, Selat Inggris-Eropa] dan areal-areal
Strategis di sekitar wilayah pendaratan nanti khususnya20.

Dalam Desert Storm Warden tak hanya [1] merubah
dengan mempertajam gelar Strategis Operasi Udara AS-
Koalisi— melalui pendekatan dengan Teori-teori Warden
terhadap si-kon Strategik yang dihadapi ABAS-Koalisi —,
tetapi juga [2] membawa perubahan organisator is dar i
Komando Operasi. Bila yang lazim terjadi : koordinasi21

antara Satuan-satuan Tempur Udara AUAS dan ALAS22

maupun Korps Marinir AS, maka dalam gelar tersebut yang
dilakukan adalah integrasi di bawah Komando Komponen
Udara yang dipegang oleh Letjen “Chuck” Horner. Dalam
paradigma gelar-terintegrasi Daya Udara [AUAS , ALAS dan
USMC], dengan Cara Bertindak [= CB] Strategik yang baru,
Dunia menyaksikan daya-maksimal Kekauatan Udara ABAS
yang spektakuler.  Jack Warden mel ihat  v i ta lnya daya
pemboman Matra Udara, yang bilamana digelar tepat dan
kekuatan optimal mengarah ke maksimal, bakal memberi
dampak Strategi [maupun Taktis]23 yang penting dalam meraih
kemenangan Strategis Perang. Ia juga memberi kelengkapan
Teoritik untuk mewujudkannya dalam realita gelar Militer ABAS
khususnya, tak saja di saat-saat ia dan Tim Perancangnya
memaparkan rencananya; tetapi dengan esai-esainya kala ia
praktis sudah mengundurkan diri dari USAF dengan pensiun
dini.

Baik memoar Norm Schwarzkopf sendiri maupun Colin
Luther Powell, sesungguhnya mencatat penghargaan Sang

20 Komando Tinggi AB-Jerman [= Obër Komando Wéhrmacht/OKW] menyusun Rencana Operasi
Militer “Singa Laut” untuk menyerbu Inggris. Kegagalan menaklukkan RAF itu, menggugurkan
Rencana Operasi; dan Hitler mengambil keputusan Strategis yang benar. Akan tetapi terjerumus
ke kesalahan besar Strategik berikutnya dengan menyerbu Rusia. Mulanya dengan amat
berdisiplin Jerman menghindari : Perang di dua Fron.
21 Masing-masing Angkatan berada dalam Markas Besar Komando Operasi.
22 Naval Air Strike Wings yang sebagian besar [tetap] berpangkalan di Kapal-kapal Induk di
lepas pantai.
23 Warden tidak mengabaikan peran Strategik. Koops Desert Storm ABAS tetap memberikan hal
itu, ke Matra masing-masing.
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Panglima CentCom kepada pola-pola garis besar Warden
khususnya, yang terbukti berlanjut dengan penugasannya ke
Markas Aju di Saudi-Arabia tersebut24; walau kedua Jenderal
US Army itu, tetap berpendapat bahwa Perang tak bisa
dimenangkan dengan Serangan Udara saja. Mereka bertolak
dari visi dan pengalaman ‘klasik’ Militer seorang Prajurit
Infanteri  yang berpendapat, bahwa : [1] sehebat-hebat
penghancuran [Strategik] yang dilakukan terhadap Lawan
[oleh Matra Udara/AU], [2] bakal tetap dibutuhkan Kekuatan
Matra Darat untuk menguasai daerah yang [bahkan] sudah
dihancurkan itu, yang [3] pasti tetap akan dihadapi/dihadang
oleh Prajurit Matra Darat Lawan [yang tersisa].

Dalam esainya25 Warden, yang juga mengatakan bahwa
diktum Jenderal Carl Spaatz26  sebagai dipetik di awal esai
ini,  fundamental belum  berubah27, kendatipun sejumlah
modifikasi mesti dilakukan sesuai dengan perkembangan
Alutsista, menekankan amat pentingnya untuk menetapkan
Sentra-sentra Gravita Lawan, baik berlandas : Intelijen dan
Analisis terhadap postur dan cara gelar Lawan khususnya.

Seorang Pemikir Strategi sejati, John Ashley Warden III,
ia mengatakan bahwasanya: dalam membangun konsep gelar
Strategik, seorang Perancang gelar Strategi mesti dengan
jernih dan tajam mampu berpikir imajinatif-fundamental baik
: [1] dalam proses deduktif maupun [2] proses induktif.
Menuru t  Warden  proses  fo rmu las i  [ ge la r ]  St ra teg is
merupakan proses deduktif, sedangkan formulasi gelar Taktis
merupakan proses induktif [dalam esainya tersebut di atas].

