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Kata Pengantar

Era reformasi yang bergulir pada Mei 2008 membawa banyak perubahan 
kehidupan berbangsa dan bernegara kita diantaranya pada sistem demokrasi 
dan terbukanya kran informasi yang lebih baik bagi masyarakat. Kedua tema ini 
menjadi bahasan awal mengisi media baca bagi anggota Angkatan Udara, buku 
Angkasa Cendekia edisi kali ini. 

Terkait dengan proses demokrati sasi di Indonesia, Marsma TNI Yoyok 
Y Setyono membahas seluk beluk sistem pemilu yang kita anut. Menurutnya 
secara garis besar hanya ada dua sistem pemilu, yaitu sistem proporsional dengan 
berbagai modifi kasinya dan sistem distrik. Indonesia sendiri yang sudah sebelas 
kali menyelenggarakan pemilu menganut sistem yang berbeda-beda dari masa 
Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Masa reformasi tetap menggunakan 
sistem proporsional dengan alasan bahwa sistem ini dianggap sebagai sistem yang 
lebih tepat untuk Indonesia, berkaitan dengan kemajemukan yang ada. Bagaimana 
sistem pemilu itu bisa mewakili suara rakyat dan bisa mengantar seorang menjadi 
wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD? Informasi lengkap ada di tulisan yang berjudul 
semua “Implementasi  Sistem Pemilu Distrik Guna Mendorong Penyederhanaan 
Sistem Kepartaian Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional”.

Satu lagi buah manis reformasi adalah terbukanya akses informasi bagi 
lembaga-lembaga pemerintah. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 14 tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) seti ap badan atau pejabat 
publik wajib  memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. 
Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai 
bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang 
tegas untuk pelanggarannya. Kehadiran UU KIP memberikan dampak terhadap 
sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik, khususnya mengenai 
pola kerja dan aliran data serta informasi antarunit kerja di seti ap lembaga 
publik termasuk TNI. Demikian, substansi tulisan Marsma TNI Linggaprana dalam 
Memahami dan Menindaklanjuti  UU No 14 Tahun 2008 Mengenai Keterbukaan 
Informasi Publik. Menurut Staf Ahli Kasau Bidang Iptek ini, TNI AU perlu belajar dari 
badan publik lainnya seperti  Kemenko Polhukam, Kepolisian RI, Puspen TNI atau 
kementerian lainnya yang telah melakukan implementasi atas amanat UU KIP ini.

Menguti p pendapat mantan Dirut LPP TVRI, Parni Hadi, dalam buku Angkasa 
Cendekia edisi April 2007, TNI AU itu gudangnya intellectual offi  cers yang bercirikan 
rajin atau banyak banyak membaca dan juga menulis menuangkan buah pikirannya. 
Semoga itu benar adanya, seti daknya pada edisi kali ini masih ada empat offi  cers 
lagi yang menuangkan ide dan gagasannya untuk dibaca tentunya bagi seluruh 
anggota Angkatan Udara. 

Jakarta, April 2014
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Si s t e m  p e m i l i h a n  u m u m 
merupakan salah satu instrumen 
kelembagaan penti ng di dalam 

negara demokrasi. Demokrasi yang 
ideal ditandai dengan tiga syarat 
yakni adanya kompetisi di dalam 
memperebutkan dan mempertahankan 
kekuasaan,  adanya part is ipas i 
masyarakat, serta adanya jaminan hak-
hak sipil dan politi k.2 Untuk memenuhi 
persyaratan tersebut maka secara 
ruti n ti ap lima atau empat tahun suatu 

negara menyelenggarakan pemilihan umum. Melalui pemilihan 
umum diharapkan kompeti si, parti sipasi rakyat dan jaminan hak-hak 
politi k bisa terpenuhi. Dalam suatu Negara penyelenggaraan Pemilu 
secara ruti n dengan aturan yang jelas menjadi indikasi penti ng bahwa 
negara tersebut menganut demokrasi, minimal pada taraf legalitas 
formal dalam membentuk pemerintahan yang sah. Pengalaman di 
banyak negara di dunia ada banyak sistem Pemilu yang digunakan, 

Oleh  
Marsma TNI Yoyok Y. Setyono 

(Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Lemhannas RI)

Edisi April 20142 

1 Naskah ini  merupkan Taskap Lemhannas tahun 2013 dengan revisi tanpa mengurangi 
esensinya.
2 Ningsih, Suci Rahayu, “Sistem Pemilihan Umum di Indonesia” htt p//suci.blog.fi sip.uns.
ac.id/2012/04/20/32/ diunduh 11 April 2013, pukul 22.21.

Implementasi Sistem Pemilu 
Distrik Guna Mendorong 
Penyederhanaan Sistem 

Kepartaian Dalam Rangka 
Mendukung Ketahanan Nasional1
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namun secara garis besar hanya ada dua sistem Pemilu, yaitu sistem 
proporsional dengan berbagai modifi kasinya dan sistem distrik.

 Semenjak kemerdekaan, Indonesia sudah menyelenggarakan 
pemilihan umum sebanyak sepuluh kali. Pemilihan umum pertama 
tahun 1955, sistem yang dianut adalah pemilihan umum proporsional. 
Pemilu ini diikuti  oleh 28 partai politi k dan sekitar 72 perorangan 
sehingga ada 100 tanda gambar. Pemilu-Pemilu masa Orde Baru 
pemilihan tetap dengan menggunakan sistem proporsional, namun 
jumlah peserta Pemilu dipaksa hanya ti ga, melalui fusi yaitu Partai 
Persatuan Pembangunan (NU, Partai Muslimin Indonesia, Perti  dan 
Partai Tarbiyah Islamiyah), Partai Demokrasi Indonesia (PNI, Partai 
Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI) dan 
Golongan Karya. Stabilitas politi k relati f terjaga karena hanya ada 
ti ga organisasi peserta Pemilu, namun hal ini dicapai melalui paksaan 
dengan langkah-langkah represif oleh pemerintah yang pada akhirnya 
jatuh akibat reformasi politi k tahun 1998.

 Masa reformasi tetap menggunakan sistem proporsional 
dengan alasan bahwa sistem ini dianggap sebagai sistem yang lebih 
tepat untuk Indonesia. Sebenarnya ada usulan untuk menggunakan 
sistem distrik, tetapi selalu ditolak. Hal ini berkaitan dengan ti ngkat 
kemajemukan masyarakat di Indonesia yang cukup besar. Terdapat 
kekhawatiran ketika sistem distrik dipakai, seperti akan banyak 
kelompok yang ti dak terwakili khususnya kelompok kecil. Dengan 
alasan tersebut sistem proporsional tetap dipilih menjadi sistem 
pemilihan umum di Indonesia. Pengalaman di banyak Negara, 
mengubah sistem Pemilu merupakan pekerjaan yang sangat 
sulit. Di Indonesia sendiri walaupun tetap menggunakan sistem 
proporsional tetapi telah mengalami perubahan-perubahan. 
Perubahan yang dilakukan yakni dari proporsional tertutup menjadi 
sistem proporsional semi terbuka, dan pada Pemilu tahun 2009 
menggunakan sistem proporsional terbuka.

 Modifi kasi lain,Pemilu masa reformasi dibandingkan dengan 
masa Orde Baru adalah daerah pemilihan. Pada masa Orde Baru 
daerah pemilihan adalah propinsi, alokasi kursinya murni didasarkan 
pada perolehan suara di dalam satu propinsi. Sedangkan di tahun 
1999 propinsi masih sebagai daerah pemilihan namun sudah mulai 
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memperti mbangkan daerah pemilihan kabupaten/kota. Alokasi kursi 
dari partai peserta Pemilu didasarkan pada perolehan suara yang 
ada di masing-masing propinsi tetapi dengan memperti mbangkan 
perolehan calon suara di kabupaten/kota. Pemilu 2004 dilaksanakan 
dengan berlandaskan pada UURI Nomor 22 Tahun 2003 dengan 
berbagai perubahan. Sistem proporsional tertutup diubah menjadi 
proporsional semi terbuka dengan daerah pemilihan tidak lagi 
propinsi melainkan daerah yang lebih kecil lagi.3 Meskipun ada 
juga daerah pemilihan yang mencakup satu propinsi seperti  Riau, 
Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, kepulauan Riau, Yogyakarta, Bali, 
NTB, semua propinsi di Kalimantan, Sulawesi Utara dan Tenggara, 
Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat. Pada 
seti ap daerah pilihan mendapat jatah antara 3-12 kursi. 

 Pada Pemilu 2009 besaran daerah pemilihan untuk DPR 
diperkecil antara 3-10. Perbedaan lainnya adalah berkaitan dengan 
pilihan terhadap kontestan.4 Pada Pemilu 2004 perolehan kursi 
untuk anggota DPR dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama 
menggunakan bilangan pembagi, dimana satu kursi setara dengan 
300.000 pemilih. Dalam situasi dimana ti dak ada satupun partai yang 
mendapatkan suara minimal 300.000, maka partai dengan suara 
terbanyak mendapatkan satu kursi dan seterusnya. Tahap selanjutnya 
ditentukan bahwa jatah kursi dari partai yang menang tersebut 
diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut dalam Daftar 
Calon Legislati f (DCL) di partai. Untuk Pemilu 2009 ada perubahan, 
setelah kursi ditetapkan milik suatu partai, maka pemenangnya 
ditentukan berdasarkan suara terbanyak di dalam partainya tanpa 
memperhati kan nomor urut calon. Sistem ini memang lebih adil 
dan terbuka dibandingkan dengan tahun 2004, tetapi sangat rawan 
dengan sengketa antar calon dalam satu partai, karena harus bersaing 
di intern dan perhitungan suara rawan kesalahan. Penentuan 
pemenang kursi DPR menjadi sangat rumit dan ti dak mudah dipahami 
oleh calon sekalipun.

3 J.Piliang, Indra, T.A. Legowo, Disain Baru Sistem Politi k Indonesia, Jakarta: Centre for 
Strategic and Internati onal Studies, cet. Kedua, 2006, hal. 58.
4 UURI Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.
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 Penggunaan sistem proporsional dalam penyelenggaraan 
Pemilu serta uforia politik yang berlebihan setelah reformasi 
menjadikan lahirnya puluhan partai politik di Indonesia. Setiap 
terjadi konfl ik internal partai selalu diakhiri dengan lahirnya partai 
politi k baru. Asumsi ini diperkuat oleh pendapat Ketua Umum Forum 
Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebasti an Salang 
yang menilai konfl ik internal di tubuh parpol biasanya berujung pada 
lahirnya partai baru. “Ujung-ujungnya membentuk partai karena 
keti dakpuasan dengan kebijakan internal dan ti dak sependapat 
dengan ketua umum serta pengurus-pengurus di partai lama,”5 Hal 
ini menyebabkan ide untuk penyederhanaan sistem kepartaian belum 
berhasil. 

 Untuk Pemilu 2014 ketentuan tentang parliamentary 
threshold (ambang batas parlemen) ditetapkan sebesar 3,5% dan 
berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD.6 Hasil Pemilu 
2014 akan menjadi dasar bagi peserta Pemilu 2019. Dengan ketentuan 
PT 3,5% ini secara matemati s maka apabila perolehan suara terbagi 
rata akan ada sekitar 20 partai politi k, berarti  penyederhanaan sistem 
kepartaian gagal. Apalagi kemudian setelah digugat oleh 14 partai 
politi k di Mahkamah Konsti tusi (MK). MK dalam amar putusannya 
menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR 
dan ti dak diberlakukan di DPRD.7  Berdasarkan keputusan MK ini maka 
partai politi k lebih mudah mencapai parliamentary threshold (PT), 
yaitu cukup dengan hasil rekapitulasi di ti ngkat nasional meskipun 
di berbagai daerah mungkin ti dak mendapatkan kursi di DPRD sama 
sekali. Penetapan PT 3,5% hanya diti ngkat nasional.

Konfl ik internal parpol yang terus terjadi dan mudahnya syarat 
mendirikan partai politi k membuat upaya penyederhanaan sistem 
kepartaian akan sulit dicapai. Penyederhanaan sistem kepartaian 
harus dengan cara yang alamiah, sederhana dan yang terpenti ng 
secara konsti tusional. Penyederhanaan sistem kepartaian semesti nya 
ti dak perlu didorong tetapi kesadaran para politi si untuk mencapai 

5 Antara News diunduh 15 April 2013, pukul 22.13.
6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 2012.
7 Antara News diunduh 5 April 2013, pukul 22.23.
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efi siensi dan efekti vitas dalam mengelola partainya. Langkah yang 
harus ditempuh adalah melalui perubahan sistem Pemilu dari 
multi -memberconsti tuency (proporsional) menjadi single-member 
consti tuency (sistem distrik). Sistem distrik mendorong ke arah 
integrasi partai-partai politi k karena kursi yang diperebutkan dalam 
seti ap distrik pemilihan hanya satu.8 Dengan demikian penggunaan 
sistem distrik akan mendorong penyederhanaan sistem kepartaian 
yang pada akhirnya meningkatkan ketahanan nasional dibidang politi k 
sebagai bagian dari ketahanan nasional secara menyeluruh.

 Kelemahan sistem proporsional adalah munculnya fenomena 
“fl oati ng mass” (massa mengambang), dimana keterlibatan pemilih 
dalam Pemilu hanya bersifat formal tanpa perti mbangan politi k 
rasional, bahkan hanya menempatkan pemilih sebagai obyek.9 Namun, 
penerapan sistem distrik dalam Pemilu menghadapi persoalan yang 
komplek. Hingga Pemilu 2014 belum akan diterapkan karena masih 
menggunakan sistem proporsional. Implementasi Pemilu sistem 
distrik di Indonesia menghadapi seti daknya lima permasalahan 
mendasar, yaitu undang-undang Pemilu masih menganut sistem 
proporsional, dukungan politi k rendah baik dari pemerintah maupun 
partai, pendidikan politi k masih kurang, dan resistensi terhadap 
perubahan. Implementasi sistem distrik dibutuhkan politi cal will 
dari para politi si untuk melakukan revisi UU Pemilu, penggalangan 
dukungan politi k, meningkatkan pendidikan politi k dan mengatasi 
resistensi terhadap perubahan. Pemilihan sistem distrik akan 
mendorong penyederhanaan sistem kepartaianyang secara alamiah 
akan terpolarisasi pada dua partai besar, dimana yang satu akan 
menjadi “the rulling party” sedangkan yang lain akan menjadi oposisi. 
Ketahanan bidang politik akan mantap sehingga pembangunan 
ekonomi dapat berjalan dengan konsisten yang pada akhirnya akan 
menciptakan ketahanan nasional. Dengan demikian yang menjadi 
persoalan saat ini adalah “Bagaimana mengimplementasikan sistem 
Pemilu distrik guna mendorong penyederhanaan sistem kepartaian 
dalam rangka ketahanan nasional”.

8 Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politi k, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. 
Kelima, 2012, hal. 466.
9 Seskoad (Forum Pengkajian Seskoad), “Penyempurnaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
di Indonesia”, Bandung, 1995, hal. 5 pada lampiran C.
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Sistem kepartaian

Giovanni Sartori mengutarakan bahwa jarak idiologis 
antarpartai dalam sistem itu menjadi sangat penti ng arti nya untuk 
memahami perilaku partai politi k. Dengan adanya jarak ideologi antar 
partai ini menyebabkan munculnya polarisasi khusus mengenai partai 
politi k.10 Berdasarkan perti mbangan ini Sartori mengelompokkan 
sistem kepartaian ke dalam ti ga kelompok yaitu (1) predominant-
party system; (2) moderate pluralism sistem; serta (3) polarized 
pluralism sistem. Sedangkan Maurice Duverger penjelasan mengenai 
sistem kepartaian yang muncul dan berkembang saat itu. Sistem 
kepartaian yang dimaksudkannya itu adalah one party system (sistem 
satu partai), two party system (sistem dua partai) serta multy party 
system (sistem banyak partai).11 Dalam menjelaskan sistem partai, 
ti dak cukup hanya memperhitungkan jumlah partai yang eksis dalam 
dinamika politi k sebuah bangsa. Namun secara umum pendapat 
Maurice Duverger yang banyak dipakai sebagai acuan. Pendapat 
Maurice ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Single party system. Beberapa pengamat beranggapan 
bahwa isti lah ini kurang relevan, sebab suatu sistem selalu 
mengandung lebih dari suatu bagian, jadi dianggap tidak 
relevan. Meski begitu, sistem ini telah luas dikenal dan di 
aplikasikan di banyak negara.12 Pada sistem ini hanya satu 
partai yang diijinkan berdiri dan membentuk pemerintahan. 
Umumnya dipakai pada negara-negara komunis, seperti : Uni 
Sovyet (Rusia), Republik Rakyat Tiongkok (China) dan Kuba. 

2. Two party system. Pada sistem ini hanya ada dua 
partai yang dominan dan secara bergantian membentuk 
pemerintahan, yang kalah dalam Pemilu menjadi oposisi.13 
Dalam negara tersebut ada banyak partai namun yang 
dominan hanya ada dua. Sistem dua partai pada umumnya 

10 Surbakti , Ramlan, Memahami Ilmu Politi k, Jakarta: PT Grasindo, 2009, hal. 23.
11 htt p//.upi.edu/HO_05_sistem_kepartaian_dan_sistem_Pemilu.
12 htt p://andarutandra.blogspot.com/2012/05/sistem-kepartaian.html, 17 April 2013.
13   Miriam, Budiardjo, op. cit, hal. 416 dan Muft i, Muslim, Teori-teori Politi k,  Bandung: CV 
Pustaka Seti a, 2013, hal. 142.
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terjadi pada negara-negara dengan ti ngkat demokrasi yang 
sudah maju. Beberapa negara yang menganut sistem dua 
partai yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Selandia Baru. Inggris 
merupakan contoh ideal, Partai buruh dan partai konservati f 
tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam asas dan 
tujuan politik, sehingga perubahan kepemimpinan tidak 
mengganggu konti nuitas pemerintah. Perbedaannya partai 
buruh lebih condong pemerintah melakukan pengendalian dan 
pengawasan di bidang ekonomi, sedangkan konservati f lebih 
memilih kebebasan berusaha.

3. Multi  party system. Pada sistem multi  partai ada ti ga 
atau lebih partai politi k yang mengikuti  Pemilu, menempatkan 
wakilnya di parlemen dan berkoalisi membentuk pemerintahan.14 
Sistem ini umumnya dipakai pada negara-negara yang sangat 
heterogen dengan berbagai latar belakang suku, agama, bahasa 
dan ideologi. Negara-negara yang menggunakan sistem ini 
yaitu: Indonesia, Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Belanda, 
Israel dan lain-lain. 

Sistem Pemilu

Sistem Pemilu yang digunakan dalam hampir seluruh negara 
di dunia secara garis besar dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu 
multi -member consti tuency (satu daerah pemilihan memiliki banyak 
wakil/sistem perwakilan berimbang/sistem proporsional dan single-
member consti tuency (satu daerah pemilihan satu wakil/sistem 
distrik).

1. Sistem proporsional. Dalam sistem ini satu wilayah 
besar memilih beberapa wakil. prinsip utama di dalam 
sistem ini adalah adanya terjemahan capaian suara di dalam 
Pemilu oleh peserta Pemilu ke dalam alokasi kursi di lembaga 
perwakilan secara proporsional, sistem ini menggunakan sistem 
multi member districts. Ada dua macam sistem di dalam sistem 
proporsional, yakni pertama, list proporti onal representati on.

14   Ibid, hal. 138.
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Pada sistem ini partai-partai peserta Pemilu menunjukkan daft ar 
calon yang diajukan dan para pemilih cukup memilih partai. 
Alokasi kursi partai didasarkan pada daft ar urut yang sudah 
ada. Kedua, the single transferable vote, dimana para pemilih 
diberi otoritas untuk menentukan preferensinya. Pemenangnya 
didasarkan atas penggunaan kuota.15 Berdasarkan keputusan 
Mahkamah Konsti tusi ti pe kedua ini yang dipakai di Indonesia 
mulai Pemilu 2009.  Kelebihan dari sistem proporsional adalah 
pertama, sangat representati ve karena jumlah kursi partai 
dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara dan kedua, adanya 
jaminan keterwakilan kelompok minoritas.16

 Kelemahannya, pertama, kurang mendorong partai-partai 
untuk berintegrasi, sebaliknya cenderung mempertajam 
perbedaan. Kedua, mempermudah ti mbulnya fragmentasi 
dalam internal partai serta cenderung untuk membuat partai 
baru dalam mengatasi konfl ik. Keti ga, memberikan kedudukan 
yang terlalu kuat pada partai melalui penentuan daft ar calon. 
Keempat, adanya kesenjangan antara anggota legislati f dengan 
pemilihnya. Kelima, sulit mendapatkan suara mayoritas dalam 
parlemen untuk membentuk pemerintahan.17

2. Sistem distrik. Di dalam sistem distrik satu daerah 
pemilihan memiliki satu wakil atas dasar suara terbanyak. 
Sistem distrik memiliki variasi, yakni; pertama, fi rs past the 
post: sistem yang menggunakan single member district dan 
pemilihan yang berpusat pada calon, pemenangnya adalah 
calon yang memiliki suara terbanyak. Kedua, the two round 
system. Sistem ini menggunakan putaran kedua sebagai 
landasan untuk menentukan pemenang Pemilu. Hal ini 
dilakukan untuk menghasilkan pemenang yang memperoleh 
suara mayoritas.18

15  Budiardjo, Miriam,  op.cit. hal. 463
16  Gaff ar, Afan, Politi k Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
1999, hal. 255-260.
17  Budiardjo, Miriam, op.cit. 469.
18 Suci Rahayu Ningsih  suci.blog.fi sip.uns.ac.id/2012/04/20/32, diunduh 17 April 2013, 
pukul 21.22.
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Beberapa kelebihan sistem distrik, yaitu: pertama, partai-
partai terdorong untuk berintegrasi dan bekerjasama untuk berfusi/
bergabung, kedua, fragmentasi dan kecenderungan membuat partai 
baru kecil, keti ga, kedekatan erat antara anggota legislati f dengan 
kontestuennya, keempat, mudah bagi partai untuk memperoleh 
suara mayoritas dalam parlemen untuk membentuk pemerintahan, 
dan kelima, mempermudah terjadinya stabilitas politi k.19

 Kelemahannya, pertama, terjadi kesenjangan antara jumlah 
kursi yang diperoleh dengan suara pemilih; kedua, potensi suara 
yang hilang besar. Keti ga, minoritas sulit mendapatkan wakil, dan 
keempat, anggota legislati f cenderung mementi ngkan kepenti ngan 
daerah pemilihannya.

TABEL 2.1
PERBANDINGAN SISTEM PROPORSIONAL DAN DISTRIK

19  Budiardjo, Miriam, op.cit, hal.470-471.

PROPORSIONAL

-  Jumlah penduduk di suatu 
wilayah ti dak berpengaruh 
terhadap jumlah wakilnya

-  Daerah pemilihan juga cukup 
luas

-  Daerah pemilihan berbasis pada 
Propinsi

-  Satu Daerah Pemilihan ada 
banyak wakil antara 3-10

-  Caleg yang akan maju menurut 
sistem proporsional ini ti daklah 
harus berasal dari daerah 
pemilihan.

-  Jumlah penduduk di suatu 
wilayah  akan sangat 
berpengaruh terhadap wakilnya

-  Daerah pemilihannya cenderung 
kecil

- Jumlah daerah pemilihan 
sebanyak jumlah kursi di DPR

-  Satu daerah pemilihan satu wakil
- Seorang Caleg haruslah memiliki 

kualitas dan ti ngkat kepopuleran 
yang cukup ti nggi di masyarakat.

DISTRIK
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Sistem Pemilu saat ini dan implikasinya terhadap penyederhanaan 
sistem kepartaian 

Sistem kepartaian dan sistem Pemilu yang ada di Indonesia 
selama ini kurang harmoni bahkan cenderung bertolak belakang 
dengan yang ideal. Asas sistem kepartaian menganut multi partai 
sederhana, menguatkan pelembagaan sistem kepartaian, dan sistem 
Pemilu proporsional terbuka terbatas. Sementara sistem Pemilu 
menganut asas multi partai ekstrem, melemahkan pelembagaan 
sistem kepartaian, dan sistem Pemilu proporsional terbuka murni 
yang disproporsional. “Sistem kepartaian ti dak kompati bel dengan 
sistem Pemilu. Kedua sistem tersebut tidak saling menopang 
sebagai satu kesatuan sistem, sehingga ti dak tercapai harmonisasi 
antara maksud dan tujuannya untuk menyokong efekti vitas sistem 
pemerintahan presidensial,”20 Sistem proporsional memang 
menjamin keterwakilan kelompok minoritas tetapi ti dak sejalan 
dengan upaya untuk penyederhanaan sistem kepartaian. 

 Sistem Pemilu proporsional merupakan pilihan bagi banyak 
negara dengan kondisi yang heterogen dan sistem pemerintahan 
parlementer. Penerapannya di Indonesia yang menggunakan sistem 
pemerintahan presidensial memiliki beberapa dampak positi f sebagai 
berikut:

1. Minoritas terwakili dalam parlemen. Sistem proporsional 
menjadikan adanya keterwakilan bagi kelompok minoritas. 
Daerah pemilihan yang didasarkan pada daerah administrasi 
pemerintahan maka perwakilan merupakan personifi kasi dari 
keragaman daerah. Akumulasi perolehan suara dari berbagai 
daerah pemilihan dari suara sisa akan memberikan peluang 
kepada kelompok minoritas yang tersebar untuk mendapatkan 
kursi melalui mekanisme suara sisa yang kalah dalam daerah 
pemilihan.

2. Distorsi suara kecil. Distorsi antara jumlah suara 
dibandingkan dengan jumlah kursi perolehan di legislati f akan 

20  Agus Riwanto, htt p://kontak.staff .uns.ac.id/2012/10/24/sistem-kepartaian-dan-sistem-
Pemilu-disharmoni/.
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sangat kecil. Prosentase perolehan kursi berbanding lurus 
dengan perolehan suara pemilih. Hal ini tercermin dari hasil 
Pemilu tahun 2009.21 Tabel berikut ini perbandingan prosentase 
perolehan suara pemilih dan prosentase perolehan kursi di DPR. 
Perbedaan antara perolehan suara pemilih dengan peroleh kursi 
di DPR berbeda ti pis dan suara pemilih yang hilang kecil.