24 Disebut dalam memoar Schwarzkopf maupun Powell.
25 Enemy as a System [dalam Air Power Journal, Vol. 9], edisi Spring1995.
26 Yang kemudian menjadi KASAU USAF dalam masa-masa awal
pengembangannya.
27 Di samping Korps Penerbang yang tetap menjadi Korps Utama, dalam USAF
terdapat Korps Peluru Kendali, sebuah Korps amat penting, yang menjadi para
Pengendali Rudal Balistik Strategis Antar-benua [= ICBM], yang dalam totalitas
jaringan-kodalnya, merupakan andalan Kekuatan Nuklir Strategis ABAS, yang
dibangun dalam jaringan silo-silo bawah tanah yang sangat diperkuat, yang
‘tersebar’ di seluruh wilayah Kontinental AS.
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Fundamenta l  Jack  Warden  menekankan ,  bahwa
serangan-serangan Strategis yang dihantamkan kepada
Lawan, mesti dipahami bahwa entitas Lawan merupakan
sebuah keseutuhan sistemik; dengan bahwasanya hantaman-
hantaman Strategik tak langsung 28 terhadap kekuatan-
kekuatan utama, di antara hantaman-hantaman langsung
terhadap Sentra-sentra Gravita Lawan yang diketahui, di lain
pihak, dapat merupakan hantaman sistemik pada Kodal
Nasional Lawan [Ring I plus II] yang berdampak efektif.

[FIEL
Inovasi Teori & Gelar, Revolusioner dengan Kontroversi

Jack Warden menekankan, bahwa porsi utama peran
Perang Matra Udara berfokus pada : peran Perang Strategis—
pemahaman konseptual Warden —, dalam pola-pikir deduktif
dalam pola paradigmatik pikir yang berbeda dengan pola
konvensional29. Pola pikir induktif beranjak dari wawasan
Taktis, oleh sebab berangkat dari realita lapangan, kemudian
mengambil langkah-langkah operasional dari itu.

Tabel Dipetik & Berdasarkan Tulisan Jack Warden
“Enemy As a System”

Figure 1 : di format 3 D, lebih ‘dekat’ meng-gambarkan elaborasi
Teori John Warden ketim-bang Figure 3. Teori Warden merupakan

proses yang berlanjut Pemikiran gelar Matra Udara.

28 Dalam pemahaman Indirect Approach sebagai digagas oleh Ahli Strategi & Sejarah
Militer  Inggris Sir Basil H. Liddell-Hart.
29 Di bagian awal esainya yang revolusioner tersebut : The Enemy as A System.
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Warden mengelaboras i  perbandingan wujud Lima
Lingkar Teoritiknya dengan [1] Sistem Tubuh Manusia dan [2]
dengan Sistem Kehidupan Negara, sebagai dipaparkannya
dalam Tabel di atas.

1SERBUAN STRATEGIS PARALEL

2

Catatan : 5 Lingkar Teoretik Warden, format dua dimensi : [1]
SERBUAN KE LINGKAR MILITER [2] PERANG STRATEGIK.

Konsepsi Warden fundamental menyaratkan kumulasi
Kekuatan Strategis Matra Udara bagi dan dalam hantaman-
hantaman Strategis AB-Koalisi ke [1] Infrastruktur Pimpinan
Nasional dan Kodal Irak,  [2]  Infrastruktur Sipi l -Mi l i ter
Pendukung Perang Irak [di Irak maupun Kuwait, 1 dan 2
merupakan titik-titik peluang  bagi Sentra-sentra Gravitas
Perang Strategis Serangan Udara], [3] AB-Irak sekaligus [4]

PERANG STRATEGIK :
[Serbuan Strategis 1], ke
Ring I-dan-II khusus-nya.
Merupakan Konsepsi
Perang Strategis Warden,
Inilah CB Strategic War-
fare [peran StrategisMatra
Udara  menurut Warden].

GELAR STRATEGI [2]  :
Mendukung Matra lain,
ke Lingkar Militer Lawan



75Edisi April 2011

ANGKASA CENDEKIA

Perkubuan utama, [5] Sentra dan jalur-jalur Logistiknya. [6]
Konsentrasi dan kumulasi  ini merupakan inovasi ‘esensial-
revolusioner ’, tetapi [7] dirasa ‘kontroversial’ bagi ALAS dan
USMC [Korps Marinir AS]; walaupun mereka mengembannya
dengan patuh, disela sejumlah ‘protes’. Di luar kebutuhan
proteksi  bagi Armadanya, ALAS menyerahkan Skadron-
skadron Udara Tempurnya ke Kodal AUAS, sedang USMC
yang amat butuh BTU [Bantuan Tembakan Udara] dan BSU
[Ban tuan  Serangan  Udara ]  dengan  da l ih  min imnya
persenjataan berat mereka, mesti menata alokasi Wing
Udaranya dari hari-ke-hari ke Kodal AUAS, dan ‘sisanya’ bagi
kebutuhan gelar Divisi-divisi Marinir yang berperan langsung
menjebol pertahanan Irak di Kuwait; sebagai sebuah serbuan
pengikat-Strategik.

Kendatipun Kolonel brilyan Warden dilengser sudah,
te tap i  fundamenta l  konsepnya ber tahan,  leb ih  lan ju t
disempurnakan oleh Letjen “Chuck” Horner dan Asisten
Operasi Panglima Udara Brigjen Buster Glosson, sialnya
Letjen “Chuck” Horner nyaris-nyaris mengklaim30 fundamen
Strategiknya sebagai ideanya. Tetapi baik bagi Pentagon,
Schwarzkopf maupun Powell khususnya,  nama John Warden
lestari sebagai pembaharu dan konseptor Perang Udara
revolusioner mutakhir  d i  AS khususnya. Sort i  serbuan
meningkat hebat dari 52,5 sorti per hari  [di Vietnam] menjadi
rata-rata : 1400 lebih sorti, per hari  [di Irak]31; meningkat lebih
dari 27,4 kali lipat32, dalam : gelar dahsyat l ima minggu,
dengan pilihan Strategik yang tepat, dalam ‘skala prioritas’
yang dalam wujud simplifikasinya juga digambarkan dengan

30 Menurut Gordon and LtGen Trainor dalam The General’s War.
31 Dalam banyak kasus bahkan meningkat menjadi : 2000 sorti/hari. Semula
dalam konsep awalnya, John Warden beserta Tim Perancangnya dalam
briefing pendahuluan kepada KGSK Jenderal Colin L. Powell, di Pentagon,
menarjetkan per hari : 700 sorti. Adopsi fundamen konsep oleh Letjen
Horner, yang disempurnakannya bersama Brigjen Glosson, keduanya Pati
berpengalaman, paling kurang mengemban dua tod ke Vietnam, dan Staf
Udara CentCom dalam gelarnya, menaikkan dua kali lipat lebih.
32 Tidak termasuk rudal-rudal jelajah; di hari I Perang ALAS menembakkan
284 rudal, dan AUAS 35 rudal di hari pertama saja.
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lima Lingkaran-Strategik Warden [dengan Serbuan Langsung
dan Tidak- langsung33, di Ring I dan I I  Sentra Gravitas34

Serangan Udara] hasilnya : diraih efektivitas Strategik baru
yang mempercepat usainya Perang Teluk I, dengan korban
jiwa minimal.

P r o b l e m a  Ta k t i s  m e m b o b o l  J a r i n g a n  S i s t e m
Pertahanan Udara Irak dengan Alutsista 35 mutakhir  ex
Rusia, dipecahkan oleh gagasan Satuan Udara Khusus
CentCom 36 yang  jus t ru  [1 ]  j uga  l eb ih  mudah d ige la r
ke t imbang  [2 ]  gagasan  ALAS un tuk  menghancurkan
Posko-ter luar  dengan Rudal  Tomahawk  yang ternyata
memorinya sul i t  diprogram ulang untuk menyesuaikan
dengan perubahan besar  l intasan baru, dan [3] gagasan
ADAS menghancurkan Posko- ter luar  dengan serbuan
senyap-ki lat Satuan Komando AD37. Serbuan di lakukan
hanya dengan dua Tim [satu Cadangan, terbang berjarak
satu-dua km, Unit Cadangan bakal mengambil alih bila Tim
depan mengalami kecelakaan], masing-masing terdiri dari
satu Heli Khusus Pave Low AU memimpin, terbang amat
rendah menghindar i  radar,  d i ikut i  dua Hel i  Serbu AD
Apache 38.