TABEL 3.1
PERBANDINGAN PROSENTASE SUARA DAN KURSI22

Partai Suara % % Kursi
PD 20.85 26.43
Golkar 14.45 19.29
PDIP 14.03 16.61
PKS 7.88 10.54
PAN 6.01 7.50
PPP 5.32 6.96
Gerindra 4.94 4.64
PKB 4.46 5.36
Hanura 3.77 2.68
PBB 1.79 0.00

 Disamping berbagai kondisi positif, Pemilu 2009 yang 
menggunakan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak 
menyebabkan hal-hal yang kurang menguntungkan, yaitu:

Satu. Penggabungan partai sulit dilakukan. Kemungkinan mendapatkan 
kursi dalam parlemen yang sangat besar menjadikan partai ti dak 
pernah berpikir untuk bergabung dengan partai lain dalam koalisi 
permanen. Pasca ti ga kali Pemilu masa reformasi yaitu Pemilu 1999, 
2004 dan 2009 ti dak ada partai yang bergabung. Kalaupun ti dak lolos 
Pemilu berikutnya selalu membentuk partai baru dengan pengurus 

21   htt p://nusantaranews.wordpress.com/2009/04/10/hasil-Pemilu-2009-partai-golput-
menjadi-pemenang/.
22  PBB ti dak mendapatkan kursi karena ti dak memenuhi syarat Electoral threshold 2,5%.
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lama. Sebaliknya apabila ti mbul konfl ik dalam partai, anggotanya 
cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru, dengan 
perti mbangan dapat menjadi pengurus pusat partai dan memiliki 
peluang untuk mendapatkan kursi di DPR/DPRD.23 Fenomena ini 
telah terjadi pada partai-partai di Indonesia masa reformasi, dengan 
lahirnya parpol baru pecahan dari parpol lama. 

Dua. Timbulnya fragmentasi dalam internal partai. Kelemahan paling 
besar dari sistem ini adalah mempermudah terjadinya fragmentasi 
partai.24 Fragmentasi internal partai terjadi karena pengurus pusat 
memiliki kewenangan yang besar dalam menentukan daft ar calon 
sementara dan daft ar calon tetap (DCS/DCT). Seti ap penentuan daft ar 
calon selalu memunculkan konfl ik internal.

Tiga.Posisi pemerintah kurang kuat. Partai Demokrat dua kali 
memenangkan pemilihan presiden dengan suara mayoritas di atas 
60%, namun pada kenyataannya posisi pemerintah kurang kuat. 
Menurut Agus Riwanto sistem presidensial ti dak kompati bel dengan 
sistem multi partai ekstrem. “Idealnya untuk sistem presidensial 
menggunakan sistem multi partai sederhana sehingga jumlahnya ti dak 
lebih dari 5 partai politi k,” namun kenyataannya ada 9 partai yang 
mampu membentuk fraksi di DPR sehingga kebijakan pemerintah 
sering terganjal.25 Pemerintah lemah karena kesulitan membentuk 
mayoritas tunggal di parlemen. Hal ini akan memunculkan deal-
deal politi k yang melemahkan pemerintah, bahkan dapat terjadi 
pembangkangan oleh partai koalisi terhadap kebijakan pemerintah. 

Empat. Kesenjangan antara anggota legislati f dengan pemilihnya. 
Sistem proporsional dengan posisi pengurus partai yang dominan 
dalam menentukan calon legislati f menyebabkan banyak anggota 
legislati f yang ti dak dikenal oleh pemilihnya dan ti dak mengenali 
daerah yang diwakili. Dosen Ilmu Politi k UGM, AAGN Ari Dwipayana 
menyatakan, Parpol tidak sensitif terhadap kegelisahan publik 

23  Budiardjo, Miriam, Sistem Pemilu dan Pembangunan Politi k: Jurnal Ilmu Politi k, Jakarta: 
AIPI, LIPI dan Gramedia, 1992, hal. 5
24 Ibid, hal. 8.
25 http://kontak.staff.uns.ac.id/2012/10/24/sistem-kepartaian-dan-sistem-Pemilu-
disharmoni/



Edisi April 201414 

ANGKASA CENDEKIA

menyangkut Caleg.26 Caleg yang dimunculkan di suatu daerah 
pemilihan banyak yang ti dak dikenal oleh para pemilihnya. Fenomena 
ini sangat jelas dalam DCS untuk Pemilu 2014. Berdasarkan 
penelusuran yang dilakukan oleh Harian Kompas, seperti ga calon 
anggota DPR RI berdomisili di ibukota negara.27 Tentu ini menunjukkan 
adanya kesenjangan yang besar. Hal ini juga dipertegas oleh dosen 
Fisip UI, Kastorius Sinaga menyatakan “Adanya kesenjangan antara 
logika rakyat dan wakil rakyat yang mengklaim mewakilinya….”.28 
Kesenjangan ini pada akhirnya akan menyebabkan apatisme 
politi k dari rakyat yang tercermin dari peningkatan angka Golput 
dalam Pemilu. Pemilu 2009 dinilai lebih buruk dibanding Pemilu 
2004 maupun 1999. Prosentase pemilih yang ti dak menggunakan 
hak pilihnya adalah 39%,29 yang berarti  jauh diatas partai yang 
memperoleh suara terbanyak.

Lima. Tidak ada suara mayoritas dalam parlemen. Sistem proporsional 
menyebabkan sistem kepartaian menjadi multi , dalam arti  ada ti ga 
atau lebih partai yang berperan dalam sistem penyelenggaraan 
negara. Tidak ada mayoritas tunggal di parlemen. Hasil Pemilu 2009 
menunjukkan ada enam partai (Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, 
PKS, PPP dan PKB) yang mendukung pemerintahan dengan selamat 
sampai 2014. Partai Demokrat yang memenangkan Pemilu legislati ve 
hanya memperoleh 21% suara di DPR sehingga ti dak cukup untuk 
menguasai parlemen sendirian (mayoritas tunggal).

Enam. Perhitungan Pemilu rumit dan banyak sengketa Pemilu. 
Sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak pada Pemilu 
2009 menyebabkan penentuan pemenang kursi legislati f menjadi 
rumit. KPU harus menentukan dulu partai pemenang kursi, baru 
kemudian menentukan Caleg pemilik kursi dari partai tersebut yang 
memperoleh suara terbanyak diantara sesama partai ti dak tergantung 

26  Kompas, Selasa 30 April 2013, hal. 2
27  Kompas, Kamis, 21 Juni 2013
28  htt p://www.unisosdem.org/arti cle_detail.php?aid=3445&coid=3&caid=22&gid=3, Jum’at 
3 Mei 2013  pukul 04.03.
29  htt p://nusantaranews.wordpress.com/2009/04/10/hasil-Pemilu-2009-partai-golput-
menjadi-pemenang, Jum’at 3 Mei 2013 pukul 04.03.
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urutan. Apabila ti dak ada partai yang memenuhi bilangan pembagi 
maka KPU harus menghitung suara sisa masing-masing partai dan 
masing-masing Caleg untuk menentukan pemenang kursi karena 
ti dak ada Caleg yang memenuhi standar minimal bilangan pembagi. 
Selanjutnya seluruh suara sisa (partai dan Caleg yang ti dak dapat 
kursi) dari partai maupun masing-masing diakumulasi dengan daerah 
pemilihan yang lain untuk mendapatkan kursi sisa. Sistem ini tentu 
sangat rumit dan rawan sengketa antarpartai, antarcaleg, bahkah 
antarcaleg satu partai.

Tujuh. Biaya Pemilu sangat besar. Sistem ini menyebabkan biaya 
Pemilu lebih mahal, sebab calon harus memberikan dana untuk 
kampanye kepartai dan dana untuk kampanye pribadi. Calon harus 
bersaing dengan calon dari partai yang sama dan dengan calon dari 
partai lain. Politi kus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PDI-P), Eva Kusuma Sundari menyatakan jika biaya kampanye 
dalam Pemilihan Umum (Pemilu) meningkat setiap lima tahun 
penyelenggaraannya.30 “Dari sistem Pemilu proporsional tertutup 
tahun 2004 sebesar Rp225 juta, menjadi sistem proporsional terbuka 
tahun 2009 sekitar Rp800 juta-an,”31 Angka ini pada Pemilu 2014 ini 
menurut Eva Sundari meningkat lagi akibat persaingan yang semakin 
ketat. Keadaan ini tentu saja mendorong seti ap calon berusaha 
lebih keras dengan modal lebih banyak untuk memenangkan kursi 
parlemen.

Delapan.Votegett er (penarik suara pemilih).Sistem proporsional yang 
memungkinkan anggota DPR diganti kan oleh rekannya satu partai 
jika mundur menyebabkan fenomena votegett er, apalagi sistem 
pengkaderan partai masih buruk. Pada Pemilu 2014 dari Daft ar 
Calon Sementara (DCS) votegett er sudah tampak jelas dari banyak 
pejabat publik (menteri atau seti ngkat) yang di calonkan, padahal 
kalau mereka terpilih belum tentu akan duduk di parlemen. Bahkan 
yang sudah duduk di DPR pun banyak yang mundur dengan berbagai 
alasan.

30  http://skalanews.com/berita/detail/144039/Politikus-PDI-P-Akui-Biaya-Kampanye-
Selalu-Meningkat, jum’at 3 Mei 2013 pukul 19.51.
31  Ibid.
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Sembilan. Kinerja anggota DPR rendah. Sistem multi partai ekstrem, 
mengakibatkan capaian produk legislasi rendah, sebab semakin 
banyak tarik ulur kepenti ngan parpol yang harus diakomodasi bukan 
justru untuk kepenti ngan publik. Justru yang meningkat pada DPR 
hasil 2009 ini adalah jumlah anggotanya yang terjerat kasus hukum. 
Berdasarkan catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia 
(PSHK), kinerja legislasi DPR pada 2011 hanya menghasilkan 24 
undang-undang dari target 93 (26 persen).32 Dari pencapaian 
yang sangat sedikit inipun beberapa produk DPR dibatalkan oleh 
Mahkamah Konsti tusi misalnya undang-undang tentang otonomi 
kampus dan BP Migas. Hal ini menunjukkan kualitas produk DPR 
masih rendah. Pencapaian yang rendah ini diperparah dengan 
banyaknya kasus hukum yang membelit. Hal ini jelas menunjukkan 
kualitas kinerja anggota DPR sangat rendah. Perlu perubahan sistem 
Pemilu yang menjamin perbaikan kualitas anggota DPR yang terpilih.
Sepuluh. Parpol menjadi calo politi k. Banyak partai akibat sistem 
Pemilu proporsional menyebabkan banyak partai terutama dengan 
jumlah suara yang kecil hanya akan menjadi calo politi k. Seti ap 
Pemilukada (Pemilu kepala daerah) di ti ngkat propinsi dan kabupaten/
kota banyak partai yang ti dak mencalonkan kadernya sendiri untuk 
ikut Pilkada karena ti dak memiliki tokoh yang kuat dan ti dak cukup 
dana kampanye, maka yang terjadi partai menjadi calo untuk 
mencalonkan tokoh diluar partai dengan imbalan kompensasi bagi 
partai dan pengurusnya.

Sistem Pemilu yang diharapkan 

Pemilihan umum menjadi salah satu kunci demokrati sasi dalam 
sebuah negara. Pemilu juga sekaligus merupakan prosedur seseorang 
untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau 
menjadi kepala pemerintahan.33 Masyarakat diberikan kebebasan 

32   htt p://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f61e8f443d6b/kinerja-legislasi-rendah-
karena-dpr-malas-berpikir. Jum,at tanggal 3 Mei 2013 pukul 04.15.
33  Ramlan Surbakti , htt p://abiwinata.blogspot.com/2011/05/sistem-pemilihan-umum.html, 
Selasa, 7 Mei 2013 pukul 22.09.
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untuk berperan serta akti f menentukan pilihan pemimpin yang 
layak menjadi kepala pemerintahan. Menurut Samuel P Hunti ngton 
Kontestasi dan Parti sipasi merupakan salah satu pilar kekuatan 
demokrasi.34 Parti sipasi dan kontestasi terlihat jelas dalam pemilihan 
umum, parti sipasi dilakukan oleh masyarakat yang berperan langsung 
dalam proses Pemilu dan kontestasi yang dilakukan calon yang 
bersaing dalam kursi pemerintahan. Fungsi pemilihan umum yang 
demikian besar dalam menentukan perjalanan suatu negara, maka 
sangat penti ng untuk menyelenggarakan Pemilu dengan sistem yang 
baik. Pada masa mendatang diharapkan ada perubahan sistem Pemilu 
yang lebih baik sekaligus menjadi keinginan rakyat. Indikasi rakyat 
Indonesia lebih memilih sistem distrik sebenarnya dapat dilihat dari 
berbagai pemilihan gubernur atau pemilihan bupati /walikota, dimana 
rakyat lebih memilih fi gure daripada partai. Beberapa fenomena 
hasil pilgub mengindikasikan hal tersebut, seperti  hasil pemilihan 
gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan daerah lain. Calon 
yang hanya didukung sedikit kursi di DPRD memenangkan pilgub 
dengan telak. 

Sistem kepartaian dan sistem Pemilu yang ada di Indonesia 
diharapkan terjadi harmonis. Sistem Pemilu dapat mendukung sistem 
kepartaian yang lebih simpel sesuai dengan bentuk pemerintahan 
presidensial. Kondisi yang diharapkan setelah terjadinya perubahan 
sistem Pemilu menjadi sistem distrik adalah:

Satu.Penggabungan partai secara alamiah. Kesulitan untuk 
mendapatkan kursi di parlemen dalam sistem distrik akan mendorong 
partai-partai secara alamiah membangun koalisi permanen. Pada 
distrik, suatu partai atau calon yang ti dak mungkin memenangkan 
kursi ti dak akan mencalonkan diri, tetapi akan bergabung dengan 
partai yang lain. Partai politi k akan berpikir rasional menghitung 
seti ap peluang. Seti ap peluang akan berusaha diambil, sedangkan 
yang tidak memiliki peluang akan ditinggalkan karena hanya 
akan menghabiskan sumberdaya partai. Partai dapat menghemat 
penggunaan sumberdayanya kepada sesuatu yang ada harapan 

34  http://abiwinata.blogspot.com/2011/05/sistem-pemilihan-umum.html, Selasa, 7 
Mei 2013 pukul 22.11.
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untuk didapat, ti dak sekedar untung-untungan. Dengan demikian 
secara alamiah partai-partai akan bergabung untuk memenangkan 
suatu distrik.

Dua. Mencegah fragmentasi dalam internal partai. Fragmentasi 
internal partai akibat penentuan daft ar calon sementara dan daft ar 
calon tetap (DCS/DCT) kemungkinan tidak terjadi. Pada sistem 
proporsional penetapan calon legislatif sepenuhnya wewenang 
pengurus partai tanpa adanya survey atau latar belakang calon yang 
detail. Sebaliknya dalam sistem distrik Calon-calon yang maju pada 
pemilihan hanyalah kader partai yang memiliki akar yang kuat di 
daerah pemilihannya. Kader tanpa dikenal di daerah pemilihan ti dak 
akan berani mencalonkan diri karena percuma ti dak akan punya 
peluang untuk menang.

Tiga. Pemerintah presidensial kuat. Pemerintahan hasil Pemilu 
presiden akan memiliki posisi yang kuat di parlemen. Sistem 
kepartaian kompati bel dengan sistem Pemilu, kedua sistem tersebut 
saling menopang sebagai satu kesatuan sistem, sehingga tercapai 
harmonisasi antara maksud dan tujuannya untuk menyokong 
efekti fi tas sistem pemerintahan presidensial. Sistem distrik akan 
menyebabkan hanya sedikit partai yang dapat menempatkan 
wakilnya di parlemen. Dengan demikian hanya ada sedikit fraksi 
yang terbentuk, dalam masa transisi mungkin akan ada 5-7 partai, 
tetapi setelah dua atau ti ga kali pemilihan hanya akan ada 3-4 partai 
di Indonesia. Dengan jumlah partai yang sedikit di parlemen, partai 
apapun yang memenangkan Pemilu akan memiliki posisi yang kuat.

Empat. Tidak ada kesenjangan antara anggota legislati f dengan 
pemilihnya. Dalam sistem distrik, jumlah penduduk di suatu wilayah 
akan sangat berpengaruh terhadap wakilnya. Daerah pemilihannya 
cenderung kecil karena hanya memilih satu orang wakil. Seorang 
Caleg yang akan mewakili daerahnya haruslah berasal dan berdomisili 
di daerah pemilihan tersebut. Jika ada Caleg yang berasal dari luar 
daerah akan cukup sulit untuk mendapat suara, karena masyarakat 
kurang mengenalnya. Seorang Caleg haruslah memiliki kualitas dan 
ti ngkat kepopuleran yang cukup ti nggi di masyarakat. Caleg juga 
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haruslah diajukan oleh pemilih, baik melalui partai atau tanpa partai 
(independen). Jika seorang Caleg terpilih, maka ia harus bertanggung 
jawab kepada rakyatnya baik secara langsung maupun melalui partai. 
Sistem distrik cenderung mengarah pada sistem desentralisasi karena 
wakilnya sangat loyal kepada partai maupun pemilihnya sehingga 
menimbulkan keterbukaan pertanggungjawaban wakil kepada daerah 
yang diwakili sehingga kesenjangan antara wakil dan yang diwakili kecil.

Lima. Terbentuk suara mayoritas dalam parlemen. Penyederhanaan 
sistem kepartaian akibat partai-partai kecil ti dak dapat membentuk 
fraksi dalam parlemen maka suatu mayoritas akan mudah terbentuk. 
Bahkan keti ka partai hanya ti nggal 3 atau 4 partai hampir pasti  
pemenang Pemilu akan secara otomati s memiliki suara mayoritas di 
parlemen. Pada saat presiden dari partai yang sama dengan suara 
mayoritas di parlemen maka pemerintahan akan efekti f, sebaliknya 
apabila partai presiden belum mencapai mayoritas akan terjadi 
keseimbangan yang baik dalam check and balance. Pemerintahan 
dengan dukungan mayoritas di partai dari satu atau dua partai saja 
menjadi salah satu indikator penti ng keberhasilan implementasi 
sistem Pemilu distrik di Indonesia.

Enam. Perhitungan Pemilu mudah dan sengketa Pemilu sangat 
rendah. Pemilu sistem distrik merupakan sistem yang sederhana, 
simpel dan dapat dipahami siapapun, meski oleh orang awam 
sekalipun yang ti dak memiliki pendidikan atau pengetahuan politi k 
yang memadai. Penyelenggaraan Pemilu semudah menyelenggarakan 
pilkades. Jumlah peserta sedikit, jumlah pemilih sedikit, perhitungan 
mudah dan dalam satu hari hasil Pemilu langsung dapat diketahui. 
Dengan kondisi seperti  ini maka pengawasan Pemilu akan sangat 
mudah dilakukan dan kecurangan akan mudah diketahui. Dengan 
demikian sengketa Pemilu hampir ti dak akan terjadi. Apabila terjadi 
permasalahannya hanya sebatas pada satu distrik dan permasalahan 
satu kursi ti dak melebar seperti  dalam sistem proporsional. Sengketa 
internal calon dalam satu partai hampir pasti  ti dak ada karena dalam 
seti ap distrik hanya ada satu calon. Pemilu tanpa sengketa tentu 
merupakan harapan seluruh rakyat Indonesia. 
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Tujuh. Biaya Pemilu lebih murah. Sistem ini menyebabkan biaya 
Pemilu lebih murah, sebab calon hanya memberikan dana untuk 
sekali kampanye. Para petualang politi k atau “kutu loncat” akan 
sulit mendapatkan tempat. Calon anggota cukup mengamankan 
kemenangan dalam distriknya. Dari sisi penyelenggara Pemilu biaya 
jauh lebih murah dibandingkan dengan sistem proporsional, sebab 
sangat mudah dan cepat dalam penyelenggaraan, perhitungan dan 
penentuan pemenang. Biaya untuk menyelesaikan sengketa Pemilu 
dapat dihapus dari anggaran partai, dengan demikian kebutuhan 
anggaran akan lebih rendah. 

Delapan. Votegett er (penarik suara pemilih) akan hilang. Sistem 
distrik ti dak mengenal votegett er sebab anggota yang terpilih harus 
tetap duduk di parlemen dan akan ada risiko jika yang bersangkutan 
mengundurkan diri. Penggunaan vottegetter masih ditemukan 
dalam Pemilu 2014. Dalam daft ar calon Partai Demokrat semua 
menteri kabinet Indonesia bersatu Jilid II dan sejumlah arti s ternama 
ditempatkan sebagai calon, padahal belum tentu mereka akan duduk 
di DPR jika terpilih. Fenomena vott egett er seperti  menempatkan arti s, 
olahragawan yang popular atau pejabat publik untuk menarik suara 
dalam Pemilu sistem proporsional ti dak akan terjadi pada sistem 
Pemilu distrik. Tokoh yang dipasang sebagai vott egett er apabila 
mengundurkan diri maka partainya akan kehilangan satu kursi, sebab 
yang mengganti kan posisinya bukan orang satu partai, tetapi calon 
dari partai lain peringkat dibawahnya. 

Sembilan. Kinerja anggota DPR meningkat. Sistem distrik yang 
mendorong penyederhanaan sistem kepartaian akan meningkatkan 
kinerja DPR. Jumlah fraksi di DPR yang terbatas memudahkan 
keputusan yang diambil dalam rapat-rapat di DPR. Bargaining positi on 
dalam penentuan keputusan akan dapat diminimalisir sehingga 
keputusan akan cepat diambil. Kecepatan dalam pengambilan 
keputusan ini akan meningkatkan kemampuan DPR dalam menyusun 
legislasi. Kemampuan DPR menyelesaikan legislasi lebih banyak dan 
lebih berkualitas berarti  menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja 
dewan. 
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Sepuluh. Parpol menjadi agen kader pemimpin bangsa. Sistem 
demokrasi menempatkan parpol sebagai insti tusi penti ng dalam 
pengkaderan calon pemimpin bangsa. Parpol bukan calo politi k tetapi 
mendidik, merekrut dan menyiapkan kader untuk masuk dalam 
sistem politi k dan pemerintahan. Sistem Pemilu distrik (heavy distrik) 
menjadikan parpol sebagai insti tusi yang berkualitas dengan sistem 
pengkaderan yang baik, sebab bila gagal melakukan pengkaderan di 
internal partai akan hilang dalam Pemilu.

Penyederhanaan sistem kepartaian dan ketahanan nasional

Kontribusi sistem Pemiludistrik terhadap penyederhanaan 
sistem kepartaian.

1. Sistem kepartaian menjadi lebih sederhana. Dalam seti ap 
penyelenggaraan Pemilu akan ada partai yang tereleminasi dan 
partai baru yang akan ikut Pemilu akan sulit mendapatkan kursi. 
Partai yang tereleminasi para pengurusnya ti dak akan mencoba 
membuat partai baru, tetapi akan berusaha bergabung dengan 
partai lain untuk dapat ikut Pemilu berikutnya.

2.  Jumlah partai ti dak akan semakin bertambah. Seti ap 
konflik internal partai tidak akan mendorong pengurus 
membentuk partai baru, sebab tidak ada jaminan akan 
mendapatkan kursi di DPR. Partai baru membutuhkan 
sumberdaya yang besar dengan kemungkinan mendapatkan 
kursi kecil sehingga konfl ik internal ti dak mendorong kader 
partai memisahkan diri dengan membentuk partai baru.

3.  Mayoritas di parlemen terbentuk. Jumlah partai yang 
sedikit akan memudahkan terbentuknya mayoritas dalam 
parlemen sehingga dukungan terhadap pemerintah (presiden) 
ti nggi. Presiden ti dak memerlukan dukungan banyak partai 
untuk berkoalisi di parlemen, sebab mayoritas bisa dibentuk 
dari satu atau dua partai saja yang benar-benar memiliki kursi 
yang besar di DPR.
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Kontribusi penyederhanaan sistem kepartaian terhadap ketahanan 
nasional

1. Tidak banyak fraksi di DPR. Jumlah fraksi yang 
sedikit membuat Pemerintah pada posisi yang kuat dalam 
merealisasikan program kerjanya. Dukungan parlemen yang 
kuat memberikan banyak kesempatan pada pemerintah untuk 
merealisasikan programnya. Kondisi ini tentu sangat mendukung 
terciptanya stabilitas politik sebagai salah satu prasyarat 
ketahanan nasional.

2.  Kebijakan pemerintah dibidang ekonomi mendapat 
dukungan. Posisi pemerintah yang kuat menjadikan dukungan 
kebijakan pemerintah di bidang ekonomi akan sangat kuat. 
Pemerintah mampu melaksanakan kebijakan ekonominya 
sehingga stabilitas ekonomi akan tercapai. Pencapai stabilitas 
ekonomi dan politik dengan sendirinya akan memperkuat 
ketahanan nasional.

3.  Rendahnya konfl ik antarpartai. Dengan sistem kepartaian 
yang lebih sederhana maka konfl ik antar partai akan rendah. 
Konfl ik hanya akan terjadi pada hal-hal yang sangat krusial 
tentang perbedaan cara pandang terhadap suatu masalah, 
misalnya masalah kebijakan luar negeri, pertahanan atau 
ekonomi. Hal-hal yang kecil ti dak akan mendorong terjadinya 
konfl ik antar partai.

Indikasi keberhasilan
Implementasi sistem distrik akan menemui banyak 

permasalahan. Hal ini terjadi karena penerapan distrik akan membawa 
konsekuensi yang besar terhadap sistem politi k nasional, terutama 
sistem kepartaian. Peran partai akan menurun dan pemerintah akan 
menguat posisinya. Keberhasilan penerapan sistem distrik dapat 
dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Terwujudnya undang-undang Pemilu dengan sistem 
distrik. Penerapan Pemilu dengan sistem distrik ditandai 
dengan revisi undang-undang pemilihan. Revisi dilakukan pada 
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ketentuan tentang penerapan sistem Pemilu untuk DPR dan 
DPRD, sebab untuk DPD pemilihan telah menggunakan sistem 
distrik dengan propinsi sebagai distrik. Ketentuan pemenang 
dalam pemilihan anggota DPD, calon yang memperoleh 
suara terbanyak dari peringkat 1 sampai 4 dinyatakan sebagai 
pemenang. Untuk anggota DPR seti ap distrik hanya 1 kursi dan 
distrik lebih kecil dari propinsi tergantung jumlah penduduk.

2. Terwujudnya dukungan politi k yang ti nggi. Implementasi 
sistem Pemilu distrik memerlukan dukungan politi k yang ti nggi. 
Dukungan itu harus datang dari pemerintah, DPR dan partai-
partai politi k. Apabila mayoritas sudah memberikan dukungan 
maka sisti m distrik dapat diterapkan. Apabila dukungan dari elit 
partai kurang kuat maka dukungan dapat digalang dari rakyat 
melalui berbagai saluran komunikasi politi k.

3. Tercapainya konsensus untuk perubahan. Perubahan 
seringkali menimbulkan resistensi bahkan penentangan secara 
terbuka. Perubahan akan berhasil apabila dikelola dengan baik. 
Supra struktur, infra struktur dan sub struktur harus membangun 
konsensus untuk perubahan sistem Pemilu dari proporsional 
menjadi sistem distrik. Kemampuan membangun konsensus 
menjadi salah satu indikator perubahan sistem Pemilu.

4.  Pendidikan politi k masyarakat sudah ti nggi. Politi k sudah 
menjadi bahan pembicaraan seti ap hari bagi sebagian besar 
rakyat Indonesia, bahkan mungkin telah berlebihan. Namun 
demikian sebagian besar kurang memahami hakekat politi k itu 
sendiri. Keberhasilan dalam pendidikan politi k kepada rakyat 
merupakan indikator perubahan sistem Pemilu.

Sistem Pemilu distrik mendukung ketahanan nasional

Stabilitas politi k negara demokrati s sangat dipengaruhi oleh 
hasil Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu yang bersih, jujur, adil dan ti dak 
ada sengketa pasca perhitungan suara hampir dipasti kan stabilitas 
politi k akan mantap. Sedangkan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 
dipengaruhi oleh sistem Pemilu. Amerika Serikat sebagai rujukan 
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utama penyelenggaraan Pemilu, menggunakan sistem distrik yang 
simpel dan mudah dikontrol oleh siapapun. Beberapa jam setelah 
Pemilu dinyatakan ditutup hasilnya langsung dapat diketahui, ti dak 
ada protes tentang hasil yang diumumkan karena transparan dengan 
didukung teknologi informasi yang baik.

Implementasi sistem Pemilu distrik diperlukan adanya kebijakan 
yang dapat digunakan sebagai pedoman agar upaya yang ditempuh 
dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Kebijakan pada dasarnya 
adalah penentuan arah dan tujuan untuk mewujudkan tercapainya 
kepentingan yang diharapkan. Kebijakan implementasi system 
Pemilu distrik guna penyederhanaan sistem kepartaian dalam rangka 
ketahanan nasional memerlukan langkah-langkah strategis dan 
identi fi kasi sasaran yang harus diambil. Pokok-pokok strategi dan 
sasaran yang harus dicapai adalah:

1. Melakukan regulasi undang-undang Pemilu pada point 
sistem yang digunakan. Strategi ini dimaksudkan sebagai 
landasan bagi pelaksanaan sistem Pemilu distrik. Tanpa revisi 
undang-undang Pemilu pada point sistem Pemilu, maka 
implementasi sistem distrik ti dak dapat diterapkan, sehingga 
strategi ini mutlak diperlukan. Strategi revisi undang-undang 
Pemilu harus mampu menggalang kekuatan di parlemen untuk 
memberikan dukungan.

2.  Meningkatkan dukungan politi k. Strategi dukungan politi k 
dimaksudkan agar upaya melakukan revisi undang-undang 
Pemilu mendapatkan dukungan dari pemerintah, DPR, DPD, 
berbagai kelompok masyarakat, Tokoh Masyarakat (Tomas), 
Tokoh Agama (Toga) dan semua stakeholder Pemilu.

3.  Mengatasi resistensi terhadap perubahan. Semua 
perubahan mendapatkan resistensi, terutama dari kelompok-
kelompok mapan yang telah menikmati  atau telah mendapatkan 
keuntungan dari sistem yang telah ada. Oleh karena itu perlu 
strategi untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan.

4.  Meningkatkan pendidikan politi k masyarakat. Pendidikan 
politi k rakyat sangat penti ng dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara termasuk dalam pemilihan umum. Pendidikan politi k 
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yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat akan 
sangat penti ng arti nya dalam upaya melakukan perubahan.

Sasaran
Untuk melaksanakan strategi yang ditetapkan, dirumuskan 

sasaran dengan memperhati kan subyek, obyek dan metoda serta 
sarana dan prasarana.

Subyek adalah pelaku atau pelaksana yang akan melaksanakan 
tugas sesuai dengan kewenangannya sehingga Pemilu sistem distrik 
dapat terlaksana. Subyek secara garis besar dibedakan sebagai 
berikut, suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur. 

Obyek, sebagai langkah untuk mewujudkan implementasi sistem 
Pemilu distrik guna penyederhanaan sistem kepartaian dalam rangka 
ketahanan nasional maka yang menjadi obyek adalah pemerintah, 
perguruan ti nggi, lembaga peneliti an, tokoh masyarakat, tokoh agama, 
aparat penegak hukum, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat 
(LSM), yang kesemuanya mempunyai peran penti ng.

Metoda. Untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai 
oleh subyek dalam implementasi sistem Pemilu distrik guna 
penyederhanaan sistem kepartaian dalam rangka ketahanan nasional, 
digunakan beberapa metoda yaitu regulasi, sosialisasi, komunikasi, 
koordinasi, edukasi, pengawasan, parti sipasi. Fasilitasi, simulasi.

Upaya
Berkaitan dengan strategi tersebut, maka perlu dilakukan 

langkah-langkah komprehensif dengan memperhati kan kemampuan 
dari berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Upaya yang akan 
dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan regulasi undang-undang Pemilu pada point 
sistem yang digunakan.

1) Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri 
mengajukan naskah akademis tentang sistem Pemilu 
distrik. Naskah akademis ini akan diuji oleh anggota DPR, 
perguruan ti nggi, akademisi, pengamat dan stakeholder 
yang lain untuk mendapatkan masukan dan revisi 
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sebelum diajukan sebagai rancangan undang-undang 
pemerintah tentang sistem Pemilu. 

2) Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri 
mengajukan rancangan undang-undang sistem Pemilu 
dengan mengikuti  prosedur menurut undang-undang tata 
terti b DPR. Menurut UU tentang tata terti b Rancangan 
undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau 
DPD. Rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana 
dimaksud dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan 
komisi, Badan Legislasi, atau DPD. Sebelum tahap 
pengajuan sebaiknya lembaga yang mengambil inisiati f 
mengajukan revisi sistem Pemilu melakukan berbagai 
kajian untuk memberikan hasil yang terbaik terhadap 
revisi yang akan dilakukan. Tahapan yang akan dilalui 
dalam melakukan revisi sebagai berikut:

a) Presiden, DPR atau DPD mengajukan rancangan 
undang-undang Pemilu dalam program legislasi 
nasional (prolegnas). Dalam keadaan tertentu 
DPR dan Presiden dapat mengajukan rancangan 
undang-undang di luar Prolegnas. 

b) Pimpinan DPR membentuk komisi yang akan 
khusus membahas tentang rancangan undang-
undang yang diajukan. Rapat-rapat di komisi ini 
untuk mencapai harmonisasi dan kesesuaian 
rancangan undang-undang yang diajukan sehingga 
keputusan merupakan hasil kesepakatan yang telah 
diwakili unsur-unsur fraksi.

c) Komisi revisi undang-undang Pemilu yang 
beranggotakan dari unsur seluruh fraksi di 
DPR sesuai komposisi membahas rancangan 
undang-undang. Apabila diperlukan progres 
dari pembahasan dapat dikonsultasikan kepada 
pimpinan fraksi masing-masing.
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d) Komisi revisi menetapkan hasil rapat untuk 
dibawa ke sidang paripurna DPR. Rapat komisi 
sebagai personifi kasi dari seti ap fraksi di DPR ini 
memiliki peran penti ng dalam mengajukan draf 
naskah undang-undang yang akan diajukan ke 
sidang paripurna. 

e) Rapat komisi mengundang akademisi, peneliti  
dan perguruan ti nggi untuk mengkriti si naskah 
rancangan undang-undang Pemilu. Langkah ini 
sebagai cara untuk mengkriti si drat naskah dan 
mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya 
sehingga rancangan yang diajukan menjadi sangat 
komprehensif.

f) Sidang paripurna DPR yang didahului 
dengan pandangan umum masing-masing fraksi 
menetapkan rancangan undang-undang baik 
melalui aklamasi maupun voti ng. Sekalipun yang 
akan dibahas sudah merupakan draf naskah komisi, 
namun dapat saja dimentahkan lagi oleh anggota 
DPR yang ti dak masuk dalam rapat dikomisi. Oleh 
karena itu diperlukan komunikasi yang baik antara 
anggota komisi dengan anggota DPR yang lain 
dalam satu fraksi.

g) Presiden mengesahkan undang-undang yang 
telah ditetapkan oleh sidang paripurna DPR. 
Rancangan undang-undang yang sudah disetujui 
bersama antara DPR dengan Presiden, paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan oleh 
pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan 
menjadi undang-undang. Dalam hal rancangan 
undang-undang sebagaimana dimaksud tidak 
disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-
undang tersebut disetujui bersama, rancangan 
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undang-undang tersebut sah menjadi undang-
undang dan wajib diundangkan.

h) Pemerintah beserta Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) melakukan sosialisasi tentang undang-undang 
Pemilu yang baru. Sosialisasi yang dilakukan KPU harus 
mampu menjangkau seluruh rakyat Indonesia sehingga 
menjamin suksesnya penyelenggaraan Pemilu. 

i) Badan Pengawas Pemilu mengamati , mengawasi 
dan memperhati kan seti ap tahapan pelaksanaan 
Pemilu. Pengawasan dimulai dari pendaftaran 
calon peserta Pemilu, pendaft aran calon legislati f, 
penetapan daft ar pemilih, pembentukan distrik, 
pelaksanaan pemilihan, penentuan pemenang dan 
berbagai kemungkinan sengketa pasca pemilihan. 

2. Meningkatkan Dukungan Politi k. Perubahan undang-
undang memerlukan dukungan polilitik yang besar di 
suprastruktur, infrastruktur maupun substruktur. Berbagai 
upaya yang dapat dilakukan untuk menggalang dukungan 
adalah:

1) Kementerian Dalam Negeri selaku wakil Pemerintah 
yang memiliki inisiatip perubahan Undang-undang 
Pemilu melakukan sosialisasi internal terhadap instasi 
pemerintah untuk mendapatkan dukungan dan masukan 
untuk memperbaiki rancangan revisi undang-undang.

2) Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri 
mengundang para akademisi melalui berbagai forum 
seminar dan diskusi untuk mengkritisi rancangan 
undang-undang Pemilu. Dukungan para akademisi sangat 
penti ng karena mereka menjadi referensi utama media 
massa dalam menyampaikan analisa sehingga mampu 
mempengaruhi opini publik.

3) Pemerintah melalui Kementerian dalam negeri 
menyampaikan komunikasi politik tentang undang-
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undang Pemilu dengan dukungan berbagai media massa 
untuk mendapatkan tanggapan dan masukan sebanyak-
banyaknya. Hal ini sekaligus untuk menguji apakah 
rancangan yang akan diajukan mendapatkan persetujuan.

4) Pemerintah dan DPR menetapkan sistem distrik 
9-1. Sistem distrik 9-1, artinya setiap pemilihan 10 
anggota DPR, hanya dibentuk 9 distrik. Calon kesepuluh 
ditentukan berdasarkan peringkat kedua suara terbanyak 
diantara 9 calon peringkat dua yang lain. Sebagai contoh 
misalnya suatu propinsi dengan jumlah penduduk 5 juta 
mendapatkan jatah 10 kursi di DPR, dengan asumsi 1 
orang anggota DPR mewakili 500.000 orang. Dengan 
mengacu pada komposisi penduduk di propinsi maka 
penetapan distrik sebagai berikut:

TABEL 6.1
KOMPOSISI PENDUDUK DAN JATAH KURSI DI PROPINSI “X”

Kab/Kota Penduduk Distrik
A 1.500.000 3
B 1.200.000 2
C 900.000 2
D 700.000 1
E 700.000 1

Jumlah 5.000.000 9

5) KPU menetapkan pemenang Pemilu sistem distrik 
9-1 dengan tahapan sebagai berikut:

a) Tahap 1 menentukan 9 kursi yang memperoleh 
suara terbanyak di masing-masing distrik. Seti ap 
calon yang memperoleh suara terbanyak di 
distriknya otomati s menjadi pemenang berapapun 
prosentase perolehan suaranya. Semakin sedikit 
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jumlah partai maka pemenang kursi akan semakin 
besar prosentasenya, sedangkan semakin banyak 
partai semakin besar distorsinya. 

b) Tahap 2 menentukan kursi ke 10 dengan 
cara mencari perolehan suara terbanyak di antara 
peringkat kedua dari 9 distrik. Seti ap distrik pasti  
ada peringkat kedua perolehan suaranya, mereka ini 
yang jumlahnya Sembilan orang saling dibandingkan. 
Calon yang perolehan suaranya terbanyak dengan 
mengabaikan prosentase terhadap jumlah 
pemilihnya memenangkan Pemilu. Berikut ini 
simulasi penentuan pemenang Pemilu distrik:

TABEL 6.2
SIMULASI PEROLEHAN SUARA PEMILU

Berdasarkan pada simulasi di atas pemenang seti ap distrik 
sebagai berikut:
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TABEL 6.3
SIMULASI PEMENANG PEMILU

Distrik Pemenang
1,2 Partai C
3,5,9 Partai A
4 Partai E
7 Partai F
6,8 Partai J

Partai lain ti dak mendapatkan kursi, sedang kursi DPR 
ke 10 dimenangkan oleh partai C sebagai peraih suara 
terbanyak dari 9 distrik pada peringkat 2. Dengan demikian 
partai C mendapatkan tambahan satu kursi menjadi 3 
kursi.

6) Pemerintah dan DPR menetapkan Perimbangan 
jumlah kursi di pulau jawa dan luar pulau jawa. Jumlah 
anggota DPR perwakilan dari pulau jawa dan luar pulau 
jawa harus sama, meskipun prosentase penduduk di Jawa 
lebih dari 50. Dengan wakil yang sama dan benar-benar 
berasal dari daerah yang diwakili diharapkan mampu 
menyampaikan aspirasi daerahnya. Distrik yang banyak 
dalam rentang kendali antar kepulauan yang luas akan 
meminimalisir angka golput. 

7) Pemerintah dan DPR menetapkan bahwa yang dapat 
mengikuti  pemilihan di suatu distrik hanya partai yang 
memiliki pengurus resmi minimal di 50% dari jumlah 
kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh KPU. Partai 
meskipun secara sah dapat mengikuti  Pemilu, namun 
apabila dalam suatu distrik tidak memiliki pengurus 
partai lebih dari 50% kabupaten/kota maka di distrik 
tersebut ti dak dapat mengajukan calonnya. Untuk distrik 
yang hanya satu kabupaten/kota syarat pengurus yang 
harus dimiliki adalah 50% pengurus di ti ngkat kecamatan. 
Dengan ketentuan ini maka jumlah calon akan berkurang, 
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yang berarti  prosentase suara yang hilang berkurang. 
Berikut contoh simulasi calon di distrik yang dibentuk di 
Propinsi Papua:

TABEL 6.4
CONTOH SIMULASI CALON DISTRIK I PROPINSI PAPUA

8) Pemerintah dan DPR menetapkan bahwa seti ap calon 
yang diusulkan oleh partai harus memiliki persyaratan 
memiliki dukungan awal. Jumlah dukungan awal ini 
minimal 1/100 dari jumlah penduduk di suatu distrik. 
Apabila di suatu distrik jumlah penduduknya 500.000, 
maka seorang calon minimal harus mendapat dukungan 
awal 5000 orang penduduk yang dibuktikan dengan 
tandatangan dan fotocopy KTP. Seti ap calon yang diajukan 
partai pendukung awalnya kurang maka harus melengkapi 
kekurangannya maksimal 30 hari setelah pendaft aran 
calon pemilih ditutup atau diganti kan oleh calon lain dari 
partai yang sama. 

9) KPU sebagai penyelenggara meningkatkan sosialisasi 
tentang pelaksanaan Pemilu. Ketidakhadiran pemilih 
pada hari pemilihan diantaranya kurangnya sosialisasi 
terutama untuk penduduk-penduduk di pedesaan dan 
daerah terpencil. 

10) KPU menetapkan Pemilu dengan electronic voti ng 
berbasis data dari e-KTP. Penggunaan e-voting akan 
mengurangi potensi suara yang rusak, hilang atau ti dak 
dicoblos dengan sempurna, lebih menghemat biaya, 

PARTAI

“A”

“B”

“C”

KABUPATEN 1

Tidak ada pengurus

 ada pengurus

ada pengurus

KABUPATEN 2

Tidak ada pengurus

Tidak ada pengurus

ada pengurus

KET

Tidak dpt 

Dapat 

Dapat 
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memudahkan perhitungan suara, mencegah sengketa 
perolehan suara dan hasilnya mudah diakses siapapun. 
Pada e-voti ng ini para pemilih cukup membawa e-KTP 
dengan memilih didistriknya, di TPS manapun. Dengan 
sistem ini satu jam setelah TPS terakhir ditutup, maka 
hasilnya akan langsung kelihatan. Hasil pemilihan dapat 
langsung dilihat dengan tampilan sebagai berikut:

GRAFIK 6.1
TAMPILAN PEROLEHAN SUARA DENGAN E-VOTING

11) KPU mengumumkan pembentukan distrik 1,5 tahun 
menjelang pemungutan suara atau 6 bulan sebelum 
penyerahan calon legislati f sehingga dapat dicermati , 
dikritisi dan dikaji. Dengan waktu yang cukup untuk 
mengamati distrik yang diumumkan KPU maka ada 
peluang untuk memperbaiki sehingga ti dak ada partai atau 
golongan masyarakat yang dirugikan dengan pembentukan 
distrik.

12) Kementerian dalam negeri menerapkan e-KTP 
secara maksimal sehingga menghindari duplikasi data 
dan mendapatkan data base kependudukan nasional. 
Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) 
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telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 
2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk 
Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35 Tahun 
2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 
2009. Dengan penerapan e-KTP semesti nya ti dak ada lagi 
identi tas lain yang digunakan untuk data kependudukan

13) Kementeriaan Dalam Negeri berkoordinasi dengan 
Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Negara, agar kartu 
identi tas yang dikeluarkan oleh insti tusi TNI dan Polri 
dapat berlaku sebagai KTP. Pemberlakuan kartu identi tas 
anggota TNI dan Polri sebagai pengganti KTP sangat 
penti ng untuk menghindari penyalahgunaan identi tas, 
sebab sampai saat ini TNI dan Polri tetap memutuskan 
ti dak akan menggunakan hak pilih dalam Pemilu.

14) Kementerian Dalam Negeri dibantu Badan Pusat 
Stati sti k melakukan pemetaan penduduk berdasarkan data 
base e-KTP. Pemetaan ini harus memuat tentang jumlah, 
jenis kelamin, umur, suku, agama dan Ras. Pemetaan ini 
akan menjadi dasar dalam menyusun distrik di Pemilu. Hal 
ini akan dapat menghindari dominasi kelompok mayoritas 
di seti ap distrik. Sebagai contoh misalnya suatu propinsi 
dengan penduduk 5 juta dengan komposisi suku bangsa 
“A” sebesar 70 % (3.500.000), suku bangsa “B” sebesar 20 
% dan suku bangsa “C” sebesar 10%, maka distrik harus 
dibuat sebagai berikut:

a) Dibentuk 6 distrik dengan mayoritas penduduknya 
berasal dari suku bangsa “A”,

b) Dibentuk 2 distrik dengan mayoritas penduduknya 
berasal dari suku bangsa “B”.

c) Dibentuk satu distrik dengan mayoritas 
penduduknya berasal dari suku bangsa “C”.
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15) Tokoh agama dan Tokoh masyarakat melakukan 
monitor, mengamati  dan mengkriti si distrik yang dibentuk 
oleh KPU. Peran dari para Toga dan Tomas ini diharapkan 
aktif untuk mencegah distrik dibentuk sesuai dengan 
keinginan kelompok, elit atau partai tertentu. 

16) Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas 
Pemilu sebagai penyelenggara dan pengawas memberikan 
pembelajaran kepada masyarakat tentang sistem yang 
akan digunakan. Penerapan sistem distrik memudahkan 
KPU untuk menyelenggarakan Pemilu dan memudahkan 
Bawaslu melakukan pengawasan.

17) Perguruan Tinggi meningkatkan kajian tentang 
berbagai sistem Pemilu dan dampaknya secara komprehensif. 
Perguruan ti nggi yang memiliki kompetensi untuk melakukan 
berbagai kajian, meningkatkan peran sertanya dalam 
melakukan perubahan sistem Pemilu. Berbagai forum seperti  
seminar, diskusi dan debat dapat digunakan untuk menggali, 
menguji dan memperbaiki ide tentang pelaksanaan Pemilu 
sistem distrik. Para civitas akademis yang dianggap sebagai 
aktor pembaharuan dapat berperan besar meningkatkan 
pemahaman rakyat terhadap sistem Pemilu.

18) Media massa sebagai salah satu pilar demokrasi 
memberikan opini yang baik dengan memberikan 
dukungan perubahan sistem Pemilu. 

19) LSM memberikan penerangan kepada masyarakat 
keuntungan yang akan diperoleh apabila menggunakan 
sistem distrik. LSM dapat memberikan pembelajaran 
kepada masyarakat untuk mengenali para calon legislati f 
dengan baik. 

20) Parpol melakukan kajian secara obyekti f tentang 
kelebihan dan kekurangan sistem Pemilu proporsional 
maupun sistem distrik. Hasil kajian yang obyekti f ini harus 
disampaikan kepada konsti tuen untuk merubah sistem 
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Pemilu. Parpol ti dak boleh mengendalikan hasil peneliti an 
demi kepenti ngan sendiri, tetapi harus mengarah kepada 
kepenti ngan yang lebih besar.

21) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui 
sistem distrik untuk mewakili propinsi mendorong sistem 
yang sama untuk pemilihan DPR. Pemilihan anggota DPD 
dalam ketentuan Pasal 32 UU Susduk merupakan adopsi 
model senat AS dan Staendrat Swiss. Sesuai model senat, 
anggota DPD adalah wakil rakyat daerah dan bukan 
pemerintah daerah. 

22) Partai-partai besar menggalang dukungan atau 
membentuk koalisi di DPR untuk mengajukan atau 
memberikan dukungan terhadap pengajuan perubahan 
sistem Pemilu dalam UU Pemilu. Dukungan partai-partai 
besar ini penti ng karena partai-partai kecil ti dak mungkin 
akan mengajukan atau mendukung perubahan sistem 
Pemilu karena mereka khawati r ti dak akan mendapatkan 
kursi di DPR, oleh karena itu partai-partai besar harus 
bergabung untuk memudahkan jalan perubahan sistem 
Pemilu. 

23) Komisi Pengawasan Pemilu aktif melakukan 
pengawasan mulai dari tahap pemetaan penduduk, 
penentuan distrik dan tanggapan masyarakat. Pengawas 
pemilu diharapkan bekerja obyektif semata-mata 
untuk kepentingan bangsa dan negara agar tercapai 
penyelenggaraan Pemilu yang memberikan manfaat 
sebesar-besarnya untuk mencapai tujuan negara.

3. Mengatasi Resistensi Terhadap Perubahan. Perubahan 
agar mendapatkan dukungan harus mengambil langkah-langkah 
sebagai berikut: 

1) Pemerintah melalui Kementerian komunikasi dan 
informasi meningkatkan komunikasi politi k yang baik. 
Komunikasi merupakan kunci untuk menyampaikan pesan 
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antara yang memberikan pesan dengan yang menerima. 
Pemerintah dalam upaya melakukan perubahan sistem 
Pemilu distrik harus mampu mengkomunikasikan dengan 
baik sehingga resistensi terhadap perubahan ini akan 
kecil. Komunikasi yang dibangun sebaiknya two ways 
communicati on (komunikasi dua arah), jadi ti dak bersifat 
dokmatis, perintah atau menggurui, tetapi menggali 
feedback sebanyak-banyaknya dari masyarakat. 

2) Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri 
mendorong parti sipasi masyarakat untuk memberikan 
dukungan terhadap perubahan sistem Pemilu. Sebelum 
perubahan sistem Pemilu disosialisasikan, rancangan 
perubahan yang telah diformulasikan Pemerintah harus 
dapat mengidenti fi kasi pihak-pihak yang akan cenderung 
resistan terhadap perubahan tersebut. Pihak-pihak yang 
resisten tersebut kemudian dilibatkan dalam membahas 
faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sistem 
Pemilu. Parti sipasi mereka akan mengurangi resistensi.

3) Semua Lembaga Pemerintah membentuk agen 
perubahan yang terdiri dari para akademisi, pers, LSM, 
Toga dan Tomas. Para agen perubahan inilah yang akan 
menjadi katalisator dan mengkampanyekan perubahan 
sistem Pemilu, sehingga perubahan berhasil dilakukan.

4) Semua Lembaga Pemerintah memberikan fasilitasi 
terhadap berbagai kegiatan para Agen perubahan yang 
melakukan sosialisasi dan pelibatan masyarakat. Fasilitas 
ini akan memberikan keleluasaan melakukan berbagai 
kegiatan dalam rangka pelaksanaan sistem Pemilu distrik.

5) Semua Lembaga Pemerintah dengan dukungan agen 
perubahan melakukan negosiasi secara formal dan informal 
dengan berbagai kelompok, partai, LSM atau kekuatan 
politik yang memiliki potensi besar untuk menentang 
perubahan sistem Pemilu. Berbagai kelompok tersebut 
diundang untuk berdiskusi dan negosiasi yang diharapkan 
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variasi dapat memperoleh kesepakatan sesuai. Negosiasi 
juga dapat dilakukan dalam forum rapat-rapat di DPR.

6) Semua Lembaga Pemerintah membangun opini 
publik tentang penti ngnya (Establishing a sense of urgency), 
perubahan sistem Pemilu dari proporsional menuju sistem 
distrik. Opini yang perlu dibangun bahwa sistem distrik 
akan meningkatkan kualitas hasil Pemilu, lebih adil, mudah 
dan cepat. Keberhasilan membangun opini publik ini akan 
meningkatkan dukungan terhadap perubahan sistem Pemilu 
dari proporsional menjadi sistem distrik.