Tak semua Jar ingan Kodal “The Blackhole” [= Pusat
Koda l  AUAS]  be r j a l an  mu lus ,  S is tem-dan -Ja r i ngan -
K o d a l  A L A S  d a n  U S M C  y a n g  b e l u m  s e m a j u  U S A F

33 USAF menggariskan Effect Based Operations [= EBO], Letjen Deptula
merupakan salah seorang Pemikir konsep EBO, yang dalam hal ini mengadopsi
acuan : Strategi Direct Approach [Klasik] dengan Indirect Approach [BH Liddell-
Hart] dalam wujud gelarnya. Strategi Warden memaksimalkan ke dua approach
itu dalam wujud solid satu keseutuhan gelar Strategik.
34 Fokus Serbuan Strategis.
35 Dua sentra Hanud terluar [yang dijaga dengan radar], mesti dihancurkan
berbareng-sekaligus di detik yang sama persis.
36 Dalam konsep Taktis Kol. George Gray [kemudian Brigjen USAF] yang diajukan
langsung ke Jenderal Schwarzkopf.
37 Schwarzkopf tidak menyetujui usulan [lintas perbatasan] ini, khawatir korban
Perajurit terlalu tinggi.
38 Dua Posko mesti dihancurkan berbareng. Bila tidak, otomatis akan menyalakan
alarm Sistem Kodal Arhanud Irak.
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membawa prob lema in ter -operab i l i ty  gelar  tersendi r i .
Ironis, Jaringan “The Blackhole”  tak bisa kontak langsung
dengan Kodal-kodal Wing Udara  ALAS di Gugus-gugus Tugas
Kapal Induk39 [di lepas pantai], maupun di Lanud-lanud USMC,
dan Perintah Operasi terpaksa diantar pesawat/helikopter.
Ganjil bahwa adopsi teknologi mutakhirpun  tak merata dalam
ABAS. Alhasil: Skadron-skadron AUAS mengemban 59,5
persen jumlah sorti serbuan, selebihnya Skadron-skadron
ALAS [lebih banyak] dari Korps Marinir AS.

Ironi & konklusi

1.   Ironi: Perdebatan Strategi tentang kemampuan
daya-Strategik Matra Udara menuntaskan Perang,
merupakan perdebatan bersifat sepihak. Matra Darat
senantiasa mengklaim, bahwa dengan efektif menguasai
daratan Lawan,  maka ia lah penentu kemenangan
Perang. Tetapi diskursus masih berlanjut. Dalam Perang
Dunia II, baik AS maupun Inggris, masing-masing Negara
kehilangan 40 ribuan Awak Udara dalam Perang melawan
Jerman saja. Selain ‘konklusi ’ ,  bahwa: pemboman
Strategis AU-Sekutu tak menghentikan Perang; walau
keunggulan udara Sekutu,  je las merupakan asset
memenangkan Perang. The Batt le of  Br i t ta in juga
indikator-parametrik yang jelas, bahwa kemenangan
Perang Udara AU-Inggris itu, total menghentikan rencana
ekspansi AB-Jerman ke Daratan Inggris. Juga walau
pemboman Kota Hiroshima dan Nagasaki, di Agustus
1945; [sebagai contoh ekstrem ] telak dapat diklaim
bahwa: daya hantaman Strategis Matra Udara mampu
memenangkan Perang.

2.   Brilyan: Tak ada sistem efektif untuk mewadahi
‘kiprah orang-orang brilyan’ di ABAS, agaknya begitu juga

39 Tetapi Wing-wing Udara Strike Forces ALAS di Gugus Tempur Kapal-kapal Induk, juga
menunjukkan signifikansi Strategis maupun Taktis tersendiri, dengan fleksibilitas
gelarnya dalam wujud kemudahannya digerak-pindahkan dari titik-pangkalan ke titik-
posisi pangkalan [terapung] lain yang lebih tepat bagi pangkalan serbuan.
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di TNI. Beberapa Perwira bri lyan [telah] terlempar ,
ataupun terancam macet karirnya, bahkan terlempar
keluar. Penulis mengenal satu/dua orang-orang seperti
ini. Memang satu-dua ada yang selamat hingga Pati,
tetapi tidak ada yang meraih bintang empat. [Adakah
dilembagakan peluang konsultasi bagi Personel seperti
ini, sebelum mentok dan dihakimi Komandannya ?] Kol
Warden, yang dinilai memahami/Ahli Strategi [bahkan]
lebih baik  dar i  sejumlah Pat i  Seniornya di  Mabes
Komando Operasi Perang Teluk I, malahan terlempar
dari AUAS, dan tidak terselamatkan oleh siapapun di
Pentagon.  D i  n i la i  dar i  kerug ian personel ,  USAF
sesungguhnya kehilangan besar. Letjen David Deptula,
Anggauta Tim Warden di Desert Storm, juga seorang
Pemikir Strategi, masih berhasil meraih tiga bintang.
Ironik, dan ini terjadi di AB yang semaju AS, Letjen Horner
yang ‘memanen’ keberhasilan itu, untuk kemudian meraih
Jenderal dalam jabatan Panglima Koops USAF yang
prestisius.