7) Semua Lembaga Pemerintah membentuk kerjasama 
yang kuat (Forming a powerful guiding coaliti on) dengan 
semua stakeholder Pemilu. Kerjasama ini dalam rangka 
menggalang dukungan yang besar demi suksesnya 
pelaksanaan Pemilu sistem distrik. Pemerintah dapat 
memulai dari inditi fi kasi kelompok-kelompok atau kekuatan 
politik yang mendukung untuk dihimpun. Sedangkan 
terhadap kelompok-kelompok atau kekuatan politi k yang 
menentang menawarkan negosiasi untuk mencari win-win 
soluti on.

4. Meningkatkan pendidikan politik pada masyarakat. 
Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam 
sistem sosial politi k di suatu negara, baik negara maju maupun 
negara berkembang. Keduanya bahu-membahu dalam proses 
pembentukan karakteristi k masyarakat di suatu negara. Lebih 
dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling 
mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan 
penti ng dalam membentuk perilaku politi k masyarakat di negara. 
Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politi k 
di suatu negara membawa dampak besar pada karakteristi k 
pendidikan yang ada di negara tersebut. Pendidikan politi k 
memegang kunci penti ng dalam menuju sistem pemilihan umum 
yang lebih baik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam 
rangka meningkatkan pendidikan politi k pada masyarakat, yaitu:
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1) Semua lembaga pemerintah memperbanyak bahan 
bacaan seperti  surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk 
publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum. 
Pendidikan politik merupakan salah satu bentuk dari 
komunikasi politik. Oleh karena itu Pemerintah harus 
membuka jalur sebanyak-banyaknya sehingga mudah 
diakses oleh masyarakat. Kemudahan publik terhadap 
akses bahan bacaan akan sangat membantu melakukan 
pendidikan politi k.

2) Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan 
Informasi memperbanyak siaran radio dan televisi yang 
memiliki jangkauan luas ke seluruh wilayah NKRI untuk 
memberikan pendidikan politik. Media televisi telah 
menjadi bagian hidup masyarakat urban. Oleh karena 
itu untuk menjangkau masyarakat kota ini siaran televisi 
tentang pendidikan politi k yang bukan kampanye seseorang 
harus diti ngkatkan. Sedangkan di daerah-daerah pedesaan 
atau daerah terpencil radio masih menjadi sumber utama 
informasi, sehingga perlu kampanye di radio.

3) Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan 
Informasi membangun berbagai blog, website dan jejaring 
sosial untuk melakukan pendidikan politi k dengan media 
yang menarik. Pengguna internet di Indonesia semakin 
meningkat seti ap tahunnya, pendidikan politi k di jaringan 
internet sudah menjadi kebutuhan. 

4) Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri 
memberdayakan Toga dan Tomas untuk melakukan 
pendidikan politi k diberbagai forum dan kesempatan. 
Toga dan Tomas memiliki otoritas yang baik di masyarakat 
sehingga posisinya sangat penting. Kemampuan 
menggalang mereka sebagai bagian dari kekuatan yang 
mendukung perubahan sistem politi k akan mempengaruhi 
keberhasilan implementasi sistem distrik dalam Pemilu.



Edisi April 201440 

ANGKASA CENDEKIA

5) Anggota DPD yang telah dipilih dengan sistem distrik 
memberikan pendidikan kepada para konstituennya 
tentang kemudahan dan kesederhanaan sistem distrik. Bagi 
para calon anggota DPD dalam kampanye dan penentuan 
pemenang sangat mudah melakukan komunikasi politi k 
kepada konsti tuennya karena mereka mengetahui secara 
pasti siapa yang diwakili. Peran anggota DPD dalam 
pendidikan politik ini sangat penting karena mereka 
memiliki kedekatan dengan para pemilihnya sehingga akan 
sangat efekti f.

6) Perguruan ti nggi meningkatkan upaya sosialisasi 
tentang politi k kepada masyarakat melalui Tri Dharma 
perguruan tinggi. Sebagai institusi yang dipandang 
memiliki kredibilitas dan netral, perguruan ti nggi memiliki 
pengaruh yang besar untuk membentuk opini publik 
tentang pemilihan umum dan sistem yang digunakan. 
Perguruan ti nggi di Indonesia masih dipandang sebagai 
insti tusi yang netral dan ti dak memiliki kepenti ngan politi k 
sehingga perannya dalam pendidikan politi k sangat besar. 

7) Perguruan ti nggi memperbanyak kajian, peneliti an 
dan jurnal-jurnal tentang pendidikan politi k. Kuti pan dari 
hasil kajian, peneliti an dan jurnal ini akan menjadi acuan 
dan referensi dalam menetukan sikap dan pandangan 
politi k. Kajian, peneliti an dan jurnal tentang sistem Pemilu 
merupakan akan memberikan alternati f pilihan untuk 
melakukan perubahan sistem Pemilu.

8) LSM yang bergerak dibidang pendidikan politik 
meningkatkan pemahaman kepada masyarakat binaannya 
untuk memberikan alternati f pilihan tentang sistem Pemilu. 
LSM memiliki kedekatan dengan masyarkat sehingga 
memiliki kemampuan untuk melakukan pendidikan politi k 
yang baik.

9) Partai politi k memberikan pendidikan politi k kepada 
organisasi underbow-nya, kader, anggota dan simpati sannya. 
Parpol memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman 
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yang benar kepada konsti tuennya tentang sistem Pemilu 
yang digunakan.

10) Para kader partai aktif melakukan pendidikan 
politik kepada simpatisan partai dengan berbagai 
cara. Kemampuan kader partai dalam melakukan 
pendidikan politik kepada simpatisannya akan sangat 
menentukan pemahaman tentang sistem politi k dan sistem 
pemerintahan yang sesuai.

Saran
Konsepsi implementasi sistem Pemilu distrik telah disampaikan 

secara detail, namun demikian ada hal-hal yang ti dak terkait langsung 
dengan permasalahan tetapi mendukung berbagai kebijakan. Oleh 
karena itu untuk memperkuat langkah-langkah tersebut disarankan 
sebagai berikut:

a. Pemerintah mempersiapkan transisi dari Pemilu sistem 
proporsional menjadi Pemilu sistem distrik dengan mengajukan 
Perpu tentang revisi undang-undang Pemilu. Dalam masa 
transisi ini sistem Pemilu menggunakan sistem campuran antara 
sistem distrik dan sistem proporsional. Anggota DPR 50% dipilih 
melalui sistem distrik dan 50 % melalui sistem proporsional. 
Pemerintah dan KPU menyusun distrik sebanyak 50% kursi di 
DPR. Seti ap peringkat satu otomati s menjadi pemenang. Suara 
sisa diseti ap distrik kemudian diakumulasikan dengan dari 5 
distrik hasilnya untuk menetapkan 5 anggota DPR yang lain 
berdasarkan suara terbanyak partai dengan bilangan pembagi 
seperti  sistem proporsional. 

b. Pemerintah dan DPR bekerjasama untuk menetapkan 
pelaksanaan Pemilu secara serentak sehingga dapat menghemat 
biaya Pemilu dan biaya politik. Pemilu secara serentak 
sekaligus dapat mengurangi tensi politi k di masyarakat yang 
saat ini disibukkan dengan berbagai Pemilu selama lima 
tahun. Pelaksanaan Pemilu serentak juga akan meminimalkan 
biaya secara fi nalsial, biaya politi k, korupsi, dan mencegah 
fragmentasi antar warga masyarakat.
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c. Pemerintah dan DPR meningkatkan parlementary 
threshold dari 3,5% menjadi 5% suara ti ngkat nasional, sehingga 
jumlah partai politi k hanya akan berkisar antara 5-8 partai. 
Dikombinasi dengan sistem distrik maka setelah Pemilu 2024 
diharapkan hanya akan ada 3-4 partai yang ada di Indonesia. 
Dengan demikian sistem kepartaian menjadi sangat sederhana, 
stabilitas politi k dan ekonomi tercapai.

d. Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Toga 
dan Tomas yang ti dak masuk dalam sistem pemerintahan 
mendorong perubahan pelaksanaan sistem Pemilu. Dorongan 
dari para stakeholder ini akan sangat bermakna dalam 
implementasi sistem Pemilu distrik.

e. Pemerintah dan DPR merumuskan kebijakan yang jelas 
tentang sumbangan untuk partai politi k maupun calon legislati f, 
calon gubernur dan calon bupati /walikota. Penyumbang yang 
mengatasnamakan pribadi maupun korporasi harus melalui 
sistem perbankan sehingga transaksinya dapat ditelusuri oleh 
PPATK untuk mencegah ti ndak pidana pencucian uang hasil 
korupsi, penyuapan atau bisnis terlarang lainnya. Penyumbang 
harus jelas identitas dan alamatnya termasuk uang yang 
disumbangkan berasal dari mana.
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P ada tahun 2008, Indonesia 
tercatat sebagai negara kelima 
di Asia, dan ke-76 di dunia 

yang secara resmi mengadopsi prinsip-
prinsip keterbukaan informasi. Dengan 
disahkannya Undang-Undang No. 
14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (UU KIP) telah 
menempatkan Indonesia sejajar 
dengan India, Jepang, Thailand dan 
Nepal dalam pelembagaan kerangka 
hukum bagi pemenuhan hak-hak publik 

untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.
UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat 

publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada 
masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan 
data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, 
diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU 
KIP juga mengatur klasifi kasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya 
untuk memberikan kepasti an hukum tentang informasi-informasi 
yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan 
alasan tertentu.

Kehadiran UU KIP memberikan dampak terhadap sistem 
manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik, khususnya 

Oleh 
Marsma TNI  MA Linggaprana
(Pati Sahli Kasau Bidang Iptek)

Edisi April 201444 

Memahami dan Menindaklanjuti 
UU No 14 Tahun 2008 Mengenai 
Keterbukaan Informasi Publik
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mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja 
di seti ap lembaga publik. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi 
dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi, 
mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi 
publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan 
pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana seti ap Badan 
Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID). PPID merupakan pejabat yang bertanggungjawab dalam 
bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan / 
atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan 
Tanggung Jawab PPID bisa dilihat dalam PP No 61 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi PPID (PPID) maupun Pejabat Fungsional Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PFPID), memerlukan pemahaman dan 
kompetensi khususnya dalam bidang pengelolaan data, informasi 
dan dokumentasi lembaga publik. Penulisan naskah ini dimaksudkan 
agar seti ap pejabat, khususnya yang memiliki tanggung jawab dalam 
pengelolaan informasi dan dokumentasi di jajaran TNI Angkatan 
Udara dapat memahami dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan 
untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab barunya. Dalam naskah 
ini akan disampaikan seputar UU KIP dan rekomendasi yang perlu 
dilakukan TNI AU dengan telah diberlakukannya UU KIP.

Latar Belakang UU KIP

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa seti ap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan 
jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu 
dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan 
informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak 
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untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai 
salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang 
demokrati s.

Salah satu elemen penti ng dalam mewujudkan penyelenggaraan 
negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi 
sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Hak atas informasi 
menjadi sangat penti ng karena semakin terbuka penyelenggaraan 
negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin 
dapat dipertanggungjawabkan. Hak seti ap orang untuk memperoleh 
informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan 
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Parti sipasi 
atau keterlibatan masyarakat ti dak banyak berarti  tanpa jaminan 
keterbukaan informasi publik.

Keberadaan UU KIP sangat penti ng sebagai landasan hukum 
berkaitan dengan : 1) Hak seti ap orang untuk memperoleh informasi; 
2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan 
informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, 
dan cara sederhana; 3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; 4) 
kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan 
pelayanan informasi.

Lahirnya UU KIP di Indonesia berawal dari inisiati f DPR RI berupa 
rancangan undang-undang kebebasan memperoleh informasi publik. 
Pada tahun 2005, RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
(KMIP) diajukan kepada pemerintah untuk dimintakan tanggapan 
dan penyusunan daft ar inventarisasi masalah (DIM). Dengan amanat 
Presiden, Menteri Komunikasi dan Informati ka serta Menteri Hukum 
dan HAM membahas RUU tersebut bersama DPR RI. Pada akhirnya 
RUU KMIP disahkan pada sidang paripurna DPR RI pada 30 April 2008 
menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik yang mulai berlaku efekti f pada 30 April 2010.

Asas dan Tujuan UU KIP
Asas atau prinsip dasar yang dijadikan landasan UU KIP adalah 

: 1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses 
oleh seti ap pengguna informasi publik, 2) Informasi publik yang 
dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, 3) Seti ap informasi publik 
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harus dapat diperoleh seti ap pemohon informasi publik dengan cepat 
dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, 4) Informasi publik 
yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, 
kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian 
tentang konsekuensi yang ti mbul apabila suatu informasi diberikan 
kepada masyarakat serta setelah diperti mbangkan dengan seksama 
bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepenti ngan yang 
lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Secara lebih rinci, tujuan disahkannya UU KIP adalah : 1) 
Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan 
kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan 
keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 
2) Mendorong parti sipasi masyarakat dalam proses pengambilan 
kebijakan publik; 3) Meningkatkan peran akti f masyarakat dalam 
pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik; 5) 
Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yang transparan, 
efekti f dan efi sien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 
6) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat 
hidup orang banyak; 7) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau, 8) Meningkatkan 
pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik 
untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dengan telah diberlakukannya UU KIP, diharapkan dapat 
mengubah budaya ketertutupan (culture of secrecy) menjadi budaya 
yang terbuka. Dengan keterbukaan diharapkan dapat menghilangkan 
berbagai “penyelewengan” yang terjadi karena berada di wilayah 
yang “tertutup”. Hak masyarakat untuk tahu ditempatkan di tempat 
yang “terhormat” sebagai bagian dari kontrol publik. Selain itu, 
dengan diberlakukannya UU KIP akan menempatkan arti  penti ngnya 
sistem informasi, dan orang-orang profesional di bidang data dan 
dokumentasi.

Ketentuan Dalam UU KIP
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik antara lain mengatur tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan informasi dan informasi publik, hak dan kewajiban pemohon 
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dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan 
publik, klasifi kasi informasi, mekanisme memperoleh informasi, dan 
komisi informasi. Untuk menyamakan persepsi tentang informasi dan 
informasi publik disampaikan pengerti an sebagai berikut :

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan 
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, 
fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan 
dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai 
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara 
elektronik ataupun nonelektronik. Sedangkan informasi publik 
adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/
atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan 
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara 
dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan 
undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan 
kepenti ngan publik.

Hak dan kewajiban pemohon, pengguna informasi dan badan 
publik. Diseminasi infromasi publik melibatkan pemohon, pengguna 
informasi dan badan publik. Pengguna informasi publik adalah orang 
yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU 
KIP. Pemohon informasi adalah adalah warga negara dan/atau badan 
hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik 
sebagaimana diatur dalam UU KIP. Sedangkan badan bpblik adalah 
lembaga eksekuti f, legislati f, yudikati f, dan badan lain yang fungsi 
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, 
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan 
dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang 
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja 
daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Sehingga 
perlu dipahami bahwa TNI Angkatan Udara merupakan subyek yang 
menjadi sasaran dalam UU KIP. Baik pemohon, pengguna informasi 
dan badan memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam 
keterlibatannya memperoleh informasi publik. Hal tersebut dibahas 
dalam UU KIP pada Pasal 4 – 8.
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Seti ap orang berhak berhak : 1) Memperoleh informasi publik 
sesuai dengan ketentuan UU KIP; 2) Melihat dan mengetahui 
informasi publik; 3) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk 
umum untuk memperoleh informasi publik; 4) Mendapatkan salinan 
informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undangu Undang 
ini; 5) Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 6) Mengajukan permintaan informasi publik 
disertai alasan permintaan; 7) Mengajukan gugatan ke pengadilan 
apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan 
atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UU KIP.

Pengguna informasi publik mempunyai kewajiban untuk : 1) 
Menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 2) Mencantumkan sumber dari mana kita 
memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepenti ngan 
sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Hak badan publik antara lain : 1) Menolak memberikan informasi 
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 2) Menolak memberikan informasi publik apabila 
ti dak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
3) Informasi publik yang ti dak dapat diberikan oleh badan publik, 
jika informasi yang dapat membahayakan negara; informasi yang 
berkaitan dengan kepenti ngan perlindungan usaha dari persaingan 
usaha ti dak sehat; informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; 
informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau informasi 
publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Kewajiban badan publik adalah : 1) Menyediakan, memberikan 
dan/atau menerbitkan Informasi publik yang berada dibawah 
kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi 
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; 2) Menyediakan 
informasi publik yang akurat, benar, dan ti dak menyesatkan. Untuk 
itu badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem 
informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara 
baik dan efi sien sehingga dapat diakses dengan mudah; 3) Membuat 
perti mbangan secara tertulis seti ap kebijakan yang diambil untuk 
memenuhi hak seti ap orang atas informasi publik. Perti mbangan 
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sebagaimana dimaksud di sini antara lain memuat perti mbangan 
politi k, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan 
negara.

Klasifi kasi Informasi
UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik mengatur jenis dan klasifi kasi informasi publik. Berdasarkan 
klasifi kasinya, informasi publik dibagi menjadi empat, yaitu : 1) 
Informasi yang wajib diumumkan secara berkala / reguler (pasal 9); 
2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (Pasal 10); 
3) Informasi yang wajib tersedia seti ap saat (Pasal 11); 4) Informasi 
yang dikecualikan (Pasal 17). Periksa contoh diagram informasi di 
Lingkungan TNI Angkatan Udara di bawah.

Sedangkan jenis-jenis informasi dari klasifikasi informasi 
tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara 
berkalayaitu : informasi yang berkaitan dengan badan publik; 
informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait; 
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informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau informasi lain yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Informasi ini wajib 
diumumkan paling lambat enam bulan sekali.

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi 
yang masuk dalam kategori ini adalah informasi yang berkaitan 
dengan kebutuhan mendesak bagi hajat hidup orang banyak dan 
keterti ban umum. Misalnya informasi tentang kemungkinan akan 
datangnya bencana alam dan penyebaran penyakit berbahaya seperti  
fl u burung, SARS, demam berdarah, dan sebagainya.

Informasi yang wajib tersedia seti ap saat. Termasuk dalam 
kategori informasi ini adalah : 1) Daft ar seluruh informasi publik 
yang berada di bawah penguasaannya; 2) Hasil keputusan badan 
publik dan perti mbangannya; 3) Seluruh kebijakan yang ada berikut 
dokumen pendukungnya; 4) Rencana kerja proyek termasuk di 
dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik; 5) Perjanjian 
badan publik dengan pihak keti ga; 6) Informasi dan kebijakan yang 
disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk 
umum; 7) Prosedur kerja pegawai badan publik berkaitan dengan 
pelayanan masyarakat; dan/atau 8) Laporan mengenai pelayanan 
akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Setiap tahun badan publik wajib mengumumkan layanan 
informasi berikut sesuai dengan Pasal 12 UU KIP, diantaranya: 1) 
Jumlah permintaan informasi yang diterima; 2) Waktu yang diperlukan 
badan publik dalam memenuhi seti ap permintaan informasi; 3) 
Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau 
4) Alasan penolakan permintaan informasi.

Pada pasal 14 UU KIP juga disebutkan bahwa seti ap badan 
publik wajib menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi 
(PPID) yang dibantu oleh pejabat fungsional dan membuat serta 
mengambangkan sistem penyedian layanan informasi secara cepat, 
mudah, wajar, dan sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan 
informasi publik yang berlaku secara nasional untuk mewujudkan 
pelayanan cepat, tepat dan sederhana. Informasi yang wajib tersedia 
seti ap saat diantaranya adalah informasi BUMN/BUMD dan badan 
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usaha lain yang dimiliki Negara, informasi tentang partai politi k serta 
informasi tentang organisasi pemerintah sebagaimana diatur pada 
UU KIP Nomor 14 tahun 2008 Pasal 14, 15 dan 16.

Informasi publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik 
Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya 
yang dimiliki negara diantaranya : 1) Nama dan tempat kedudukan, 
maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, 
dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar; 2) 
Nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dwan 
komisaris perseroan; 3) Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca 
laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan 
yang telah diaudit; 4) Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga 
pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya; 5) Sistem 
dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas 
dan direksi; 6) Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/
dewan pengawas; 7) Kasus hukum yang berdasarkan UU KIP; 8) 
Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan 
prinsip- prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 
kemandirian, dan kewajaran; 9) Pengumuman penerbitan efek yang 
bersifat utang; 11) Pengganti an akuntan yang mengaudit perusahaan; 
12 ) Perubahan tahun fi skal perusahaan; 13) Kegiatan penugasan 
pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi; 14) 
Mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau informasi lain yang 
ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha 
Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

Informasi yang dikecualikan
 Termasuk kategori informasi ini adalah informasi publik yang 

dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang 
dapat : 1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu 
tindak pidana; 2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, 
saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya ti ndak pidana; 
3) Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana 
yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala 
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bentuk kejahatan transnasional; 4) Membahayakan keselamatan 
dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5) 
Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana 
penegak hukum.

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan dalam kategori 
ini adalah : 1) Putusan badan peradilan; 2) Ketetapan, keputusan, 
peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang 
ti dak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar 
serta perti mbangan lembaga penegak hukum; 3) Surat perintah 
penghenti an penyidikan atau penuntutan; 4) Rencana pengeluaran 
tahunan lembaga penegak hukum; 5) Laporan keuangan tahunan 
lembaga penegak hukum; 6) Laporan hasil pengembalian uang hasil 
korupsi; dan/atau informasi lain yang telah sah dinyatakan terbuka 
pengadilan maupun komisi informasi. Arti nya, informasi ini dapat 
kita minta atau kita berikan kepada pemohon. 

Sedangkan informasi yang diklasifi kasikan dapat membahayakan 
pertahanan dan keamanan negara, adalah menyangkut : 1) Informasi 
tentang strategi, intelijen, operasi, takti k dan teknik yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, 
meliputi  tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau 
evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2) 
Dokumen yang memuat tentang strategi, intelejen, operasi, teknik dan 
takti k yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan 
keamanaan negara yang meliputi  tahap perencanaan, pelaksanaan 
dan pengakhiran atau evaluasi; 3) Jumlah, komposisi, disposisi, atau 
dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem 
pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 
4) Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/
atau instalasi militer; 5) Data perkiraan kemampuan militer dan 
pertahanan negara lain terbatas pada segala ti ndakan dan/atau 
indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan 
negara kesatuan republik indonesia dan/atau data terkait kerjasama 
militer dengan negara lain yang disepakati  dalam perjanjian tersebut 
sebagai rahasia atau sangat rahasia; (misalnya sistem persandian 
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negara; dan/atau sistem intelijen negara, informasi publik yang dapat 
mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 

Disamping itu, informasi yang dapat merugikan ketahanan 
ekonomi nasional : misalnya : 1) Rencana awal pembelian dan 
penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital 
milik negara; 2) Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, 
model operasi insti tusi keuangan; 3) Rencana awal perubahan suku 
bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau 
pendapatan negara/daerah lainnya; 4) Rencana awal penjualan atau 
pembelian tanah atau properti ; 5) Rencana awal investasi asing; 6) 
Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga 
keuangan lainnya; dan/atau 7) Hal-hal yang berkaitan dengan proses 
pencetakan uang.

Informasi yang dapat merugikan kepenti ngan hubungan luar 
negeri seperti  : 1) Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan 
telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi 
internasional; 2) Korespondensi diplomati k antarnegara; 3) Sistem 
komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan 
hubungan internasional; dan/atau 4) Perlindungan dan pengamanan 
infrastruktur strategis indonesia di luar negeri. Informasi yang dapat 
mengungkapkan isi akta otenti k yang bersifat pribadi dan kemauan 
terakhir ataupun wasiat seseorang; Informasi ini dapat dibuka jika : 
1) Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; 
dan/atau 2) Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam 
jabatan-jabatan publik. 

Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi, seperti  : 
1) Riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2) Riwayat, kondisi dan 
perawatan, pengobatan kesehatan fi sik, dan psikis seseorang; 3) 
Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 
4) Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, 
dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5) Catatan yang 
menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan 
satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.Informasi 
ini dapat dibuka jika memenuhi kriteria berikut : 1) Pihak yang 



55 Edisi April 2014

ANGKASA CENDEKIA

rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau 2) 
Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-
jabatan publik (Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik 
atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali 
atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan);

Informasi yang ti dak boleh diungkapkan berdasarkan UU KIP. 
Informasi yang dikecualikan ini ti dak bersifat permanen, tetapi dapat 
dibuka dalam batas waktu tertentu, yang akan diatur kemudian 
oleh Peraturan Pemerintah. Untuk itu, Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi (PPID) di seti ap Badan Publik wajib melakukan 
pengujian tentang konsekuensi dengan saksama dan penuh keteliti an 
sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk 
diakses oleh seti ap orang.

Mekanisme Memperoleh Informasi
Mekanisme memperoleh informasi diatur pada pasal 21 

dan 22 UU KIP. Pada dasarnya untuk memperoleh informasi publik 
didasarkan pada ti ga prinsip yaitu : cepat, tepat waktu, dengan biaya 
ringan. Pemohon dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh 
informasi publik kepada badan publik secara tertulis atau ti dak 
tertulis dengan mencantumkan jenis informasi yang diinginkan. 
Pemohon juga harus mengajukan alasan permohonan informasi 
(digunakan untuk keperluan apa saja). Sedangkan hal-hal yang harus 
dicantumkan pemohon dalam memperoleh informasi antara lain : 1) 
Nama lengkap; 2) Alamat pengirim dan penerima informasi; 3) Jenis 
pekerjaan. Pemohon mencantumkan identi tas sesuai dengan aturan 
yang ditetapkan oleh lembaga yang dimintai informasi.

Paling lambat 10 hari setelah permintaan informasi dicatat, 
badan publik akan memberikan tanggapan. Tanggapan disampaikan 
dalam bentuk tertulis yang antara lain akan memberitahukan 
beberapa hal sebagai berikut : 1) Ada atau ti daknya informasi yang 
diminta. Apabila informasi yang diminta ternyata ti dak ada, maka 
badan publik yang bersangkutan akan meminta kepada badan 
publik lain yang diperkirakan memilikinya; 2) Informasi yang diminta 
termasuk yang terbuka atau dikecualikan.
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Materi informasi yang akan diberikan secara keseluruhan 
atau sebagian. Jika suatu dokumen materi yang dikecualikan, maka 
informasi yang dikecualikan tersebut dihitamkan dengan disertai 
alasan; 1) Alat penyampai informasi yang akan digunakan; 2 Biaya 
yang dikenakan atas pemenuhan informasi yang diminta. Jika dalam 
waktu 10 hari itu belum juga ada tanggapan sebagaimana dimaksud 
di atas, dalam waktu 7 hari berikutnya badan publik akan memberikan 
pemberitahuan secara tertulis.
Pelaksanaan UU KIP

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung 
prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Undang-Undang tersebut ti dak hanya mengatur 
keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada 
organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya 
bersumber dari dana publik, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan 
masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Untuk pengaturan lebih lanjut, UU KIP telah mengamanatkan 
pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 yang 
mengatur mengenai Jangka Waktu Pengecualian terhadap Informasi 
yang Dikecualikan (pasal 20 ayat 2 pada UU Nomor 14 Tahun 2008) 
dan Tata Cara Pembayaran Ganti  Rugi oleh Badan Publik Negara (pasal 
58 UU Nomor 14 Tahun 2008). Namun, Peraturan Pemerintah ini ti dak 
hanya mengatur mengenai kedua hal tersebut, melainkan mengatur 
juga mengenai pertimbangan tertulis kebijakan BadanPublik, 
Pengklasifi kasian Informasi yang Dikecualikan, kedudukan dan tugas 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan pembebanan 
pidana denda.

Pengaturan tersebut diperlukan agar UU KIP dapat dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang memberikan dasar hukum pendelegasian kewenangan 
kepada pemerintah untuk mengatur hal-hal yang diperlukan dalam 
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penyelenggaraan pemerintahan negara ti dak atas permintaan secara 
tegas dari suatu undang-undang.

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, seluruh 
jajaran pejabat publik harus lebih transparan, bertanggung jawab, 
dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena 
pelaksanaan keterbukaan informasi publik bukan semata-mata tugas 
pejabat pengelola informasi dan dokumentasi saja, tetapi menjadi 
tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya. Dengan 
demikian pelaksanaan keterbukaan informasi publik diharapkan 
dapat mendorong penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan 
bernegara menjadi lebih demokrati s.

Tugas dan Tanggungjawab PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di 
badan publik. PPID seharusnya sudah ditunjuk badan publik, paling 
lama satu tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah mengenai 
Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini diundangkan. 

Tugas dan tanggungjawab PPID sebagaimana diatur dalam 
PP Nomor 61 pasal 14, antara lain adalah : 1) Penyediaan, 
penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi; 
2) Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; 3) 
Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana; 4) 
Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik; 
5) Pengujian Konsekuensi; 6) Pengklasifi kasian Informasi dan/atau 
pengubahannya; 6) Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang 
telah habis Jangka Waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik 
yang dapat diakses; dan 7) Penetapan perti mbangan tertulis atas 
seti ap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak seti ap orang 
atas Informasi Publik.

Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan 
Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat 
yang membidangi informasi publik. PPID ditunjuk oleh seti ap Badan 
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Publik Negara yang bersangkutan. PPID di lingkungan Badan Publik 
selain Badan Publik Negara ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik 
yang bersangkutan. Pembentukan PPID di Pemerintah Daerah 
dapat dilakukan dengan Pola Sentralisasi atau Desentralisasi. Selain 
ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, PPID dapat menjalankan 
tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan.

Layanan Informasi Publik
UU KIP merupakan jaminan hukum bagi seti ap orang untuk 

memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia yang 
dijamin oleh Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan UU KIP memerlukan peraturan 
pelaksana sebagaimana dimandatkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 
4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan 
Pasal 26 ayat (1) huruf b dan c UU KIP. Oleh karena itu ditetapkanlah 
Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 tahun 2010 tentang 
Standar Layanan Informasi Publik.

PERKI nomor 1 tahun 2010 bertujuan untuk : 1) Memberikan 
standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi 
Publik; 2) Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan 
Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang 
berkualitas; 3) Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk 
memperoleh akses Informasi Publik; dan 4) Menjamin terwujudnya 
tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur 
dalam UU KIP.

Ruang Lingkup dan Kewajiban Badan Publik

Pengerti an Badan Publik meliputi  : 1) Lembaga eksekuti f; 2) 
Lembaga legislati f; 3) Lembaga yudikati f atau badan lain yang fungsi 
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang 
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja 
daerah. Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh 
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dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan 
masyarakat, dan/atau luar negeri; partai politi k; dan Badan Usaha 
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam pelayanan informasi, Badan Publik wajib : 1) Menetapkan 
peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi 
Publik; 2) Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan 
dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efi sien; 
3) Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab serta wewenangnya; 4) Menganggarkan pembiayaan 
secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) Menyediakan 
sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan 
pengumuman dan meja informasi di seti ap kantor Badan Publik, 
serta situs resmi bagi Badan Publik Negara; 6) Menetapkan standar 
biaya perolehan salinan Informasi Publik; 7) Menetapkan dan 
memutakhirkan secara berkala Daft ar Informasi Publik atas seluruh 
Informasi Publik yang dikelola; 8) Menyediakan dan memberikan 
Informasi Publik; 9) Memberikan tanggapan atas keberatan yang 
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan; 
10) Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi 
Publik serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; 
dan 11) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
layanan Informasi Publik pada instansinya.

Standar Layanan Informasi Publik

Seti ap orang berhak memperoleh informasi publik dengan 
cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan 
informasi publik. Badan publik wajib memenuhi hak tersebut melalui 
pengumuman informasi publik dan penyediaan informasi publik 
berdasarkan permohonan sebagaimana diatur dalam PERKI 1 tahun 
2010 pasal 19.

Standar layanan informasi publik melalui pengumuman. 
Badan publik wajib mengumumkan informasi melalui pengumuman. 
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Badan publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib 
disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya 
melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah 
diakses oleh masyarakat. Pengumuman melalui situs resmi diwajibkan 
bagi badan publik negara yang sudah memiliki situs resmi.

Badan publik non negara wajib mengumumkan informasi 
yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 11 sekurang-kurangnya melalui papan 
pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat. 
Format pengumuman dibuat dengan ringkas dengan mencantumkan 
nama PPID dan/atau petugas informasi serta alamat/nomor telepon 
yang dapat dihubungi apabila pemohon/pengguna informasi 
membutuhkan informasi rinci dari pengumuman yang ada.

Pengumuman informasi disampaikan dengan mempergunakan 
bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta dapat 
memperti mbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk 
setempat. Pengumuman informasi disampaikan dalam bentuk 
yang memudahkan bagi masyarakat dengan kemampuan berbeda 
untuk memperoleh informasi. Yang dimaksud dengan kemampuan 
yang berbeda adalah mereka yang dapat melakukan hal yang ti dak 
dapat dilakukan oleh orang pada umumnya. Misalnya membaca 
huruf braille, menggunakan bahasa isyarat dengan tangan untuk 
berkomunikasi, dan lain lain.

Keti ka terjadi bencana, kegiatan atau keadaan darurat yang 
berpotensi menimbulkan ancaman terhadap hajat hidup orang banyak 
dan keterti ban umum, badan publik wajib mengumumkan informasi 
tersebut dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media 
yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya penundaan.

Badan publik wajib mengumumkan secara berkala informasi 
tentang prosedur evakuasi keadaaan darurat kepada pihak-pihak yang 
berpotensi terkena dampak dan menyediakan sarana prasarana bagi 
penyebarluasan informasi keadaan darurat. Sarana dan prasarana 
yang dimaksud harus diarahkan agar masyarakat yang berpotensi 
terkena dampak mengetahui secara jelas informasi yang dibutuhkan 
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untuk menghadapi keadaan darurat, misal informasi tentang 
prosedur evakuasi disampaikan melalui leafl et, baliho dan berbagai 
media luar ruang lainnya.

Badan publik yang berwenang memberikan izin dan/atau 
membuat perjanjian dengan pihak keti ga terhadap suatu kegiatan 
yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak serta 
keterti ban umum wajib mengumumkan prosedur evakuasi keadaaan 
darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak dan 
menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari 
penyebarluasan informasi keadaan darurat.

Standar layanan informasi publik melalui permohonan. Seluruh 
informasi publik yang berada pada badan publik selain informasi yang 
dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan 
informasi publik. Permohonan informasi publik dapat dilakukan 
secara tertulis atau ti dak tertulis. Bagi pemohon yang mengajukan 
permohonan secara tertulis wajib mengisi formulir permohonan 
dan membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila 
dibutuhkan. Contoh formulir permohonan terdapat dalam Lampiran 
III PERKI 1 tahun 2010. Permohonan diajukan secara ti dak tertulis, 
PPID memastikan permohonan informasi publik tercatat dalam 
formulir permohonan.

Formulir permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat 
: 1) Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah 
permohonan informasi publik di registrasi; 2) Data pribadi yang terdiri 
dari nama, alamat, pekerjaan, nomor telepon/e-mail; 3) Rincian 
informasi yang dibutuhkan; 4) Tujuan penggunaan informasi; 5) Cara 
memperoleh informasi; dan 6) Cara mendapatkan salinan informasi. 
PPID wajib mengkoordinasikan pencatatan permohonan informasi 
publik dalam register permohonan dan memastikan formulir 
permohonan yang telah diberikan nomor pendaft aran sebagai tanda 
bukti  permohonan informasi publik diserahkan kepada pemohon 
informasi publik.

Permohonan informasi publik yang dilakukan melalui surat 
elektronik atau datang langsung, PPID wajib memasti kan diberikannya 
nomor pendaft aran pada saat permohonan diterima. Permohonan 
informasi publik yang dilakukan melalui surat atau faksimili atau cara 
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lain yang ti dak memungkinkan bagi badan publik untuk memberikan 
nomor pendaftaran secara langsung, PPID wajib memastikan 
nomor pendaft aran dikirimkan kepada pemohon informasi publik. 
Nomor pendaft aran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman 
informasi publik.

PPID wajib menyimpan salinan formulir permohonan yang 
telah diberikan nomor pendaft aran sebagai tanda bukti  permohonan 
informasi publik. Register permohonan tersebut minimal memuat : 1) 
Nomor pendaft aran permohonan; 2) Tanggal permohonan; 3) Nama 
pemohon informasi publik; 4) Alamat; 5) Pekerjaan; 6) Nomor kontak; 
7) Informasi Publik yang diminta; 8) Tujuan penggunaan informasi; 
9) Status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada 
di bawah penguasaan Badan Publik atau telah didokumentasikan; 
10) Format informasi yang dikuasai; 10) Jenis permohonan 
untuk mencatat apakah pemohon informasi ingin melihat atau 
mendapatkan salinan informasi; 11) Keputusan untuk menerima, 
menolak, atau menyarankan ke badan publik lain bila informasi yang 
diminta berada di bawah kewenangan badan publik lain; 12) Alasan 
penolakan bila permohonan informasi publik ditolak; 13) Hari dan 
tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian informasi; dan 14) 
Biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan informasi publik 
yang diminta.

Jika pemohon informasi publik bermaksud untuk melihat 
dan mengetahui informasi publik, PPID antara lain wajib untuk : 1) 
Memberikan akses bagi pemohon untuk melihat Informasi publik 
yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/
atau memeriksa informasi publik yang dimohon; 2) Memberikan 
alasan tertulis apabila permohonan informasi publik ditolak; dan 
3) Memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan 
beserta formulirnya bila dikehendaki. Jika pemohon Informasi 
publik meminta salinan informasi, PPID wajib mengkoordinasikan 
dan memasti kan bahwa pemohon Informasi publik memiliki akses 
untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang 
memadai untuk membaca dan/atau memeriksa informasi publik 
yang dimohon, mendapatkan salinan informasi yang dibutuhkan, 
pemberian alasan tertulis apabila permohonan informasi ditolak 
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dan pemberian informasi tentang tata cara mengajukan keberatan 
beserta formulirnya bila dikehendaki. PPID wajib memasti kan pemohon 
informasi publik dibantu dalam melengkapi persyaratan paling lambat 
3 (ti ga) hari kerja sejak permohonan informasi publik diajukan dan 
memasti kan permohonan pemohon informasi publik tercatat dalam 
register permohonan.

PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan 
jawaban badan publik atas setiap permohonan informasi publik 
yang berisikan keterangan : 1) Apakah informasi publik yang diminta 
berada di bawah penguasaannya atau ti dak; 2) Memberitahukan 
badan publik mana yang menguasai informasi yang diminta dalam hal 
informasi tersebut ti dak berada di bawah penguasaannya; 3) Menerima 
atau menolak permohonan informasi publik berikut alasannya; 4) 
Bentuk informasi publik yang tersedia; 5) Biaya dan cara pembayaran 
untuk mendapatkan informasi publik yang dimohon; 6) Waktu yang 
dibutuhkan untuk menyediakan informasi publik yang dimohon; 7) 
Penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon 
bila ada; dan 8) Penjelasan apabila informasi ti dak dapat diberikan 
karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.

Jika informasi publik yang dimohon diberikan baik sebagian 
atau seluruhnya pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib 
menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana bersamaan 
dengan informasi publik yang dimohon. Jika informasi publik ti dak 
diberikan keti ka permohonan dilakukan, maka PPID menyampaikan 
pemberitahuan tertulis dan informasi publik yang dimohon kepada 
pemohon informasi. Dan apabila permohonan informasi publik ditolak, 
PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis bersamaaan dengan 
Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi.

Badan publik mengenakan biaya untuk mendapatkan salinan 
informasi publik seringan mungkin. Arti nya badan publik memberikan 
informasi dalam bentuk sedemikian rupa yang dapat meminimalisir 
biaya perolehan informasi. Misalnya apabila memungkinkan informasi 
dapat diberikan secara cuma-cuma dengan cara memberikannya dalam 
bentuk soft copy melalui media yang sesuai dengan teknologi informasi 
yang dimiliki dan disepakati  oleh pemohon informasi publik.
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Badan publik menetapkan standar biaya perolehan salinan 
informasi publik yang terdiri atas : 1) Biaya penyalinan informasi 
publik; 2) Biaya pengiriman informasi publik (biaya aktual yang 
dikeluarkan oleh badan publik); dan 3) Biaya pengurusan izin 
pemberian informasi publik yang di dalamnya terdapat informasi 
pihak keti ga. Dalam hal informasi yang diminta memuat informasi 
yang membutuhkan izin dari pihak keti ga untuk membukanya, maka 
badan publik dapat meminta biaya seperti biaya meminta izin, 
komunikasi, dan/atau pemanggilan untuk mendapatkan informasi 
tersebut.

Standar biaya ditetapkan berdasarkan perti mbangan standar 
biaya yang berlaku umum di wilayah setempat. Untuk penggandaan, 
apabila yang dibutuhkan adalah fotokopi, maka standar yang berlaku 
umum adalah harga fotokopi perlembar yang biasanya berlaku 
di daerah tersebut. Demikian juga dengan penggandaan dalam 
bentuk rekaman ke disket, maka harga disket ditetapkan sesuai 
dengan harga disket yang berlaku umum di daerah tersebut. Standar 
biaya perolehan salinan Informasi Publik ditetapkan dalam surat 
keputusan Pimpinan Badan Publik setelah mendapatkan masukan 
dari masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Badan Publik menetapkan tata cara pembayaran 
biaya perolehan salinan Informasi Publik sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Tata cara pembayaran biaya perolehan informasi publik 
dibayarkan secara langsung kepada badan publik di mana 
permohonan dilakukan atau dibayarkan melalui rekening resmi badan 
publik yaitu rekening badan publik apabila badan publik merupakan 
badan layanan umum (BLU) atau memiliki pola pengelolaan keuangan 
badan layanan umum (PPK-BLU), atau apabila telah ada peraturan 
pemerintah yang mengatur mengenai tarif layanan informasi melalui 
mekanisme penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Apabila pembayaran dilakukan secara langsung, badan publik 
wajib memberikan tanda bukti penerimaan pembayaran biaya 
perolehan salinan informasi secara terinci kepada pemohon informasi 
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publik. Badan publik juga wajib mengumumkan biaya dan tata cara 
pembayaran perolehan salinan informasi publik sesuai dengan tata 
cara pengumuman informasi publik secara berkala.

Pembuatan Laporan dan Evaluasi

Badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan 
informasi publik paling lambat ti ga bulan setelah tahun pelaksanaan 
anggaran berakhir. Salinan laporan disampaikan kepada Komisi 
Informasi. Badan publik di ti ngkat propinsi menyampaikan salinan 
laporan kepada Komisi Informasi Provinsi dengan tembusan kepada 
Komisi Informasi Pusat. Badan publik di ti ngkat kabupaten/kota 
menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Kabupaten/
Kota dengan tembusan kepada Komisi Informasi Provinsi dan Komisi 
Informasi Pusat.

Laporan tersebut harus memuat hal-hal berikut : 1) Gambaran 
umum kebijakan pelayanan informasi publik di badan publik; 2) 
Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik, antara 
lain: (sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki 
beserta kondisinya; sumber daya manusia yang menangani pelayanan 
informasi publik beserta kualifi kasinya; anggaran pelayanan informasi 
serta laporan penggunaannya., 3) Rincian pelayanan informasi publik 
masing-masing badan publik yang meliputi  : (jumlah permohonan 
informasi publik; waktu yang diperlukan dalam memenuhi seti ap 
permohonan informasi publik dengan klasifi kasi tertentu). Yang 
dimaksud dengan klasifi kasi tertentu adalah penanganan permohonan 
informasi dalam waktu : 1-3 hari, 4-10 hari, 11 – 17 hari, dan lebih dari 
17 hari kerja; jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan 
baik sebagian atau seluruhnya, dan jumlah permohonan informasi 
publik yang ditolak beserta alasannya.

Rincian penyelesaian sengketa informasi publik tersebut, 
meliputi  jumlah keberatan yang diterima; tanggapan atas keberatan 
yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik; jumlah 
permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang 
berwenang; hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi 
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Informasi yang berwenang dan pelaksanaanya oleh badan publik; 
jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan hasil putusan 
pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik. Kendala 
eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik; 
rekomendasi dan rencana ti ndak lanjut untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan informasi.

Badan publik membuat laporan dalam bentuk ringkasan 
mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik 
masing-masing badan publik dan laporan lengkap yang merupakan 
gambaran utuh pelaksanaan layanan informasi publik masing-masing 
badan publik. Laporan merupakan bagian dari informasi publik yang 
wajib tersedia seti ap saat. Komisi informasi dapat melakukan evaluasi 
pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik 1 (satu) kali 
dalam setahun. Hasil evaluasi disampaikan kepada badan publik dan 
diumumkan kepada publik.
Penyusunan SOP Layanan Informasi Publik

Badan publik wajib membuat standard operati ng procedure 
(SOP) layanan informasi publik sebagai bagian dari sistem informasi 
dan dokumentasi. Peraturan mengenai SOP harus memuat beberapa 
materi sebagai berikut : 1) Kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk 
sebagai PPID; 2) Kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai 
pejabat fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan; 
3) Kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan 
PPID dalam hal terdapat lebih dari satu PPID; 4) Kejelasan tentang 
pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID yang bertanggung 
jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh 
pemohon informasi publik; 5) Standar layanan informasi publik 
serta tata cara pengelolaan keberatan di lingkungan internal badan 
publik; dan 6) Tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan 
informasi publik.

Badan publik dapat meminta masukan kepada Komisi Informasi 
mengenai rancangan peraturan standar prosedur operasional layanan 
informasi publik yang telah disusun dan Komisi Informasi dapat 
memberikan masukan atas rancangan standar prosedur operasional 
tersebut. Masukan ti dak dapat dijadikan dasar bagi Badan Publik 
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sebagai alasan pembenar dalam proses penyelesaian sengketa 
informasi publik di Komisi Informasi. Masukan yang diberikan oleh 
Komisi Informasi ti dak mengurangi independensi Komisi Informasi 
dalam memutus penyelesaian sengketa informasi publik.

 Sebagai ti ndak lanjut UU KIP, TNI AU pelu belajar dari badan 
publik lainnya seperti  Kemenko Polhukam, Kepolisian RI, Puspen 
TNI atau kementrian lainnya yang telah melakukan implementasi 
atas amanat UU KIP. Pengelolaan informasi dan dokumentasi di 
lingkungan Kemenko Polhukam dilaksanakan oleh pejabat pengelola 
informasi dan dokumentasi dibantu oleh pejabat fungsional pengelola 
informasi dan dokumentasi dengan pengawasan dan supervisi 
oleh atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta 
ti mperti mbangan pelayanan informasi. PPID dijabat oleh Asisten 
Deputi  Koordinasi Informasi Publik dan Kehumasan (bintang satu) 
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur 
Kementerian Koordinator Bidang Politi k, Hukum dan Keamanan 
dibantu oleh seorang Sekretaris dan beberapa orang Anggota sesuai 
dengan bidang tugasnya.

Sedangkan kehadiran PPID dalam struktur organisasi Kepolisian 
RI dilaksanakan dengan merujuk Pasal 16, 17 dan 18 Perkap No. 
16/2010. Menurut ketentuan tersebut kedudukan PPID berada 
pada setiap satuan kewilayahan dalam Polri yaitu pada Mabes 
Polri, Polda, Polres dan Polsek. Secara struktural kedudukan PPID 
pada Mabes Polri berada pada Divisi Hubungan Masyarakat Polri 
dan pejabat pengemban PID. PPID Mabes Polri saat ini dijabat oleh 
seorang dengan pangkat Brigadir Jendral. Selain itu pada satuan 
kerja di lingkungan Mabes Polri juga terdapat PPID yang secara ex 
offi  cio dijabat oleh pengemban fungsi informasi/data berdasarkan 
Keputusan Satuan Kerja masing-masing.

Sama halnya dengan kedudukan PPID di Mabes Polri, 
kedudukan PPID di Polda secara struktural berada pada bidang 
hubungan masyarakat Polda dan pada masing-masing satuan kerja di 
lingkungan Polda ditunjuk pula PPID yang secara ex offi  cio dijabat oleh 
pengemban fungsi informasi/data dengan Keputusan Satuan Kerja 
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masing-masing. Adapun PPID di ti ngkat Polres dan Polsek berada pada 
Seksi Hubungan Masyarakat yang secara ex offi  cio dijabat oleh Kepala 
Seksi Hubungan Masyarakat (Kasie Humas). Khusus di ti ngkat Polsek, 
dalam hal di ti ngkat Polres dan Polsek belum memiliki pejabat Kasie 
Humas, maka jabatan PID diemban oleh Kepala Polsek (Kapolsek).

Rekomendasi
 UU KIP telah menetapkan kewajiban kepada seti ap badan 
publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan 
informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada 
masyarakat secara proakti f. TNI AU sebagai badan public yang tunduk 
pada peraturan perundang-undangan perlu melakukan berbagai 
upaya proakti f positi f untuk menindaklanjuti  UU KIP. Sesuai Pasal 4 
Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 
Informasi Publik, ti ndaklanjut yang perlu diakukan adalah :

a.  Menetapkan / menyusun standard operati ng procedure
(SOP) tentang layanan informasi publik yang disahkan Kasau Aspam 
Kasau tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di  Lingkungan 
TNI AU. Selain regulasi tersebut, TNI AU juga perlu  menyusun 
beberapa petunjuk teknis pendukung lainnya sebagai petunjuk 
lebih lanjut dari Keputusan yang telah ditetapkan oleh Kasau.

b.  Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola informasi publik. Dalam menge-
lola informasi publik, TNI AU perlu merencanakan penyusunan
rancangan tentang Pengumpulan dan Pengolahan Data dan
Dokumen Informasi.

c.  Mengangkat pejabat pengelola informasi dan 
dokumentasi (PPID) untuk melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab serta wewenangnya. Secara struktural, kedudukan 
PPID di Mabes TNI AU disarankan berada di bawah tanggung 
jawab Dispenau dengan kewenangan sebatas pada yang 
telah tertulis dalam POP. Sedangkan beberapa kendala yang 
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dihadapi PPID dalam hal menjalankan fungsi dan tugasnya 
seperti  ti dak tersedianya jaringan ke beberapa daerah yang 
dapat menghambat pengiriman informasi, dan tata organisasi 
dalam lingkup Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, 
perlu dibangun sistem jaringan informasi publik yang lebih 
profesional.

d.  Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi 
publiksecara umum pelayanan data dan dokumen informasi 
kepada publik oleh TNI AU perlu dilakukan dalam dua bentuk, yaitu 
pemberian / penyampaian data dan dokumen informasi secara 
langsung dan pemberian informasi melalui jaringan teknologi 
informasi dan komunikasi, atau melalui website TNI AU.

e.  Menyusun dan menetapkan daftar informasi publik 
berdasarkan keterangan dan wawancara dengan Aspam Kasau, 
Dispenau perlu menyusun dan menetapkan serta memiliki 
daft ar atau register data dan dokumen informasi publik. Selain 
itu Dispenau perlu menyusun rancangan peraturan tentang 
pengumpulan dan pengolahan data dan dokumen informasi, 
mencakup tahap persiapan pengumpulan dan pengolahan data 
dan dokumen informasi; tahap pelaksanaan pengumpulan 
dan pengolahan data dan dokumen informasi; dan tahap 
pelaksanaan pendokumentasian informasi / pengarsipan.

f.  Menyediakan dan memberikan informasi publik 
dengan memanfaatkan portal htt p://www.tniau.go.id untuk 
mendistribusikan berbagai informasi kepada masyarakat. 

g.  Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan 
informasi publik. Berdasarkan Pasal 19 huruf f Perkap 16/2010, 
petugas PPID memiliki kewajiban untuk membuat laporan 
rekapitulasi tahunan mengenai layanan informasi yang masuk/
diterima dan diberikan oleh TNI AU.
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h.  Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan layanan informasi publik. Sesuai keterangan 
dari Kasubdis bentukan baru, untuk meningkatkan sistem 
pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik dari 
waktu ke waktu, untuk itu Dipenau perlu mengkompulasi secara 
konti nyu jumlah pemohon informasi sebagai bahan evaluasi. 

i.  Memutakhirkan secara berkala Daft ar Informasi Publik 
atas seluruh informasi publik yang dikelola. Jika situs resmi TNI 
AU, sebagai salah satu sarana dalam menyediakan informasi 
publik belum memuat secara lengkap seluruh informasi yang 
disyaratkan oleh UU KIP maupun Perkap 16/2010. Informasi 
publik yang dikelola oleh satuan kerja di bawah Komando 
Operasi TNI AU (Koopsau, Lanud) seharusnya juga dapat dimuat 
/ melengkapi situs resmi htt p://www.tnau.go.id .

j.  Meninjau ulang struktur organisasi Dispenau yang ada 
dengan melakukan validasi secara terstruktur, jelas dan lengkap 
dalam lingkup pengelola informasi dan dokumentasi (PID), agar 
tugas dan fungsi PID terwadahi dari ti ngkat pusat sampai ke 
daerah. 

k.  Menciptakan sistem transfer informasi antar badan 
publik. Sistem ini berguna untuk menganti sipasi jika TNI AU 
ti dak memiliki informasi yang diajukan oleh pemohon dan 
terkait adanya sebuah permintaan informasi yang bukan 
menjadi lingkup kerja TNI AU.

l.  Menciptakan program/kegiatan dalam rangka 
meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak mengakses 
informasi. Program atau kegiatan tersebut dapat menjamin 
pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses 
informasi publik dan menjamin terwujudnya tujuan 
penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
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m.  Membuat program pelati han secara berkala dengan 
modul pelati han tentang keterbukaan informasi publik untuk 
segenap staf dan pegawai negeri sipil di lingkungan Dispenau 
atau para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
di jajaran Kotama.