3.   Berlanjut & perbaikan Alutsista dalam pola
Operasi baru: tahun 1997, enam tahun setelah Desert
Storm dan lima tahun sebelum Enduring Freedom [tahun
2002], dan enam tahun pula menjelang Iraqi Freedom,
ALAS melengkapi 222 buah Pesawat Tempur andalan F-
14 “Tomcat ” ,  dengan S is tem LANTIRN yang
dikembangkan oleh USAF, s istem pembidikan dan
pengendal ian  pemboman mutakh i r,  agar  F-14
berkemampuan dan mampu gelar bersama F-15 “Eagle”
AUAS.

4.   Kuant i tas  & kual i tas :  Ko lone l  Jack  Warden
member i  peningkatan kual i ta t i f  pada gelar  AUAS-
Koal is i  khususnya dengan konsepsi  gelar  dengan
pendeka tan  L ima L ingkar  S t ra teg ik  a tas  a rahan
Strategis  baik  Col in  Powel l  maupun Schwarzkopf ,
untuk memberi  hantaman-Strategik yang amat kuat,
yang bahkan d i  banyak  kasus  tak   te rduga o leh
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Komando Tinggi  Mi l i ter  I rak,  terhadap AB-I rak [d i
pusat-pusat  Kekuatan Nasional  maupun Mi l i ter  d i
I r a k ,  m a u p u n  d i  K u w a i t ] ,  h i n g g a  m e m p e r c e p a t
usainya Perang Teluk I  in i .  Dengan In tegras i  Kodal
[ b u k a n  h a n y a  K o o r d i n a s i ]  i a  j u g a  m e m b e r i
perbaikan [kuanti tat i f ]  dalam real i ta meningkat amat
tajamnya sort i  penyerbuan. ABAS, khususnya ALAS
dan USMC, yang riel malahan membutuhkan beberapa
tahun untuk  menyempurnakan A lu ts is tanya,  agar
mampu merespons gelar semassif gelar Udara Matra-
matra ABAS di Teluk I i tu.
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Perencanaan Personel merupakan
kunci bagi kinerja organisasi dan

pembinaan karier untuk lima sampai
sepuluh tahun ke depan.   Artinya hasil
dari perencaaan personel saat ini baru
akan terasa dampaknya bagi organisasi
mulai lima tahun kemudian.  Perencanaan
personel dimulai dari pembentukan
organisasi.  Berdasarkan bentuk dan
karakter organisasi lahirlah struktur dan
fungsinya.  Struktur dan fungsi dianalisa
(analisas jabatan) untuk merumuskan job

description.  Job Description setidaknya memuat lima hal, yaitu:1

a. Nama Jabatan.   Nama jabatan disebutkan sesuai dengan
struktur organisasi yang telah dirancang dalam proses
pembuatan organisasi.

b. Kedudukan Jabatan. Kedudukan jabatan disebutkan
dalam struktur organisasi yang ada, misalnya berada di
departemen, bagian atau seksi.

c. Ikhtisar Jabatan.  Ikhtisar Jabatan menjelaskan
mengenai tujuan umum atau tujuan dasar dari suatu jabatan
yang membedakannya dengan jabatan yang lain. Ikhtisar
jabatan ini bisa pula dikatakan sebagai kesimpulan
(summary) dari tugas-tugas pokok.

Kebijakan Zero Growth Personel:
Demi Menyelamatkan APBN

Oleh Mayor Adm Dayatmoko, S.IP., MM
(Pabandya TOP/DSP Binteman/Spersau)

1 Andreas Viklund, Jurnal Manajemen online. 2010.
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d. Tugas-Tugas Pokok. Tugas Pokok berisikan daftar
tugas-tugas yang harus dilaksanakan, meliputi tugas rutin
(harian), tugas berkala (periodik mingguan/bulanan), dan
tugas insidentil/tambahan yang kejadiannya berlangsung
secara random.

e. Wewenang.  Wewenang menunjukkan “the right &
power” dari suatu jabatan untuk memerintah, memutuskan,
menegaskan aturan/prosedur yang harus ditaati, dan
sebagainya.

Dari job description ini lahirlah job requirement (syarat-syarat
jabatan) sebagai dasar bagi perencanaan personel dari sisi
kualitas personel.   Sedangkan dari sisi kuantitas (jumlah),
perencanaan personel berdasarkan pada beban kerja satker.