Daft ar Pustaka

 UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik. 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 
Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 
Informasi Publik.

 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 Tentang Standar 
Layanan Informasi Publik.

 Peraturan Komisi Informasi No.2 Tahun 2010 Tentang Prosedur 
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
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Transfer teknologi adalah salah 
satu pertanyaan yang selalu 
muncul pada setiap kegiatan 

presentasi produk-produk terkait 
alat utama sistem senjata (alutsista) 
TNI AU pada khususnya atau TNI 
pada umumnya. Ada satu pertanyaan 
yang seharusnya dikembalikan ke 
TNI AU sendiri mengenai transfer 
teknologi dan hal-hal yang terkait 
dengannya yakni seberapa penti ngkah 
makna pertanyaan tersebut ketika 
disampaikan. Pertanyaan tersebut 

menjadi bermakna sangat penti ng keti ka telah disiapkan sebuah 
peta-jalan (roadmap) untuk melaksanakan transfer teknologi pada 
satu atau lebih produk-produk yang memunculkan ketertarikan untuk 
diproduksi secara mandiri. Namun, pertanyaan tersebut akan sangat 
ti dak bermakna keti ka disampaikan hanya untuk sekedar basa basi 
daripada ti dak ada yang ditanyakan.

Sejarah mencatat bahwa pada beberapa program pengadaan 
alutsista TNI AU atau fasilitas-fasilitas pendukungnya, transfer 
teknologi menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan tersebut dan bahkan 
dicantumkan secara tertulis di dalam kontrak-kontrak pengadaannya. 
Pencantuman transfer teknologi tersebut telah menunjukkan adanya 
niat serius dari TNI AU untuk memahami dan mampu menyerap 

Perlu dan Pentingkah Transfer 
Teknologi Untuk Alat Utama 

Sistem Senjata TNI AU?
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teknologi dari alutsista yang diadakan tersebut dengan harapan 
di kemudian dapat dibangun secara mandiri di dalam negeri. Yang 
sangat disayangkan adalah TNI AU hingga saat ini belum pernah 
memikirkan pemberdayaan dari para alumnus transfer teknologi 
dan memberikan tempat yang tepat beserta fasilitasnya agar mereka 
dapat memberikan kontribusi besar kepada bangsa dan negaranya 
melalui TNI AU.

 Kata “transfer teknologi” memang sangat mudah 
diucapkan namun dalam prakteknya transfer teknologi tidak 
mudah untuk dijalankan karena sangat banyak faktor-faktor yang 
mempengaruhinya, diantaranya adalah hak cipta, macam materi 
dan ti ngkat kedalamannya, ti ngkatan penggunaannya, kualifi kasi 
yang diharapkan, kriteria personel yang melaksanakan, dan tentunya 
dana. Faktor-faktor tersebut memainkan peranan penti ng karena 
macam alutsista yang diadakan akan berdampak pada kompromi 
(trade-off ) pada pelaksanaan transfer teknologinya. Perlu atau ti dak, 
penti ng atau ti dak penti ng transfer teknologi dilaksanakan, sangat 
bergantung pada niat TNI AU. Sebuah pandangan menyampaikan 
bahwa TNI, dalam hal ini TNI AU adalah sekedar pengguna (user) 
sehingga alutsista apapun yang diberikan oleh negara diterima, 
dioperasikan, dan dipelihara. Namun keti ka dihadapkan dengan 
keterbatasan suku cadang dikarenakan keusangan (obsolesence) dan 
penghenti an produksi, lalu apa yang harus dilakukan? Di sinilah hasil-
hasil dari transfer teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengatasi 
permasalahan-permasalahan di atas.

Untuk itu, dalam naskah ini akan disampaikan mengenai 
transfer teknologi dan hal-hal yang terkait dengannya. Dengan 
memperoleh gambaran mengenai transfer teknologi, diharapkan 
diperoleh sebuah wawasan baru dan pada akhirnya sebagai warga 
TNI AU, para pembaca dapat membuat kesimpulan sendiri mengenai 
perlu dan penti ngkah transfer teknologi untuk alutsista TNI AU.

Transfer Teknologi

Transfer teknologi (technology transfer) atau transfer of 
technology (ToT) atau transfer of know-how (TKH) atau alih teknologi 
bukanlah sesuatu yang baru di lingkungan TNI AU. Dalam seti ap 
pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) baru atau fasilitas-
fasilitas pendukungnya sudah dapat dipasti kan selalu dilengkapi 
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dengan transfer teknologi baik secara eksplisit (tertulis) maupun 
implisit (ti dak tertulis). Disadari semakin modern dan maju teknologi 
yang diterapkan pada alutsista atau fasilitas-fasilitas pendukungnya 
akan berdampak pada semakin kompleks mekanisme dan semakin 
ti dak murah biaya pemeliharaannya. Hal ini diperparah bila dukungan 
suku cadang ti dak tersedia lagi yang disebabkan karena keusangan 
dan penghentian produksi, atau pabrikan penyedianya sudah 
ti dak beroperasi lagi alias mati . Dengan adanya transfer teknologi, 
diharapkan kompleksitas pemeliharaan dapat direduksi dan biaya 
pemeliharaan dapat ditekan seminimal mungkin serta keusangan 
dan keti adaan suku cadang dari pabrikan dapat diatasi. Oleh karena 
itu pada program-program pengadaan alutsista atau fasilitas-fasilitas 
pendukungnya yang berskala besar seperti  pengadaan pesawat 
terbang, Radar, atau simulator, di dalam kontrak pada umumnya 
akan selalu dicantumkan pasal-pasal mengenai transfer teknologi.

Apa yang dimaksud dengan “transfer teknologi”? Sangat 
banyak defi nisi mengenai “transfer teknologi” dan sangat bergantung 
dari perspekti f mana isti lah tersebut dipandang. United Nati ons 
Conference on Trade and Development (UNCTAD) mendefi nisikan 
transfer teknologi sebagai proses yang mana teknologi komersial 
disebarkan (disseminated). Ia mengambil bentuk sebuah transaksi 
transfer teknologi yang dapat atau ti dak dicakup oleh sebuah kontrak 
yang sah namun melibatkan komunikasi dari pengetahuan yang 
relevan dari pelaksana transfer ke penerimanya.1 Transfer teknologi 
dapat juga didefi nisikan sebagai proses yang mana peneliti an dan 
teknologi-teknologi baru ditransfer ke dalam proses-proses, produk-
produk, dan program-program yang berguna atau sebuah proses yang 
mana teknologi yang telah ada ditransformasikan atau ditransfer 
untuk memenuhi kebutuhan pengguna.2

Dari perspekti f berbeda, John H. Barton, seorang Profesor 
Hukum dari Stanford Law School menyatakan transfer teknologi 
pada dasarnya adalah sebuah hal mengenai aliran pengetahuan 
manusia dari seseorang ke orang lainnya yang dapat dilakukan melalui 
pendidikan, literatur ilmu pengetahuan, atau kontak manusia secara 

1 UNCTAD, 2001, “Transfer of Technology”, UNCTAD Series on issues in internati onal 
investment agreements, United Nati ons, Geneva, hal. 14.
2 “Secti on 1 What is Technology Transfer?”, htt p://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/circulars/
circ488/circ488_sect1.pdf, hal. 2.



75 Edisi April 2014

ANGKASA CENDEKIA

langsung.3 Industry Liaison Offi  ce, Saint Mary’s University, Canada 
mendefinisikan Transfer Teknologi sebagai proses mentransfer 
penemuan-penemuan ilmiah dari satu organisasi ke organisasi lainnya 
untuk tujuan pengembangan lebih lanjut atau komersialisasi.4 Proses 
transfer teknologi antar organisasi dapat terjadi pada organisasi-
organisasi dalam satu negara dan antar negara atau internasional. 
Pengetahuan teknologi yang ditransfer dapat dalam bentuk yang 
beragam. Teknologi tersebut dapat saja menjadi bagian dari barang-
barang seperti  barang-barang fi sik, tanaman, dan hewan; layanan 
dan masyarakat; dan susunan-susunan organisasi atau cetak biru 
yang dikodekan; rancangan-rancangan; dokumen-dokumen teknis; 
dan isi dari macam-macam pelati han yang tak terhitung jumlahnya. 
Alternati f lain adalah teknologi tersebut dapat dikomunikasikan 
melalui aliran-aliran pengetahuan yang tidak diucapkan (tacit 
knowledge) seperti  keahlian-keahlian yang menjadi bagian dari 
masyarakat atau seseorang.5 Berdasarkan pada defi nisi-defi nisi dari 
beragam sumber di atas, Transfer Teknologi pada dasarnya adalah 
proses memindahkan (transfer) hasil karya manusia baik yang bersifat 
fi sik maupun non fi sik (tacit) untuk dikembangkan lebih lanjut dan 
memenuhi kebutuhan manusia dengan syarat ada pemberi transfer 
(transferor), ada penerima (recipient), dan ada teknologi yang akan 
dipindahkan.

Perspekti f-perspekti f Transfer Teknologi

Transfer teknologi dalam beberapa hal dianggap sebagai 
sesuatu yang sederhana dan mudah dilaksanakan semudah keti ka 
mengucapkannya. Dalam banyak kasus, jangankan keti ka alutsista 
atau fasilitas-fasilitas pendukungnya telah dibeli, bahkan keti ka 
dipresentasikanpun aspek transfer teknologi adalah satu hal yang 
diperdebatkan antara calon pembeli dan penjual. Calon pembeli pasti  
menginginkan adanya transfer teknologi yang maksimal dan opti mal 

3 J.H. Barton, 2007, “New Trends in Technology Transfer”,Intellectual Property and Sustainable 
Development Series, Issue Paper No. 18, Internati onal Centre for Trade and Sustainable 
Development (ICTSD), Switzerland, hal. 16.
4 “What is Technology Transfer?”, Industry Liaison Offi  ce, Saint Mary’s University, Canada, 
htt p://www.smu.ca/ webfi les/Resources_What_Is_TechXfr.pdf. 
5 “What is technology transfer?”, htt p://waccglobal.org/en/20062-communicati ng-with-
angels-being-digital-being-human/585--What-is-technology-transfer.html.
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walaupun kadang ti dak mau tahu adanya regulasi yang berlaku di 
lingkungan penjual yang memberikan batasan-batasan pada transfer 
teknologi tersebut. Sebagai contoh adalah permintaan mengenai 
salah satu materi dari transfer teknologi adalah kode sumber (source 
code) dari perangkat lunak komputer (soft ware) pada sistem alutsista 
yang diti njau beberapa aspek sangat mustahil untuk diberikan bahkan 
secara berbayar sekalipun kepada calon pembeli sebagai bagian dari 
program transfer teknologi.

 Memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan “transfer 
teknologi” diperlukan sebuah wawasan. Untuk itu sangat penti ng dan 
perlu memandang konsep transfer teknologi dari beberapa perspekti f 
dan melihat dengan jelas darimana asal muasal munculnya konsep 
tersebut.

a. Inovasi dan transfer teknologi. Dalam naskah ilmiahnya 
yang berjudul “A model of innovati on, technology transfer, and 
the world distributi on of income”,6 Paul Krugman menganalisa 
relasi antara model inovasi terhadap suatu produk, transfer 
teknologi produk tersebut, dengan distribusi pendapatan 
dunia, dengan mengambil contoh negara berinovasi di 
belahan Utara (innovati ng North) dan negara ti dak berinovasi 
di belahan Selatan (non innovati ng South). Inovasi bermakna 
pembangunan produk-produk baru dan persediaan (stock) baik 
produk lama maupun produk baru yang ditentukan terhadap 
waktu oleh dua proses perubahan teknologi yakni inovasi dan 
transfer teknologi. Inovasi adalah proses yang mana produk-
produk baru diciptakan dan transfer teknologi adalah proses 
yang mana produk-produk baru tersebut ditransformasikan ke 
dalam produk-produk lama. Keduanya diasumsikan berjalan 
secara berkesinambungan. Barang-barang baru adalah produk-
produk yang belum lama dibangun dan hanya dapat diproduksi 

6 P. Krugman, 1979, “A Model of Innovati on, Technology Transfer, and the World Distributi on 
of Income”, Journal of Politi cal Economy, Vol. 87, No. 21, The University of Chichago, hal. 
253-266. 
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di negara maju. Negara-negara maju memiliki keuntungan 
dalam memproduksi produk-prdoduk baru dikarenakan 
angkatan kerja yang lebih trampil, ekonomi eksternal, dan 
perbedaan sederhana pada “atmosfer sosial”. Maknanya adalah 
agar negara-negara di belahan Selatan mampu memproduksi 
atau meningkatkan kemampuan produk-produk yang ada, 
diperlukan transfer teknologi dari negara-negara belahan Utara 
dan melakukan inovasi-inovasi pada produk-produk tersebut.

b. Model transfer teknologi. Agar transfer teknologi 
dapat dilaksanakan dengan efekti f maka diperlukan sebuah 
model agar pihak-pihak yang terlibat mengerti tugas dan 
fungsinya masing-masing. Model transfer teknologi yang 
disebut conti ngent eff ecti veness model diperkenalkan oleh 
Barry Bozeman dalam naskah ilmiahnya yang berjudul 
“Technology transfer and public policy: a review of research 
and theory”. Sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1, 
model ini dirancang berdasarkan pada asumsi bahwa pihak-
pihak pada transfer teknologi mempunyai tujuan-tujuan jamak 
dan kriteria keefekti pan. Model ini mencakup lima dimensi 
luas menentukan keefekti pan yakni karakteristi k-karakteristi k 
agen transfer, karakteristik-karakteristik media transfer, 
karakteristi k-karakteristi k obyek media, lingkungan permintaan, 
dan karakteristi k-karakteristi k penerima transfer. Panah-panah 
pada model menunjukkan relasi-relasi di antara dimensi dan 
garis-garis putus menunjukkan hubungan-hubungan yang lebih 
lemah. Secara sederhana, model tersebut mengatakan bahwa 
pengaruh kuat transfer teknologi dapat dimengerti dalam 
hal-hal siapa yang mengerjakan transfer, bagaimana mereka 
melakukannya, apa yang sedang ditransferkan, dan kepada 
siapa. Dalam model ini siklus transfer teknologi dari pentransfer 
atau agen transfer ke penerima transfer tampak jelas dengan 
adanya aliran proses transfer pada obyek yang ditransfer dan 
media pentransferannya menuju ke penerima.
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Gambar 1. Model transfer teknologi Conti ngent Eff ecti veness.

Beberapa model transfer teknologi lainnya yang bersifat 
kualitati f dan kuanti tati f dapat dilihat dalam makalah ilmiah 
karya Dr. K. Ramanathan berjudul “An Overview of Technology 
Transfer and Technology Transfer Models”.

c. Transfer teknologi dan perangkat lunak komputer 
militer. Transfer teknologi dapat dipandang dari dua perspekti f 
yakni transfer ilmu pengetahuan melalui pelibatan dalam satu 
kegiatan teknologi beserta dokumen-dokumen yang berkaitan, 
dan transfer dalam arti  sebenarnya yakni pengiriman teknologi 
secara fi sik atau non-fi sik. Dalam seti ap pengadaan alutsista 
atau fasilitas-fasilitas pendukungnya, untuk teknologi-teknologi 
yang telah menjadi hak cipta dan paten akan memerlukan lisensi 
ekspor (export license) agar teknologi tersebut dapat digunakan 
di dalam negeri secara sah di mata hukum. Negara-negara 
maju telah menerapkan pengendalian yang ketat terhadap 
transfer teknologi dan perangkat lunak komputer terutama yang 
berkaitan dengan militer. Negara Inggris pada bulan Maret 2010 
telah mengeluarkan sebuah panduan yang berjudul “Guidance 
on the transfer abroad of controlled military technology and 
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soft ware by electronic means”.7 Dalam panduan yang dimaksud 
dengan transfer elektronika meliputi  transfer menggunakan 
cara-cara elektronika yakni faks, surat elektronika, atau telepon 
dari dalam negara Inggris ke seseorang atau tempat di luar 
negeri. Terdapat empat ti pe lisensi yang mencakup transfer 
elektronika terkait teknologi militer dan perangkat lunak 
komputer yakni:

1) Standard individual export licence (SIEL). SIEL 
secara umum mengijinkan transfer/pengapalan benda, 
teknologi, atau perangkat lunak komputer tertentu ke 
penerima tertentu dan/atau pengguna akhir dengan 
kuanti tas tertentu sesuai lisensi dan sah selama dua 
tahun.

2) Open individual export licence (OIEL). OIEL 
mengijinkan multi  transfer/pengapalan benda, teknologi, 
atau perangkat lunak komputer tertentu ke penerima 
tertentu dan/atau pengguna akhir tanpa batasan 
kuanti tas dan sah selama dua tahun.

3) Global project licence (GPL). GPL secara alami sama 
dengan OIEL namun hanya berlaku bagi mitra-mitra yang 
berkolaborasi dalam sebuah proyek pertahanan. GPL 
pada umumnya berlaku selama proyek berjalan.

4) Open general export licence (OGEL). OGEL 
mengijinkan transfer/ ekspor benda, teknologi, atau 
perangkat lunak komputer terkendali tertentu oleh 
sebarang eksporti r, menyediakan item-item dan tujuan-
tujuannya memenuhi syarat dan kondisi-kondisinya 
dipenuhi. Para eksporti r harus mendaft ar ke export control 
crganisati on (ECO) sebelum mereka menggunakan OGEL. 

d. Siklus transfer teknologi. Transfer teknologi dapat 
dipandang sebagai sebuah siklus yang berawal dari pentransfer 
dan berakhir di penerima transfer baik perseorangan 
maupun lembaga. Transfer teknologi terkait erat dengan 

7 BIS, 2010, “Guidance on the Transfer abroad of Controlled Military Technology and Soft ware 
by Electronic Means”, Department for Business Innovati on & Skills, Maret. 
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peneliti an dan pengembangan suatu produk yang berakhir 
dengan komersialisasi dan masuknya pendapatan dari 
hasil komersialisasi produk tersebut. Pendapatan tersebut 
kemudian dikembalikan lagi untuk kepenti ngan peneliti an dan 
pengembangan guna memperoleh produk dengan kualitas yang 
lebih baik. Salah satu contoh siklus transfer teknologi adalah 
siklus yang dibuat oleh Johns Hopkins University Applied Physics 
Laboratory sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. Siklus 
tersebut terdiri dari delapan fase yaitu:

1) Penelitian dan pengembangan (research and 
development). Setelah program diterima, kegiatan 
pada fase peneliti an dan pengembangan adalah dasar 
dari investigasi, pengujian, dan pengimplementasian 
pendekatan-pendekatan teknologi baru.

2) Penemuan/Invensi (inventi on). Bila teknologi yang 
diimplementasikan dianggap baru maka teknologi tersebut 
harus didokumentasikan dalam lembaran kepemilikan 
intelektual (intellectual property). Penemuan tersebut 
diproses, direkam, dan diberi nomor serta dikirimkan ke 
kantor Transfer Teknologi atau bila di Indonesia dikirimkan 
ke Direktorat Jenderal HaKI Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia.

3) Penilaian (assessment). Dilakukan penilaian 
teknis awal, kepemilikan intelektual, dan pasar untuk 
menentukan keperlindungan (protectability) dan 
pemasaran penemuan tersebut.

4) Perlindungan kepemilikan intelektual (intellectual 
property protecti on). Perlindungan atau proteksi pada 
penemuan tersebut terhadap kemungkinan-kemungkinan 
pembajakan hak cipta dan paten.

5) Pemasaran (marketi ng). Kantor transfer teknologi 
melakukan pemasaran melalui pameran dagang, iklan-
iklan, situs, dan komunikasi publikasi. Dalam pemasaran 
produk, penemu (inventor) adalah bagian tak terpisahkan 
dan penemu memberi andil 70% pada kesuksesan 
pemasaran.
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6) Pelisensian (licensing). Negosiasi kesepakatan 
lisensi akan dilaksanakan setelah pemegang lisensi 
teridentifikasi dan memenuhi kualifikasi. Materi 
kesepakatan dapat bervariasi namun pada umumnya 
berisi biaya eksekusi lisensi, royalti  dari penjualan produk, 
ketentuan-ketentuan pembayaran, dan ketetapan 
mengenai pendanaan lebih lanjut terhadap peneliti an 
dan pengembangan produk.

Gambar 2. Siklus transfer teknologi.8

8 “The Technology Transfer Cycle at APL”, htt p://www.jhuapl.edu/ott /ForInventors/policies/
tt cycle.asp.



Edisi April 201482 

ANGKASA CENDEKIA

7) Produk dan layanan (product and services). Keti ka 
perusahaan mengambil lisensi sebuah teknologi, mereka 
memulai perjalanan menuju produk, layanan, dan proses 
baru atau yang lebih baik. Keti ka teknologi tersebut telah 
terbangun penuh, maka produk baru akan diproduksi dan 
siap dipasarkan.
8) Royalti  dan pendapatan pengembangan (royalty 
and development income). Royalti  umumnya dibayarkan 
dalam bentuk persentase dari penjualan produk 
sebagaimana dicantumkan dalam kesepakatan lisensi. 
Pendapatan dikirimkan kembali ke penemu, laboratorium 
dimana penemu bekerja, departemen, dan kantor transfer 
teknologi.

e. Kriteria personel transfer teknologi. Memperhati kan 
begitu beratnya beban personel pelaksana transfer teknologi 
apalagi ketika teknologi yang akan diserap mendahului 
teknologi yang sedang digunakan TNI AU dan berdasarkan 
pengalaman ketika ditunjuk sebagai personel transfer 
teknologi, Letnan Kolonel Dr. Arwin D.W. Sumari, M.T. dalam 
naskahnya yang berjudul “Soft ware Engineer: Yang Saat Ini 
Dibutuhkan TNI AU Untuk Menangani Alutsista Modern”9, 
telah mengidenti fi kasi tantangan-tantangan yang dihadapi 
oleh pelaksana transfer teknologi khususnya yang ditugaskan 
menyerap teknologi perangkat lunak komputer. Pembangunan 
alutsista atau fasilitas pendukungnya di era TIK menunjukkan 
bahwa perbandingan antara perangkat lunak komputer dan 
perangkat keras semakin signifi kan. Sebagai contoh sistem 
avionik pesawat tempur F-22 Raptor 80 didominasi oleh 
perangkat lunak komputer yakni 80%. TNI AU kurang lebih 10 
tahun mendatang akan memiliki skadron pesawat generasi 4,5 
I-FX yang tentunya persentase perangkat lunak komputernya 
akan lebih mendominasi. Agar program transfer teknologi 
memberikan hasil opti mal dan maksimal serta efekti f-biaya, 

9 A.D.W. Sumari, Dr., S.T., M.T., Letkol Lek, (2012), “Soft ware Engineer: Yang Saat Ini 
Dibutuhkan TNI AU Untuk Menangani Alutsista Modern”, Angkasa Cendekia, Edisi Juli, Dinas 
Penerangan TNI AU, Jakarta, hal. 66-102.
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Letnan Kolonel Lek Dr. Arwin D.W. Sumari, M.T. menyampaikan 
10 kriteria personel pelaksana transfer teknologi khususnya 
soft ware engineer sebagai berikut:

1) Lulusan AAU majoring Elektronika atau engineering yang 
relevan.

2) Latar belakang pendidikan S-2 Teknik Komputer atau 
teknik lainnya yang relevan.

3) Familiar dengan software engineering dan beragam 
variasi model prosesnya.

4) Berpengalaman sebagai soft ware developer.

5) Berpengalaman menggunakan bahasa pemrograman C/
C++.

6) Familiar dengan sistem pengoperasian komputer berbasis 
UNIX dan Windows beserta variannya.

7) Familiar dengan jaringan komputer berbasis UNIX dan 
Windows beserta variannya.

8) Familiar dengan sistem basis data.

9) Familiar dengan teknik-teknik peretasan (hacking) pada 
jaringan komputer.

10) Memiliki kemampuan negosiasi teknis.

Parameter-Parameter Transfer Teknologi

Tranfer teknologi adalah dua kata yang sangat mudah diucapkan 
namun sangat ti dak mudah diimplementasikan karena kompleksitas 
yang harus dianti sipasi dan konsekuensi yang harus diperti mbangkan 
dengan sangat matang. Hingga tulisan ini dipublikasikan, belum 
ditemukan literatur yang mengulas mengenai parameter-parameter 
untuk transfer teknologi khususnya yang terkait erat dengan 
persenjataan beserta kelengkapannya dalam bentuk perangkat keras 
dan perangkat lunak yang diperdagangkan. Berikut ini adalah proposal 
parameter-parameter transfer teknologi terkait alutsista TNI AU dan 
dapat diperluas mencakup alutsista TNI:
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a. Batasan transfer teknologi. Bila memperhatikan 
Undang-Undang Nomor 18/2002 tentang Sistem Nasional 
Peneliti an, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi, sudah jelas bahwa yang memiliki kewajiban 
melaksanakan transfer teknologi adalah perguruan ti nggi dan 
lembaga-lembaga peneliti an dan pengembangan. Di lingkungan 
TNI AU yang memiliki kewajiban melaksanakan transfer teknologi 
adalah Dislitbangau dan AAU sebagai satu-satunya perguruan 
ti nggi pada jajaran TNI AU10. Namun karena kemungkinan 
kebelumpahaman makna sebenarnya dari transfer teknologi 
tersebut, maka hingga saat ini belum diketahui batasan dari 
transfer teknologi yang dapat dilaksanakan oleh TNI AU 
pada program pengadaan alutsista dan/atau fasilitas-fasilitas 
pendukungnya. Di samping itu, belum ada satu pihakpun 
yang memiliki kewenangan untuk menentukan batasan dari 
transfer teknologi yang dikemas ke dalam sebuah buku panduan 
pelaksanaannya diti njau dari aspek-aspek berikut:

1) Teknologi primer atau utama yang harus diserap.

2) Kedalaman atau ti ngkatan teknologi yang diserap.

3) Tingkat pengaplikasian teknologi yang diserap 
tersebut, misal: ti ngkat pengoperasian sistem, ti ngkat 
pemeliharaan sistem, atau ti ngkat rancang bangun.

4) Basis dan ti ngkat keilmuan bagi pelaksana transfer 
teknologi untuk menyerap teknologi dimaksud, misal 
untuk tataran Perwira apakah cukup lulusan D-3 saja, atau 
harus yang lulusan S-1 atau S-2. 

5) Tata cara pelaksanaan transfer teknologi, misal: 
pelaporan, pendokumentasian dll.

6) Tolok ukur keberhasilan transfer teknologi, misal: 
mampu melakukan inovasi hingga ti ngkatan tertentu pada 
sistem yang ditangani.

10  AAU adalah sebuah perguruan ti nggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
nomor 246/D/O/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penyelenggaraan Program-
Program Studi pada Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta.
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Sebagaimana telah diketahuai oleh publik bahwa Amerika 
Serikat (AS) akan menghibahkan seti daknya 24 unit pesawat 
F-16 blok 25 sebagai bagian dari Excess Defense Arti cles (EDA) 
kepada Indonesia dalam hal ini TNI AU untuk regenerasi 
kekuatan Skadron Udara 3 saat ini. Ke-24 pesawat F-16 tersebut 
akan diperbarui dengan modular mission computer (MMC) 
paling modern dan akan memiliki sistem Radar dan avionik 
yang diti ngkatkan serta kapasitas untuk membawa persenjataan 
dan sensor-sensor termaju.11 Telah ada keinginan sejak dulu 
dari para pemegang kebijakan bahwa personel TNI AU harus 
mampu melakukan penanganan terhadap sistem-sistem pada 
alutsista yang bernilai ti nggi terutama dari aspek program 
komputernya. Dengan menguasai program komputer pesawat 
terbang, maka konfi gurasi pesawat tersebut dapat dengan 
mudah diubah untuk disesuaikan dengan keinginan TNI AU, 
misal: kemampuan membawa persenjataan yang sebenarnya 
ti dak ada dalam basis data asli pesawat tersebut. Namun harus 
juga disadari bahwa penemuan yang berasal dari peneliti an dan 
pengembangan yang memakan waktu lama dengan dana yang 
sangat besar ti daklah dengan mudah ditransferkan meskipun 
TNI AU membeli alutsista dalam jumlah besar sekalipun. Bagi 
AS transfer teknologi adalah isu serius dan dalam banyak kasus, 
teknologi khususnya kode sumber (source code) ti dak pernah 
dibagi bahkan kepada sekutu-sekutu terbaik Washington baik 
di Barat maupun Timur.12 Mengapa demikian? Meskipun sistem 
persenjataan terbaik AS dibuat oleh perusahaan-perusahaan 
pribadi, pendanaan penelitian dan pengembangannya 
disediakan oleh pemerintah dengan kendali penuh pada hasil-
hasil produk dan penjualannya kepada negara-negara asing. 
Dengan telah dan akan datangnya alutsista modern TNI AU, 
maka aspek-aspek di atas harus disepakati  dengan tepat dan 
benar sehingga transfer teknologi yang dimaksud akan memberi 
manfaat nyata kepada TNI AU. Untuk saat ini, transfer teknologi 

11  “Fact Sheet: Excess Defense Arti cle (EDA) F-16 Refurbishment”, htt p://www.whitehouse.
gov/the-press-offi  ce/2011/11/18/fact-sheet-excess-defense-arti cle-eda-f-16-refurbishment.
12 G.R. Luthra, 2010, “US off ers F35JSF to India as India-US Defence Cooperati on grows: 
But Tehcnology Transfer will be an issue”, htt p://www.indiastrategic.in/topstories 462.
htm, January. 



Edisi April 201486 

ANGKASA CENDEKIA

yang dilakukan untuk lingkungan TNI AU adalah sebatas pada 
kemampuan untuk menguasai sistem dari alutsista dan/atau 
fasilitas pendukungnya dari sisi operasional dan pemeliharaan. 
Namun ti daklah salah bila bermimpi pada suatu saat insan-
insan TNI AU mampu merancang dan membuat alutsista sendiri 
seperti  yang pernah dilakukan oleh para pendahulu TNI AU 
pada masanya.

b. Sumber daya manusia. Sebagaimana telah disampaikan 
pada bagian sebelumnya bahwa dengan adanya transfer 
teknologi ti dak menjamin TNI AU menguasai teknologi alutsista 
namun dapat mereduksi ketergantungan teknologi. Di samping 
itu, sebuah teknologi ti dak dapat dikuasai oleh hanya satu 
atau dua orang yang biasanya ditugaskan sebagai pelaksana 
transfer teknologi pada rentang waktu seti daknya satu tahun.13 
Sebagai contoh sangat sederhana sebuah simulator dibangun 
berbasiskan pada beragam teknologi diantaranya adalah 
teknologi komputer, teknologi jaringan komputer, teknologi 
antarmuka (interface), teknologi pesawat terbang dalam 
bentuk original fl ight program (OFP), teknologi Radar, teknologi 
persenjataan pesawat, teknologi G-seat, dan teknologi basis 
data yang berujung pada teknologi simulasi penerbangan. Dapat 
dibayangkan di sini beratnya beban yang harus dipikul oleh 
seorang pelaksana transfer teknologi yang ditugaskan sebagai 
seorang soft ware engineer. Dapat pula diperkirakan basis 
keilmuan dan kompetensi seperti  apa yang harus dikuasai oleh 
soft ware engineer agar mampu menyerap beragam teknologi 
tersebut dan seberapa dalam teknologi yang dapat ia kuasai 
dengan dibatasi hanya satu tahun saja. Sebagaimana diketahui 
membentuk seseorang hingga berkualifi kasi sebagai soft ware 

13  Pada program pengadaan simulator Hawk Mk-209, Full Mission Simulator (FMS) F-16A, dan 
Full Flight Simulator (FFS) C-130, masing-masing program hanya diawaki oleh dua Perwira 
pelaksana transfer teknologi sebagaimana dicantumkan di dalam kontrak-kontraknya.  
Seorang Perwira ditugaskan sebagai Soft ware Engineer dan Perwira lainnya ditugaskan 
sebagai Hardware Engineer.  Tugas transfer teknologi dilaksanakan selama satu tahun kecuali 
pada kasus simulator Hawk Mk-209, penugasan Perwira transfer teknologi dilaksanakan 
selama dua tahun.
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engineer memerlukan waktu seti daknya empat tahun melalui 
pendidikan formal seti ngkat S-1 pada program studi Soft ware 
Engineering14 atau Rekayasa Perangkat Lunak di Fakultas Teknik 
Elektro dan Informati ka atau Ilmu Komputer.15 Selain itu ia 
juga dituntut memiliki kemampuan pemrograman komputer 
baik dari sisi pemrograman teknis (engineering programming) 
maupun dari sisi pemrograman non-teknis dan seti daknya ia 
pernah membuat produk berupa program komputer mulai dari 
rancangan hingga pengimplementasiannya. Pada umumnya 
pekerjaan seorang soft ware engineer adalah 70% kertas kerja 
dan 30% membuat kode program komputer (coding). Menulis 
program komputer sangat mahal sehingga bukan hal aneh bila 
sistem avionik pada pesawat modern sangat mahal harganya.16

Transfer teknologi yang melibatkan banyak Sumber Daya 
Manusia (SDM) TNI AU pernah dilakukan di tahun 1960-an 
keti ka hubungan diplomati k Indonesia dan Malaysia berada 
pada ti ti k terendah. Transfer teknologi dilaksanakan oleh para 
personel TNI AU yang dikirimkan ke beberapa negara di Eropa 
Timur untuk tidak hanya menjadi penerbang namun juga 
teknisi-teknisi pesawat terbang, Radar, dan lain-lainnya, dan 
bahkan di antara para teknisi tersebut kembali ke Indonesia 
dengan meraih gelar kesarjanaan. Kesadaran akan perlunya 
SDM yang mumpuni untuk melaksanakan transfer teknologi 
dimulai kembali oleh TNI AU dengan menyekolahkan para 
personelnya di beberapa perguruan ti nggi nasional dan luar 
negeri dari ti ngkatan S-1 sampai dengan S-3. Pada dasarnya 
TNI AU telah memiliki SDM dengan bekal basis keilmuan yang 
baik namun persentase yang relevan dengan yang dibutuhkan 

14 Soft ware Engineering atau Rekayasa Perangkat Lunak adalah pengaplikasian sebuah 
pendekatan yang sistemati s, disiplin, dan terukur pada pembangunan, pengoperasian, dan 
pemeliharaan perangkat lunak komputer, yakni pengaplikasian rekayasa pada perangkat 
lunak komputer (Insti tute for Electrical and Electronics Engineer (IEEE) Standard 610.12).
15 How to Become a Soft ware Engineer”, htt p://www.wikihow.com/Become-a-Soft ware-
Engineer
16 D. Bolton, “What Is Software Engineering?”, http://cplus.about.com/od/
thebusinessofsoft ware/a/soft wareeng.htm.
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untuk kepenti ngan transfer teknologi hampir mendekati  0%. 
Pada faktanya hingga saat ini TNI AU hanya memiliki ti dak 
lebih dari tiga Perwira yang berkualifikasi dalam bidang 
soft ware engineering. Padahal masih diperlukan sekian banyak 
lagi SDM dengan kualifikasi seperti itu untuk menangani 
program-program besar terutama program pesawat tempur 
generasi 4,5 I-FX yang saat ini masih dalam pengerjaan di 
Korea Selatan. Hal ini terjadi karena pengiriman personel TNI 
AU untuk dididik di perguruan ti nggi-perguruan ti nggi belum 
selaras dengan program transfer teknologi TNI AU. Hal ini 
sangat wajar terjadi karena belum adanya panduan mengenai 
transfer teknologi untuk semua pihak yang berkepenti ngan 
khususnya para pengambil kebijakan. Namun sejak tahun 2006, 
para Perwira yang mendapat penugasan belajar di Insti tut 
Teknologi Bandung (ITB) telah berkomitmen bahwa produk 
akhir pendidikan berupa Tugas Akhir (TA) difokuskan untuk 
mengangkat kasus-kasus di satuan masing-masing. Oleh karena 
itu akan sangat baik bila pengiriman personel untuk dididik di 
perguruan ti nggi diselaraskan dengan kebutuhan akan personel 
transfer teknologi pada program pengadaan alutsista dan/atau 
fasilitas pendukungnya sesuai dengan rencana strategis TNI AU 
sekian tahun ke depan.

c. Sasaran akhir. Komitmen pada transfer teknologi 
memegang kunci besar yang akan berdampak pada seberapa 
sukses kegiatan tersebut dilaksanakan. Telah jelas komitmen 
pimpinan TNI AU akan penti ngnya transfer teknologi pada seti ap 
program pengadaan alutsista dan/atau fasilitas pendukungnya, 
namun sebatas mana transfer teknologi tersebut dilaksanakan 
masih belum jelas bagaimana pengaplikasiannya dan untuk 
apa, kecuali yang berhubungan dengan pengoperasian dan 
pemeliharaan. Sebagai contoh yang sangat jelas adalah 
kasus-kasus yang terjadi pada program transfer teknologi 
dalam program pengadaan simulator-simulator TNI AU. Fakta 
yang terjadi pada program pengadaan Full Mission Simulator 
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(FMS) F-16A kurang lebih 16 tahun yang lalu memperlihatkan 
bahwa hasil-hasil transfer teknologi yang dibawa kembali 
oleh para Perwira pelaksana transfer teknologi khususnya 
sotware engineer, TNI AU belum tahu digunakan untuk apa dan 
bagaimana peruntukkannya. Dalam hal ini tampak jelas bahwa 
TNI AU belum memiliki rencana ke depan mengenai sasaran-
sasaran akhir dari hasil-hasil yang diperoleh dari pelaksanaan 
transfer teknologi. Belum adanya pemikiran tentang hal 
tersebut kemungkinan dikarenakan pada saat itu program 
transfer teknologi adalah hal baru dan belum ada panduan 
untuk hal tersebut sehingga pelaksana transfer teknologi juga 
ti dak dibekali apapun mengenai teknologi signifi kan apa yang 
harus diserap dan digunakan untuk apa nanti nya di TNI AU. 
Keti adaan bekal tersebut memaksa pelaksana transfer teknologi 
membuat program-program penyerapan teknologi sendiri 
yang kemungkinan bermanfaat bagi TNI AU. Setelah melalui 
pemikiran dan diskusi yang panjang dengan pihak pabrikan 
FMS F-16A akhirnya disepakati  adanya kegiatan yang berkaitan 
dengan soft ware engineering pada desain hingga uji terbang 
FMS F-16A. Ternyata teknologi soft ware engineering tersebut 
terlalu maju untuk lingkungan TNI AU pada saat itu sehingga 
sebagian besar teknologi yang diserap pada pelaksanaan 
transfer teknologi tersebut ti dak dapat dimanfaatkan secara 
opti mal oleh TNI AU. Pengalaman menjadi pekerjaan besar 
TNI AU pada rentang waktu 10 tahun ke depan dan masa 
selanjutnya dengan adanya kerjasama pembangunan pesawat 
tempur generasi 4,5 I-FX. Apakah TNI AU telah memiliki sasaran-
sasaran akhir di masa sekian tahun ke depan tersebut terkait 
dengan program komputer yang diinstalasi pada pesawat 
tempur tersebut ? Apakah telah disiapkan SDM yang mampu 
menangani program komputer pesawat tempur tersebut dari 
aspek soft ware engineering dan pemeliharaannya ? Ini adalah 
fakta penting yang harus segera diantisipasi TNI AU agar 
ketergantungan kepada Korea Selatan dapat diminimalkan. 
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Perlu dan Penti ngkah Transfer Teknologi?

 Pertanyaan ini sangat penti ng untuk direnungkan kembali 
karena pada dasarnya transfer teknologi lebih memberi manfaat bagi 
insti tusi yang melaksanakan kegiatan peneliti an dan pengembangan 
suatu produk yang akan menghasilkan keuntungan dalam bentuk 
pengembalian investasi yang ditanam untuk transfer teknologi 
tersebut. Bagi perusahaan, tentunya pengembalian tersebut 
adalah dalam bentuk produk yang lebih baik dan laku dijual 
serta menghasilkan keuntungan besar. Bagi institusi yang tidak 
menghasilkan produk yang dijual dan hasil transfer teknologi hanya 
digunakan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas sendiri 
seperti  TNI AU, investasi transfer teknologi ini harus benar-benar 
memberikan produk sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan 
untuk membeli alustsista dan mengirimkan para pelaksana transfer 
teknologi tersebut. Di sisi lain, investasi peneliti an dan pengembangan 
sangat besar dan buahnya belum tentu dapat dipeti k 5-10 tahun 
kemudian.

 TNI/TNI AU dapat belajar dari penemuan Internet oleh para 
ilmuwan Advanced Research Project Agency (ARPA) yang kemudian 
berubah menjadi Defense ARPA (DARPA). Internet pada awalnya 
dikembangkan untuk kepentingan pertahanan/ militer dengan 
spesifikasi teknis militer. Seiring dengan kemanfaatannya yang 
sangat ti nggi, para perguruan ti nggi di Amerika Serikat tertarik dan 
mengembangkannya untuk kepenti ngan akademik. Di sinilah pihak 
pertahanan dapat menjual lisensi Internet yang telah diturunkan 
ti ngkat spesifi kasi teknis kepada kalangan sipil dan tentunya lisensi 
tersebut akan berdampak pada adanya pemasukan sebagai pengganti  
biaya riset Internet. Peneliti an dan pengembangan superkomputer 
dan komputer portable dengan spesifi kasi teknis perangkat-perangkat 
di dalamnya yang mampu melakukan pengolahan informasi hingga 
hitungan nano deti k dilakukan oleh militer-militer negara maju yang 
kemudian digunakan oleh kalangan sipil dengan spesifi kasi teknis di 
bawah militer. Esensinya adalah kemampuan dan kapasitas militer 
dalam teknologi harus seti ngkat atau lebih ti nggi dari kemampuan 
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dan kapasitas insti tusi sipil. Dengan demikian, militer akan memiliki 
banyak jalan untuk memperoleh pengembalian investasi dalam 
transfer teknologi.

 Dengan melihat dari kedua perspekti f tersebut maka dapat 
dijawab transfer teknologi dalam pembelian alutsista perlu dan 
penti ng atau ti dak. Bila jawabannya adalah “perlu dan penti ng”, maka 
harus segera disiapkan hal-hal sebagai berikut (ini adalah proposal):

a. Buat buku panduan sederhana mengenai transfer 
teknologi yang berisi defi nisi, model, teknik, cara dan pernak-
pernik terkait kegiatan tersebut serta produk yang harus 
dihasilkan pada masa depan dari kegiatan tersebut.

b. Tentukan sasaran akhir dari seti ap kegiatan transfer 
teknologi, apakah produk yang dapat dijual kepada sipil atau 
hanya untuk pengembangan kemampuan dan kapasitas diri. 
Bila untuk pengembangan diri, tentukan sasaran yang sangat 
signifi kan.

c. Tentukan program yang benar-benar memerlukan 
transfer teknologi karena ti dak semua program pengadaan 
alutsista memerlukan kegiatan transfer teknologi.

d. Tentukan batasan dan kedalaman transfer teknologi, dan 
harus dituangkan di dalam kontrak pengadaan baik dari aspek 
perangkat keras maupun perangkat lunak serta hal-hal teknis 
lainnya yang relevan. Transfer teknologi dalam bentuk kode 
sumber (source code) ti dak akan pernah terjadi dan oleh karena 
itu harus tegas dalam menetapkan batasan dan kedalaman 
transfer teknologi.

e. Pilih SDM yang benar-benar telah memiliki bekal keilmuan 
dan kompetensi sesuai dengan program pengadaan alutsista 
yang dimaksud. SDM juga harus diberitahu konsekuensi-
konsekuensi dari kegagalan memenuhi sasaran transfer 
teknologi.
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Balanced Scorecard (BSC)
Sebagai Alat Ukur Kinerja Satuan

Setiap selesai tahun anggaran 
s e m u a  o r ga n i s a s i  w a j i b 
memberikan laporan tentang 

kinerjanya. Organisasi di TNI umumnya 
kinerja diukur dari program kerja yang 
telah disusun pada awal tahun. Secara 
umum kinerja diukur dari penggunaan 
anggaran dan pencapaian target 
kegiatan. Apabila secara administrasi 
kegiatan dapat dipertanggungjawabkan 
dan penggunaan anggaran sesuai 
dengan peruntukan maka kinerja dapat 

dikatakan baik. Ukuran untuk organisasi TNI dalam mengukur kinerja 
seperti  ini dapat dimaklumi karena bukan merupakan organisasi yang 
berorientasi pada keuntungan (profi t oriented). Ukuran seperti  ini 
tentu ti dak cukup bagi organisasi yang berorientasi pada keuntungan, 
karena setiap rupiah yang dikeluarkan oleh perusahaan harus 
memberikan keuntungan.

Bagi perusahaan untuk mengukur kinerjanya dapat memakai 
return on invesment (ROI), Benchmarking, atau economic value added 
(EVA). Semua ukuran ini berbasis pada keuangan sebagai ukuran 
utama. Secara sederhana seti ap peningkatan kekayaan perusahaan 
berarti  peningkatan kinerja perusahaan. Namun sejati nya berbagai 
ukuran ini memiliki sisi lemah, yaitu mengabaikan faktor lain diluar 
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keuangan sebagai penyebab naik-turunnya kinerja perusahaan. Selain 
itu juga ti dak dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi-
organisasi nirlaba.

Berbagai alat ukur kinerja
 

1. Return on Invesment (ROI)
Return on investment (ROI) is the concept of an investment of 

some resource yielding a benefi t to the investor.1 ROI secara umum 
berarti  rasio uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi, 
relati f terhadap jumlah uang yang diinvestasikan. Jumlah uang yang 
diperoleh atau hilang tersebut dapat disebut bunga atau laba/rugi. 
Investasi uang dapat dirujuk sebagai aset, modal, pokok, basis biaya 
investasi. ROI biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dan 
bukan dalam nilai desimal. ROI ti dak memberikan indikasi berapa 
lamanya suatu investasi. Namun demikian, ROI sering dinyatakan 
dalam satuan tahunan atau disetahunkan dan sering juga dinyatakan 
untuk suatu tahun kalendar atau fi skal. ROI diformulasikan sebagai 
berikut:

ROI = (Pendapatan investasi – Biaya investasi) : Biaya Investasi. 

Misalnya suatu perusahaan melakukan investasi sebesar Rp 
10.000.000, pendapatan selama setahun sebesar Rp 20.000.000, 
maka nilai ROI adalah:

(20jt – 10jt) : 10jt x 100% = 100%. 

1 Zvi Bodie, Alex Kane and Alan J. Marcus. Essenti als of Investments, 5th Editi on. New York: 
McGraw-Hill/Irwin, 2004.
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Nilai ROI dari perusahaan tersebut adalah 100%. Kinerja dilihat 
dari besarnya prosentase, semakin besar maka semakin ti nggi kinerja 
perusahaan.

2. Benchmarking.
Benchmarking is the process of comparing one’s business 

processes and performance metrics to industry bests or best practi ces 
from other industries. Dimensions typically measured are quality, 
time and cost.2 (Benchmarking adalah proses membandingkan 
kinerja satu perusahaan dengan kinerja industri atau praktek-praktek 
terbaik dari perusahaan lainnya. Dimensi yang diukur biasanya adalah 
kualitas, waktu dan biaya). Dalam prakti k benchmarking, manajemen 
mengidentifikasi perusahaan-perusahaan terbaik di industri 
mereka, atau dalam industri lain di mana proses serupa ada, dan 
membandingkan hasil dan proses yang dipelajari (the “target”) untuk 
hasildan proses sendiri. Dengan cara ini, mereka belajar seberapa 
baik target melakukan dan, yang lebih penti ng, proses bisnis yang 
menjelaskan mengapa perusahaan-perusahaan ini berhasil. 

Contoh melihat kinerja perusahaan dengan metode 
Benchmarking sebagai berikut. Sebuah perusahaan konveksi PT 
Anna ingin melihat kinerjanya dibandingkan dengan pesaingnya 
dan dengan pertumbuhan industri konveksi. Hasil perbandingan 
ditampilkan dalam matrik berikut ini:

TABEL HASIL BENCHMARKING

2 Fifer, R. M. (1989). Cost benchmarking functi ons in the value chain. Strategy & Leadership, 
17(3), 18-19.
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Berdasarkan data di atas maka kinerja PT Anna lebih rendah 
dibandingkan dengan pesaingnya yaitu PT Buana, bahkan lebih 
rendah dibandingkan dengan kinerja industri (pertumbuhan seluruh 
perusahaan Konveksi). Pertumbuhan lebih rendah, produkti vitas lebih 
rendah dan belanja iklan lebih ti nggi, sehingga ROI lebih rendah.

3. Economic Value Added (EVA).
Konsep EVA merupakan suatu konsep penilaian kinerja 

keuangan perusahaan yang dikembangkan oleh Stem Stewart 
& Co, sebuah perusahaan konsultan manajemen keuangan di 
Amerika Serikat. EVA berangkat dari konsep biaya modal, yakni 
resiko yang dihadapi perusahaan dalam melakukan investasinya. 
Semakin ti nggi ti ngkat risiko investasi, semakin ti nggi pula ti ngkat 
kembalian (pendapatan) yang dituntut investor. Secara sederhana 
EVA dirumuskan sebagai berikut:

EVA = Laba Operasi Setelah Pajak –Total Biaya Modal

4. Balanced scorecard(BSC).
The balanced scorecard (BSC) is a strategy performance 

management tool - a semi-standard structured report, supported by 
design methods and automati on tools, that can be used by managers 
to keep track of the executi on of acti viti es by the staff  within their 
control and to monitor the consequences arising from these acti ons.3 
(suatu konsep untuk mengukur apakah akti vitas-akti vitas operasional 
suatu perusahaan dalam skala yang lebih kecil sejalan dengan sasaran 
yang lebih besar dalam hal visi dan strategi). BSC dipopulerkan oleh 
Robert S. Kaplan dan David P. Norton melalui rangkaian arti kel-arti kel 
jurnal dan buku The Balanced Scorecard pada tahun 1996. 

BSC dalam menilai kinerja perusahaan ti dak hanya berfokus 
pada hasil fi nansial. BSC membantu memberikan pandangan yang 
lebih menyeluruh pada suatu perusahaan yang pada gilirannya 
akan membantu organisasi untuk berti ndak sesuai tujuan jangka 

3 The Balanced Scorecard: Translati ng Strategy into Acti on, Harvard Business School Press, 
Boston (1996).
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panjangnya. Ada tiga hal yang menjadi dasar penilaian kinerja 
oganisasi dengan metode BSC, yaitu:

a. Variabel yang diukur. Keuangan sering menjadi tolok ukur 
satu-satunya dalam organisasi profi t oriented, padahal untuk 
menuju kinerja keuangan dipengaruhi oleh perspekti f yang 
lain. Perspekti f Keuangan semata ti dak mencerminkan kinerja 
perusahaan secara keseluruhan. Perspekti f keuangan saja juga 
ti dak menjamin bahwa perusahaan tersebut akan bisa exiss 
dalam jangka panjang. Oleh karena itu dalam BSC ada empat 
hal yang diukur yaitu: 

1) Keuangan. Perspekti f keuangan dinilai dari berbagai 

tool misalnya ROI atau EVA seperti  yang diuraikan di atas, 
untuk semata-mata melihat kinerja perusahaan dari segi 
keuangan.