Perencanaan SDM

Kebutuhan pengembangan SDM di masa yang akan
datang merupakan titik utama perencanaan SDM. Hampir
semua organisasi harus membuat prediksi akan perkiraan
kebutuhan pengembangan SDM-nya d i  masa depan 2.
Perencanaan pengembangan organisasi termasuk SDM
sangat dipengaruhi oleh visi manajemen dalam perkembangan
organisasi pada masa mendatang.  Proyeksi masa depan
manajemen akan tercermin pada perencaaan yang dibuat.
Secara umum ada tiga skenario perencanaan sesuai dengan
visi manajemen, yaitu:3

a. Skenario Optimis. Skenario optimis yaitu menyusun
sebuah perencanaan berdasarkan kondisi historica l
sampai dengan saat ini untuk menyusun kerangka kerja
atau program kedepan dengan estimasi yang optimis
atau meningkat dan berkembang dengan sangat baik di
periode ke depan.

2 Moekijat, 1992, Administrasi dan Manajemen, Liberty, Yogyakarta.
3 Andreas op.cit.
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b. Skenar io  Moderat .  Skenar io  Modera t  ya i tu
menyusun sebuah perencanaan berdasarkan kondisi
historical  sampai dengan saat ini  untuk menyusun
kerangka kerja atau program kedepan dengan estimasi
yang moderat berkecenderungan ke arah dimensi atau
jalan tengah.

c. Skenar io  Pes imis .  Skenar io  Pes im is  ya i tu
menyusun sebuah perencanaan berdasarkan kondisi
his tor ica l  sampai  dengan kond is i  saat  d ibuatnya
perencanaan untuk menyusun kerangka kerja atau
program kedepan dengan estimasi yang pesimis atau
kekawatiran tidak meningkat atau berkembang dengan
baik di periode ke depan.

Mengacu pada  tiga skenario diatas untuk melakukan
perencanaan SDM disetiap tahapan harus diperhatikan faktor-
faktor sebagai berikut:

a.- Formasi Pegawai (Susunan Jabatan).  Formasi
pegawai merupakan perhitungan formasi atau kondisi
ideal kuantitas/jumlah SDM dalam unit kerja tertentu.
Pendekatan tersebut dapat dianal isa dan dihi tung
berdasarkan manhour atau beban kerja satker. Faktor
formasi SDM yang ideal ini adalah sebagai tolok ukur
ideal  sebuah SDM dalam uni t  ker ja ter tentu yang
selayaknya harus dipenuhi sehingga kelangsungan
organisasi dapat berjalan dengan baik dan mampu
mendukung tugas- tugas yang d ibebankan kepada
organisasi.

b. Anggaran Pengembangan Organisasi. Anggaran
merupakan faktor  untuk menentukan biaya terhadap
perputaran atau turn over akibat bergantinya SDM  yang
pensiun maupun SDM yang akan direkrut. Biasanya para
manajer SDM akan berhitung lebih intensif terkait dengan
prinsip zero growth (pertumbuhan jumlah SDM nol) yaitu
biaya pesangon dan penghargaan bagi yang telah purna
tugas ditambah dengan biaya rekrutmen dibandingkan
dengan kinerja SDM dari hasil rekrutmen.
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c. Pendekatan yang Dilakukan Antar Bagian Serta
Permintaan-Permintaan Masing-Masing Bagian.
Kua l i tas  SDM da lam suatu  o rgan isas i  sangat lah
bervariatif. Organisasi yang memikirkan kualitas SDM
dalam proses rekrutmen memang telah terstandar
dengan  ba ik  namun mesk ipun  demik ian  pada
perkembangannya SDM akan memiliki tingkah laku dan
attitude yang berbeda sehingga bisa saja SDM yang
diterima memiliki kualitas yang hampir sama dan yang
membedakan adalah attitude setelah bekerja dalam
perusahaan. Att i tude SDM yang ada tentunya akan
berpengaruh pada kinerja SDM dalam suatu bagian. Para
manajer bagian ini biasanya ada yang cocok dengan
bawahan di bagiannya namun terdapat bawahan yang
sebenarnya  memi l i k i  po tens i  yang  ba ik  namun
attitudenya kurang bagus sehingga tidak cocok dengan
atasan. Untuk itu biasanya manajer melakukan order ke
bagian SDM untuk mengganti atau menambah SDM di
bagian tersebut.

d. Tuntutan l ingkungan internal dan eksternal .
Perubahan lingkungan dalam dan luar organisasi tidak
dapat hindari. Untuk itu melihat kondisi yang terus
berubah mau t idak mau maka faktor  in ternal  dan
eksterna l  harus  d iperh i tungkan untuk  melakukan
perencanaan SDM ke depan.  Dalam s i tuas i  t idak
menentu misa lnya ter jad i  ge jo lak ekomoni ,  kr is is
moneter tentunya selaku manajer SDM harus mampu
mengant is ipas i  perencanaan yang matang un tuk
mensupport manajemen yang pada akhirnya mampu
mencapai target dan kinerja perusahaan yang diinginkan.

Perencanaan Personel TNI AU

Perencanaan Personel  TNI  AU d ibuat  da lam t iga
tingkatan,  Rencana Jangka Panjang, Rencana Jangka
Menengah (5 tahun) dan Rencana Jangka Pendek (1 tahun).
Perencanaan personel memegang peranan penting dalam
menentukan kesiapan organisasi dalam menjalankan tugas.
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Perencanaan harus dibuat dengan sangat cermat dengan
mempertimbangkan Susunan Jabatan (Struktur Organisasi),
Beban Kerja Satker, Pengembangan Organisasi, Pergantian
Alutsista dan Atrisi (pensiun).  Lima faktor pengaruhnya
sebagai berikut:

a. Susunan Jabatan.  Berdasarkan Peraturan Kepala Staf
Angkatan Udara Nomor Perkasau/123/XII/2008 tanggal 19
Desember 2008 tentang Penyempurnaan Susunan Jabatan
Jajaran TNI Angkatan Udara jumlah kotak jabatan di TNI
Angkatan Udara saat ini adalah 10.491.  Jumlah kotak
jabatan ini menjadi dasar bagi penyusunan DSP tahun
2008/2009, yang menggambarkan kebutuhan personel
secara ideal.

b. Pengembangan Organisasi/Kekuatan.  Visi TNI
Angkatan Udara untuk menjadi The First Class Air Force
mengharuskan untuk mengembangkan organisasi, karena
organisasi yang sekarang ada dirasa belum cukup untuk
menjadi the first meski hanya di tingkat ASEAN.  Berdasarkan
Rancangan  Rencana Strategis  Pembangunan TNI Angkatan
Udara tahun 2010-2014 akan dilakukan mengembangan
kekuatan  dengan pembentukan skadron udara (UAV dan
Intai), Peningkatan status Lanud, Pembentukan Satrad,
Pembentukan Sathar, Batalyon Paskhas, Skatek, Satrudal
dan Lanud Tipe C. Pengembangan organisasi ini sangat
mempengaruhi perencanaan karena membutuhkan personel
untuk pengawakannya.

c. Beban Kerja Satker.  Beban kerja satuan sangat
mempengaruhi penyedian/pengadaan personel karena
merupakan dasar  bag i  penyusunan DSP sa tuan.
Berdasarkan perhitungan beban kerja satuan telah
disusun DSP dengan jumlah personel yang dibutuhkan
adalah mi l i te r  sebanyak 38.522  o rang  dan PNS
sebanyak 6.769 orang.

d. Pergant ian  A lu ts is ta .  Pe rgan t i an  a l u ts i s ta
memang t idak banyak berpengaruh pada kuanti tas
penyediaan/pengadaan personel tetapi berpengaruh
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pada kualifikasi personel yang dibutuhkan.  Pergantian
alutsista berarti membutuhkan keahlian dan kompetensi
yang  ba ru  seh ingga  mempenga ruh i  da lam ha l
penyediaan tiap kejuruan.

e. Atrisi (Pensiun) . Fak to r  a lamiah  yang  harus
diperhitungan dalam perencanaan adalah atrisi personel.
Atrisi mempengaruhi perencanaan karena personel yang
sudah pensiun harus diganti dengan personel yang baru.
Sampai dengan tahun 2014 jumlah personel  yang
pensiun sebanyak 2.262 orang untuk militer (Perwira 788
dan Ba/Ta 1474) dan PNS sebanyak 647 orang.

Kebijakan Zero Growth Pemerintah

Kebijakan Zero Growth personel militer secara resmi
te l ah  d i nya takan  o leh  Men te r i  Pe r tahanan .  Men te r i
Pertahanan menyatakan, “Kementerian Pertahanan akan
menerapkan kebi jakan pertumbuhan nol  (zero growth)
untuk mengatasi borosnya anggaran belanja pegawai dan
belanja pemeliharaan non perawatan. Meski demikian,
Kemenhan menilai masih membutuhkan personel lebih dari
jumlah yang sudah ada.”4  Kebijakan ZG yang ditempuh oleh
pemerintah didasarkan pada kecenderungan peningkatan
penggunaan anggaran pertahanan untuk belanja pegawai.
Se jak  t ahun  2005  sampa i  dengan  2009  p rosen tase
penggunaan anggaran  un tuk  be lan ja  pegawai  se la lu
meningkat.  Saat ini menurut Menhan komposisi anggaran
untuk belanja pegawai dan non pemelihaan sekitar 50% dan
sisanya untuk pembelian alutsista baru serta perawatan.
Dengan kebi jakan zero growth  d iharapkan prosentase
belanja pegawai turun secara bertahap hingga mencapai
30% APBN.  Dengan demikian belanja untuk alutsista akan
lebih banyak guna meningkatkan kemampuan tempur.

4 Antara News, 5 April 2010
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Tabel %  Trend Belanja Pegawai Terhadap  Anggaran Pertahanan

Sumber: Buku Kemhan “MEF Komponen Utama...” hal. 130

Kebijakan pertumbuhan nol adalah jumlah personel yang
masuk dan yang keluar diatur sama. Kebijakan tersebut juga
d idukung  dengan  keb i jakan  penge ta tan  ukuran  dan
restrukturisasi organisasi. “Kita juga melakukan right sizing.
Misalnya, untuk pembentukan Kodam baru di Kalbar tidak
harus merekrut personel baru tapi bisa mengalokasikan
personel yang ada itu. Kita juga merestrukturisasi, misalnya
dengan menyesuaikan pengerahan armada laut kita yang
ada. Kita kan ada armabar dan armatim kita harus melakukan
penyesuaian. Prinsipnya pada pengembangan SDM kita
menggunakan zero growth policy, restrukturisasi dan right
sizing,”5. Namun, Zero Growth Policy (ZGP) tetap dilaksanakan
dalam kerangka Minimum Essential Force (MEF). ZGP dalam
MEF ini diharapkan mampu menekan pertumbuhan personel
di TNI yang akan dilanjutkan dengan Right Sizing.  ZGP ini
sebenarnya  akan berdampak besar  pada pembinaan
personel.  Daur personel dalam binpers akan mengalami
perubahan yang sangat besar.

5 Pernyataan Menhan dalam Antaranews ibid.
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Dampak Zero Growth Policy dan Langkah Antisipasi

Dampak paling berat bagi organisasi adalah sasaran
pengawakan Minimun Essential Force (MEF) 80% DSP ini
tidak akan dapat dicapai dengan adanya kebijakan pemerintah
yang menetapkan zero growth policy untuk pengawakan
organisasi militer.   Penyediaan prajurit akan menurun drastis
yang akan berdampak pada penurunan jumlah siswa di
lembaga pendidikan pertama, pembentukan dan kejuruan.
Kondisi ini tentu tidak nyaman bagi beberapa Balakpus dan
lembaga pendidikan di TNI AU, namun harus diterima karena
hal ini merupakan kebijakan politik Pemerintah dalam rangka
memperbaiki kinerja TNI secara keseluruhan. Sedangkan
langkah antisipasi terhadap dampak penurunan pengawakan
organisasi, Spersau mengambil langkah-langkah sebagai
berikut:

a. Mengutamakan satker-satker yang operasional
dengan pertumbuhan negatif di Mabesau dan Makotama.
Melakukan perampingan organisasi di tingkat Mabesau,
Balakpus dan Mako kotama. Dengan perampingan
organisasi secara otomatis akan mengurangi kebutuhan
personel.

b. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya pelayanan dan
kebersihan sepenuhnya dilakukan dengan outsourcing,
sehingga akan mengurangi DSP.

c. Menyarankan  pene tapkan  beberapa  Lanud
menggunakan pr ins ip bare base concept ,  dengan
pemenuhan DSP-nya hanya 30%, sehingga akan banyak
mengurangi kebutuhan personel.

d. Pemberdayaan personel dengan cara meningkatkan
kompetensi  dan profesional isme melalu i  berbagai
pendidikan dan latihan.

e. Penempatan PNS pada jabatan-jabatan non tempur.
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Apabila langkah-langkah tersebut di atas dilakukan maka akan
mampu menurunkan DSP (kebutuhan personel) sampai
sekitar 2.500 orang sehingga kebutuhan personel akan
menjadi sekitar 49.000.  Dengan target pencapai melalui zero
growth sebesar 37.678 orang dengan rincian militer 32.637
orang dan PNS 5.041 orang maka pengawakan akan
mencapai 76,89% dari DSP 2024.

Bagi para pelaksanaan Binpers, khususnya pada
penyedian/pengadaan personel dan pendidikan personel
memang sangat berat untuk dilaksanakan, namun hal ini harus
dilakukan karena merupakan kebijakan pemerintah, demi
kepentingan yang lebih besar.  Pertumbuhan personel apabila
tidak ditahan mulai sekarang akan semakin berat bagi negara
mengeluarkan biaya untuk membangun pertahanan negara
serta meningkatkan kesejahteraan bagi prajurit dan PNS.
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