2) Pelanggan. Organisasi yang profit oriented 
kehidupannya sangat tergantung dari loyalitas pelanggan, 
apalagi perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. 
Tanpa loyalitas pelanggan perusahaan ti nggal menunggu 
kebangkrutan, oleh karena itu sangat penti ng mengukur 
kinerja perusahaan dari sisi pelanggan. Seberapa besar 
loyalitas pelanggan terhadap produk yang dihasilkan 
perusahaan dan bagaimana fluktuasinya tiap tahun. 
Menurut Kaplan (1996)4 ada lima yang harus diukur dari 
perspekti f pelanggan, yaitu:

a) Pengukuran Pangsa Pasar.

b) Pengukuran Customer Retenti on.

c) Pengukuran Customer Acquisiti on.

d) Pengukuran Customer Sati sfacti on.

e) Pengukuran Customer Profi tability

4 Paper originally prepared for C. Chapman, A. Hopwood, and M. Shields (eds.), Handbook 
of Management Accounti ng Research: Volume 3 (Elsevier, 2009).
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3) Bisnis internal. Proses produksi dalam perusahaan 
harus selalu dievaluasi untuk mengetahui kecepatan, 
keakuratan dan kualitas produk. Proses produksi yang 
semakin baik, semakin cepat dan semakin banyak 
tentu akan meningkatkan scale of economic yang akan 
menurunkan biaya produksi.Perspekti f Bisnis Internal 
dapat diukur dengan ti ga aspek utama yaitu :

a) Proses inovasi. Produk perusahaan ti dak 
boleh terhenti pada satu produk yang telah 
diterima oleh pasar, karena semakin banyak pesaing 
yang akan masuk dalam industri yang sama atau 
akan semakin baik produk pesaing. Contoh yang 
paling mudah proses inovasi yang tidak boleh 
berhenti adalah produk barang elektronika. 
Tahun 2010 produk seluler phone dengan kamera 
merupakan inovasi, tetapi kalau saat ini produk 
hanya meninggalkan tambahan fi tur kamera maka 
tidak ada lagi keunikan atau pembeda dengan 
produk pesaing. Saat ini sudah pada generasi 
keempat sebentar lagi akan masuk generasi kelima.

b) Proses operasi. Proses operasi menitik 
beratkan pada efi siensi proses, konsistensi dan 
ketepatan waktu dari barang/jasa yang diberikan 
kepada konsumen. Ada ti ga sub item mengukur 
proses operasi, yaitu: 

(1)  Pengukuran terhadap efi siensi waktu 
yang dibutuhkan (time measurements). 
Semakin cepat produk dikirim kepada 
pelanggan maka semakin baik. 

(2)  Pengukuran terhadap kualitas proses 
produksi (quality process measurements). 
Melakukan deteksi dini terhadap adanya 
ti ngkat kerusakan produk dari proses produksi, 
perbandingan produk bagus yang dihasilkan 
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dengan produk bagus yang masuk dalam 
proses, bahan buangan (waste), bahan 
sisa (scrap), besarnya angka pengerjaan 
kembali (rework), dan seberapa besar angka 
pengembalian baru dari konsumen.

(3)  Pengukuran terhadap efi siensi biaya 
proses produksi (process cost measurements). 
Melakukan perhitungan terhadap efi siensi 
proses produksi dengan membandingkan 
antara input dan ouput dapat juga dengan 
ABC system.

c) Pelayanan purna jual. Pelayanan kepada 
konsumen ti dak terhenti  pada produk dikirimkan 
dalam kondisi baik kepada konsumen, namun 
harus ada pelayanan purna jual. Pelayanan purna 
jual akan meningkatkan loyalitas konsumen dan 
menceritakan kepada konsumen yang lain tentang 
produk yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga 
berdampak pada kelangsungan perusahaan dalam 
jangka panjang. 

4) Pembelajaran dan pertumbuhan. Perusahaan 
tidak boleh hanya sekedar tumbuh sendiri tanpa 
memperhati kan perkembangan karyawan. Perusahaan 
selain sebagai tempat karyawan mencari nafk ah juga 
harus menjadi tempat pembelajaran bagi karyawan 
(learning organization). Perusahaan harus menjadi 
tempat untuk:5

a) menciptakan budaya yang mendorong 
dan mendukung pembelajaran karyawan terus 
menerus, berpikir kriti s, dan pengambilan risiko 
dengan ide-ide baru, 

5 htt p://www.businessdicti onary.com/defi niti on/learning-organizati on.html
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b) memungkinkan kesalahan, dan kontribusi nilai 
karyawan,

c) belajar dari pengalaman dan eksperimen, 

d) menyebarluaskan pengetahuan baru di 
seluruh organisasi untuk dimasukkan ke dalam 
kegiatan sehari-hari.

b. Menciptakan keseimbangan. Konsep keseimbangan 
dalam balanced scorecard terkait pada ti ga area berikut:6

1) Keseimbangan antara indikator keberhasilan 
fi nansial dan non fi nansial. Balanced scorecard lahir 
sebagai cara untuk mengatasi kelemahan ukuran 
performa fi nansial dengan menyeimbangkannya dengan 
ukuran non finansial, sehingga dalam melakukan 
penilaian harus dibuat seimbang antara variabel fi nansial 
dengan non fi nansial.

2) Keseimbangan antara konstituen internal dan 
eksternal dari organisasi. Pemegang saham dan pelanggan 
merepresentasikan konsti tuen eksternal dalam balanced 
scorecard, sedangkan representasi dari faktor internal 
adalah karyawan dan proses internal. Balanced scorecard 
dibuat untuk menyeimbangkan kebutuhan kedua grup 
yang tak jarang menjadi kontradikti f satu sama lain untuk 
bisa secara efekti f mengimplementasikan strategi.

3) Keseimbangan antara indikator performa lag dan 
lead. Indikator lag secara umum merepresentasikan 
performa masa lalu. Sedangkan indikator lead adalah 
pemicu performa yang membawa pada pencapaian 
indikator lag. Suatu scorecard harus berisi campuran/
paduan antara indikator lag dan lead. Indikator lag 

6 htt p://dion.staff .gunadarma.ac.id/Downloads/fi les
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yang tanpa disertai oleh ukuran lead tidak akan 
mengkomunikasikan bagaimana target akan diraih. 
Sebaliknya, indikator lead tanpa ukuran lag akan 
menghasilkan perkembangan jangka pendek namun 
tidak tampak bagaimana perkembangan tersebut 
berdampak pada peningkatan benefi t bagi pelanggan 
dan juga shareholder.

c. Hubungan empat perspekti f BSC. Keempat perspekti f 
BSC digambarkan oleh Robert dan Kaplan (1996) sebagai 
berikut:7

Gambar Hubungan 4 Perspekti f BSC

BSC Untuk Organisasi Nirlaba

Pengukuran kinerja satuan sebaiknya ti dak hanya sekedar 
membandingkan dengan program yang disusun pada awal tahun, 
tetapi juga menggunakan tool yang dikenal di manajemen seperti  
BSC. Penggunaan BSC memang masih memiliki kelemahan, misalnya 

ROCEFinancial

Customer

Internal Bussiness

Learning & Growth

Customer Loyalty

On Time Delivery

Employee Skills

Process Quality Process Cycle Time

7 Mulyadi (1999), Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen : Sistem Pelipatganda 
Kinerja Perusahaan, Edisi satu, Yogyakarta : Adiya Media.
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ukuran fi nansial umumnya sangat sulit diukur di organisasi nirlaba. 
Metode ROI dan EVA tentu ti dak dapat digunakan untuk pengukur 
kinerja keuangannya. Dengan demikian BSC untuk organisasi nirlaba 
perlu dilakukan modifi kasi pada aspek fi nansial. Variabel dapat diukur 
dari efi siensi dan efekti vitas penggunaan anggaran. Sedangkan ti ga 
dimensi yang lain yaitu; pelanggan, bisnis internal serta pembelajaran 
dan pertumbuhan sangat baik untuk dilakukan. Satuan kerja akan 
mengetahui apakah yang selama ini dikerjakan sesuai dengan 
keinginan pelanggan (pemangku kepenti ngan), apakah selalu ada 
perbaikan dalam proses dan apakah organisasi telah menjadi tempat 
pembelajaran yang baik untuk semua yang berkepenti ngan.
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1 Borg, Walter R., & Gall, M.D. (1983). Educati onal research: An introducti on (4ed). New 
York & London: Longman. Hal 772

Wi layah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) 
yang terdiri dari daratan 

seluas 1.922.570 km² dan perairan 
seluas 3.257.483 km², 1menjadikan 
tugas Tentara Nasional Indonesia 
Angkatan Udara (TNI AU) ti dak ringan 
untuk mempertahankan keutuhan 
wilayah udara NKRI. Tugas TNI AU 
akan opti mal jika didukung oleh Alat 
Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang 
memadai. Alutsista produksi negara 

luar menjadi kendala yang amat signifi kan untuk membangun suatu 
kemampuan yang handal dalam sistem pertahanan udara nasional, ini 
disebabkan masih besarnya isu-isu politi k yang berhubungan dengan 
sistem pengadaan Alutsista baik dari dalam negeri sendiri maupun 
kondisi dalam negeri negara pembuat. TNI AU memiliki Lembaga 
Peneliti an dan Pengembangan (Litbang) bidang materiil,dalam hal ini 
Dinas peneliti an dan Pengembangan Angkatan Udara (Dislitbangau) 
dengan kemampuan melaksanakan peneliti an dan rekayasa Alutsista.

Kinerja Lembaga Penelitian 
dan 

Pengembangan Bidang Materiil
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Citra lembaga Litbang saat ini masih belum positi f, terutama 
karena dianggap belum mampu memberikan kontribusi yang nyata 
dan signifi kan terhadap upaya meningkatkan kesiapan Alutsista. 
Kenyataan ini terkait dengan isu yang sangat fundamental, yakni 
orientasi rekayasa dan peneliti an yang dilakukan sebagian besar belum 
terfokus pada upaya memberikan kontribusi nyata terhadap upaya 
memenuhi kebutuhan atau menyediakan solusi bagi persoalan yang 
dihadapi TNI AU. Dalam konteks kekinian, dimana Lembaga Litbang 
merupakan salah satu unsur utama dalam bidang rekayasa, yakni 
sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), maka 
Dislitbangau selain perlu meningkatkan kapasitas pengembangan 
iptek, juga harus mampu mengidenti fi kasi kebutuhan dan persoalan 
yang dihadapi TNI AU secara khusus dan sistem pertahanan Indonesia 
pada umumnya. 

Kedudukan Lembaga Litbang

Lembaga Litbang harus menjadi institusi yang mampu 
memenuhi kebutuhan dan pemecahan persoalan yang dihadapi 
oleh TNI AU. Sesuai defi nisi litbang yang digunakan Organisati on for 
Economic Co-operati on and Development (OECD) 2002: “Research and 
experimental development (R&D) comprise creati ve work undertaken 
on a systemati c basis in order to increase the stock of knowledge, 
including knowledge of man, culture and society, and the use of this 
stock of knowledge to devise new applicati ons”. Jelas bahwa kegiatan 
litbang ti dak hanya mencakup upaya untuk menambah penguasaan 
pengetahuan semata, tetapi juga perlu menyiapkan agar penguasaan 
pengetahuan tersebut dapat diaplikasikan, sehingga memberikan 
manfaat yang nyata bagi TNI AU.

Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional 
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek menyebutkan 
bahwa badan usaha sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam 
sistem nasional peneliti an, pengembangan dan penerapan iptek 
berfungsi menumbuhkan kemampuan perekayasaan, inovasi dan 
difusi teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa yang memiliki 
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nilai ekonomis. UU RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri 
Pertahanan, Pasal 28 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa peningkatan 
kemampuan dan penguasaan teknologi industri pertahanan dilakukan 
melalui peneliti an dan pengembangan serta perekayasaan dalam 
suatu sistem nasional. Lembaga Litbang dalam kedua UU tersebut 
diposisikan sebagai ujung tombak dalam kegiatan pemenuhan 
kebutuhan barang maupun teknologi oleh instansi pengguna.

 Teori Research-based Development (Borg, & Gall, 1983).2 

Research-based Development sering kemudian disebut (R&D) atau 
pengembangan berbasis peneliti an yaitu proses yang digunakan 
untuk mengembangkan dan memvalidasi produk. Dalam penjelasan 
Borg & Gall, suatu produk ti dak hanya berupa materi, tetapi juga 
termasuk untuk merujuk cara-cara dan proses-proses prosedur suatu 
proyek yang telah ada misalnya, metode pengorganisasian peneliti an. 
Langkah-langkah proses tersebut sering kali merujuk pada siklus 
dalam R&D. Langkah-langkah pokok dalam siklus R&D (Borg, & Gall, 
1983: 775) adalah: Research and informati on collecti on, Planning, 
Develop preliminary form of product,Preliminary fi eld testi ng, Main 
product revision, Main fi eld testi ng, Operati onal product revision, 
Operational field testing, Final product revision, Dissemination 
and implementati on. Urutan sepuluh langkah tersebut, jika diikuti  
dengan seksama, menghasilkan produk Alutsista berbasis peneliti an, 
yang secara utuh siap digunakan di TNI AU. Khusus pada langkah 
keenam, main fi eld testi ng, yaitu pengumpulan data kuanti tati f untuk 
menentukan apakah produk yang dihasilkan sesuai dengan tujuan. 
Mencermati  tahapan sepuluh langkah R&D Borg & Gall, dapat dilihat 
bahwa bobot/porsi development lebih banyak dibandingkan dengan 
research.

Sebagai lembaga yang fungsi utamanya adalah mengembangkan 
Iptek dan sebagai salah satu insti tusi penti ng dalam proses kesiapan 
Alutsista, maka lembaga Litbang perlu ditata agar kemampuan, 

2 Borg, Walter R., & Gall, M.D. (1983). Educati onal research: An introducti on (4ed). New 
York & London: Longman. Hal 772
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postur serta fungsinya pas dalam suatu organisasi. Institusi 
lainnya yang menjadi mitra lembaga litbang adalah komunitas 
pengguna hasil rekayasa maupun Iptek. Komunikasi dan interaksi 
antara pengembang dan pengguna iptek perlu intensif dan 
positi f agar produk Litbang dapat dimanfaatkan oleh pengguna 
untuk mendukung kesiapan Alutsista. Keyakinan pihak pengguna 
atas kapasitas lembaga pengembang iptek dalam menghasilkan 
pengetahuan dan teknologi yang sesuai kebutuhan, handal 
secara teknis, dan kompetitif secara ekonomi akan menjadi 
pemicu terjadinya interaksi yang saling menguntungkan. Jika saat 
ini komunikasi masih tersendat, maka ada baiknya jika kedua 
belah pihak melakukan evaluasi, mencermati  tentang apa yang 
perlu dibenahi di wilayah peran masing-masing. Pada fase awal 
komunikasi dua-arah antar Lembaga Litbang dan pengguna akan 
membutuhkan daya yang besar dan upaya yang intensif. Oleh sebab 
itu, butuh peran dan komitmen yang sungguh-sungguh dari penentu 
kebijakan, yakni Srenaau. Srenaau diharapkan dapat memainkan 
peran sebagai fasilitator, intermediator, dan regulator agar suasana 
yang kondusif dapat diwujudkan, agar pengguna dan Dislitbangau 
terangsang untuk mengintensifk an komunikasi dan interaksinya.

Kinerja Lembaga Litbang

Teori Research-bassed Development menyebutkan sebuah 
Lembaga Litbang harus mempunyai Tiga kapasitas yang sangat 
mendasar yaitu: pertama kapasitas untuk menyerap Iptek yang berasal 
dari luar (outsourcing capacity); kedua kapasitas untuk melakukan 
riset dan pengembangan iptek (R&D capacity); dan keti ga kapasitas 
untuk mendiseminasikan pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan 
(disseminati ng capacity). Keti dakseimbangan salah satu unsur akan 
menurunkan ti ngkat kemampuan dalam melaksanakan inovasi untuk 
menghasilkan produk dalam rangka mendukung kesiapan Alutsista. 
Kemampuan yang dimiliki Dislitbangau dapat dimanfaatkan oleh TNI 
AU guna meningkatkan kesiapan Alutsista dalam rangka mendukung 
tugas TNI AU dengan meningkatkan kemampuan dan kinerjanya. 
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a. Kapasitas outsourcing. Kapasitas outsourcing merupakan 
kemampuan Lembaga Litbang untuk menyerap ilmu pengetahuan 
dari luar. Kemampuan outsourcing Lembaga Litbang terindikasi 
dari aksesibilitas ke berbagai sumber informasi Iptek, ti dak 
terjadi tumpang ti ndih riset yang dilakukan dengan riset yang 
dilakukan di tempat lain, dan efi siensi penggunaan sumberdaya 
dalam menghasilkan Iptek yang bermanfaat. Dislitbangau 
dapat membentuk atau bergabung dalam konsorsium guna 
meningkatkan kapasitas outsorcing dengan melibatkan seluruh 
komponen nasional yang ada, pola kerjasama yang dilaksanakan 
seperti  Gambar 1. 

Gambar 1. Pola Konsorsium yang perlu dilakukan Dislitbangau guna 
mendapatkan informasi Iptek 

1) Akses ke sumber informasi Iptek. Sebagai Lembaga 
Litbang, Dislitbangau harus mampu mendapatkan 
informasi teknologi yang up to date. Kegiatan untuk 
mendapatkan informasi iptek dapat dilaksanakan sebagai 
berikut:
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a) Kegiatan Presentasi dan demonstrasi produk 
baru. Kegiatan presentasi dan demonstrasi 
dilaksanakan produsen maupun mitra guna 
mendapatkan informasi tentang produk-produk 
baru yang ditawarkan. Kegiatan presentasi dan 
demonstrasi dilaksanakan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan Alutsista TNI AU. Pada kegiatan 
presentasi dan demonstrasi produk baru, personel 
peneliti akan dapat membandingkan teknologi 
yang digunakan dengan kemampuan Dislitbangau, 
Diharapkan kegiatan presentasi dilaksanakan oleh 
Dislitbangau ti dak di bawah wewenang Srenaau. 
Dengan kondisi tersebut maka informasi teknologi 
Alutsista dapat langsung sampai ke personel 
Dislitbangau. 

b) Digitallibrary. Dengan adanya revolusi digital, 
masyarakat dunia telah mengalami perubahan 
dari masyarakat industri ke masyarakat informasi, 
sehingga aktifitas dan cara berkomunikasi 
masyarakat dalam kehidupan sosial, perdagangan, 
ekonomi, peneliti an dan pendidikan telah berubah 
secara mendasar sejalan dengan kemajuan 
teknologi, informasi dan telekomunikasi. Seti ap 
Lembaga Litbang secara ideal harus mempunyai 
perpustakaan yang telah dilengkapi oleh digital 
library. Manfaat terbesar dari digital library ini 
adalah akses tak terbatas terhadap sebuah arti kel 
ilmiah. Informasi “online” akan menghilangkan 
kendala geografis, yang selama ini merupakan 
masalah utama dalam mencari sumber ilmiah. Saat 
ini Dislitbangau belum melengkapi perpustakaan 
dengan E-Library sehingga kemampuan akses data 
masih mengalami kendala. 
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2) Tumpang tindih dan duplikasi riset. Lembaga 
riset yang berjalan sendiri-sendiri kerap menimbulkan 
tumpang ti ndih dan duplikasi peneliti an. Dislitbangau 
tahun 2009 telah melaksanakan penelitian Pesawat 
Terbang Tanpa Awak (PTTA) untuk target drone dan 
disempurnakan pada tahun 2012 serta peneliti an dan 
pembuatan “smart bomb” dilaksanakan pada tahun 
2012. 3Kegiatan peneliti an yang sama dilaksanakan oleh 
Balitbang Kemhan untuk PTTA dan “Smart bomb” pada 
tahun 2010 s/d 2013. 4Duplikasi peneliti an diharapkan 
ti dak terjadi lagi dengan meningkatkan koordinasi dan 
kerjasama antara Dislitbangau dengan lembaga peneliti an 
di bidang pertahanan. 

3) Efisiensi pemanfaatan sumber daya. Sasaran 
penyelenggaraan pertahanan negara, terwujudnya 
inovasi teknologi dalam Litbang pertahanan untuk 
mendukung pemenuhan Alutsista TNI. 5Dalam rangka 
terwujudnya inovasi teknologi Litbang pertahanan telah 
dianggarkan dana peneliti an ti ap-ti ap lembaga peneliti an 
dan pengembangan sebesar Rp. 25 Milyar. 6Dislitbangau 
tahun 2012 melaksanakan sebanyak 32 kegiatan. 7Dalam 
rangka terwujudnya inovasi teknologi litbang pertahanan 
diharapkan Dislitbangau dapat melaksanakan dua kategori 
penelitian, penelitian unggulan yang bersifat multi 
years (tahun jamak) seperti  pembuatan rudal dengan 
melibatkan seluruh potensi yang ada dan penelitian 
yang mengakomodasi kepentingan pengguna yang 
dilaksanakan 1 tahun selesai. 

3   Dislitbangau, Daft ar Kegiatan Litbang Dislitbangau Tahun 2000 S.D. 2013
4     Balitbang Kemhan, Daft ar Kerjasama Peneliti an Balitbang Kemhan Dengan Industri 
Pertahanan, 2011-2013
5 Kemhan, Rapim Kemhan 2012 tanggal 16 Januari 2012
6 Balitbang Kemhan, Program kerja 2013
7 Dislitbangau, Program kerja Dislitbangau tahun 2012.
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b. Kapasitas Litbang. Kapasitas Litbang tercermin dari 
kualitas riset dan Iptek yang dihasilkan dan relevansi teknologi 
yang dihasilkan dengan kebutuhan nyata para pengguna. 
Dislitbangau diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan 
lembaga lain guna meningkatkan kapasitas Litbang. Konsep 
kerjasama antar lembaga dalam program pengembangan 
Alutsista dijelaskan bahwa keikutsertaan Dislitbangau sebagai 
Lembaga Peneliti an dimulai dari riset terapan sampai dengan 
pelayanan teknis. Pada tahap riset dasar hanya dilaksanakan 
oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Peneliti an Nasional. Tahap 
peneliti an terapan Dislitbangau bekerjasama dengan Perguruan 
Tinggi dan Lembaga Peneliti an Nasional. Tahapan selanjutnya 
pengembangan produk dan prototi pe Dislitbangau akan ikut 
berperan dengan bekerjasama Lembaga Peneliti an Nasional dan 
produsen/industri. Tahapan akhir dari program pengembangan 
Alutsista adalah Produksi dan Pelayanan Teknis, pada tahap ini 
Dislitbangau merupakan perwakilan pengguna dalam hal ini 
TNI AU, berperan sebagai supervisi pada kegiatan produksi.
Sesungguhnya dengan melihat kemampuan dan potensi besar 
yang dimiliki oleh komponen bangsa, kita mampu mewujudkan 
Alutsista secara mandiri, sinergi kerjasama yang dilakukan 
dengan asas kebersamaan, kesetaraan, dan profesionalisme.

Gambar. 2.Konsep kerjasama Antar Lembaga dalam Program 
Pengembangan Alutsista.
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1) Kualitas hasil Litbang. Kualitas hasil penelitian 
sangat ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya 
dukungan anggaran, kemampuan sumber daya manusia 
(SDM) dan sarana. Dukungan anggaran secara bertahap 
terus diti ngkatkan dan kemampuan sarana peralatan 
laboratorium Dislitbangau setiap tahun dilaksanakan 
pengadaan guna mendukung penelitian. Dari ketiga 
hal tersebut yang paling menentukan adalah kualitas 
SDM. Kondisi SDM Dislitbangau dengan jumlah personel 
sebanyak 174 orang dengan ti ngkat pendidikan maksimal 
Strata dua (S2) sebanyak 4 orang. 8Dislitbangau telah 
melaksanakan peneliti an dan rekayasa guna mendukung 
kesiapan Alutsista TNI AU. 

2) Relevansi dengan kebutuhan/kesiapan Alutsista. 
Kegiatan pengkajian, Penelitan dan pengembangan 
yang dilaksanakan oleh Lembaga Litbang kurang bisa 
memenuhi kebutuhan operasional dihadapkan dengan 
kesiapan Alutsista. Lembaga Litbang belum fokus untuk 
mengembangkan teknologi sesuai kebutuhan dan 
persoalan yang diyakini tepat dalam konteks inovasi 
terbuka ini. Dislitbangau tak perlu selalu melakukan semua 
hal mulai dari nol atau bahkan ti dak perlu mengembangkan 
sendiri semua teknologi yang dibutuhkan, sebagai contoh 
“Peneliti an dan Pembuatan Material Anti  Peluru dengan 
Memanfaatkan Komposit Berpenguat Serat Alam yang 
Termodifi kasi & Terintegrasi dengan Nano Zirkon” yang 
dilaksanakan tahun 2012.

c. Kapasitas disseminati on. Kapasitas diseminasi terlihat 
dari intensitas dan jangkauan publikasi kegiatan riset yang 
dilakukan dan iptek yang dihasilkan baik melalui media cetak 
maupun elektronik, kuanti tas dan kualitas iptek yang diadopsi 

8 Dislitbangau, Laporan Daft ar Susunan Personel , Maret 2013
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oleh pihak pengguna, dan royalti  yang diterima oleh lembaga 
atas produk teknologinya yang berhasil dikomersialisasikan.  1) Situs dan frekwensi pemutahiran informasi. Aliran 

informasi sudah secara cepat mengalir ke seluruh penjuru 
dunia, hal ini terjadi berkat kemajuan teknologi informasi 
dan komunikasi. Keterbukaan arus informasi lintas negara 
merupakan suatu realita yang tak mungkin diabaikan. 
Dislitbangau sampai saat ini belum mempunyai web-site 
resmi, sehingga agak sulit untuk mendapatkan informasi 
tentang peneliti an terbaru Dislitbangau. Memasuki era 
inovasi terbuka (open innovation) Indonesia sedang 
gencar mendorong tumbuh kembang Sistem Informasi 
Nasional (SINas). Dislitbangau diharapkan sudah 
menggunakan media dunia maya dalam pemutahiran 
data dan informasi, diharapkan Dislitbangau mempunyai 
web-site resmi, sehingga masyarakat dapat mengetahui 
informasi tentang peneliti an terbaru dari Dislitbangau. 2) Publikasi ilmiah. Hasil dari menulisan ilmiah, produk 
penelitian dan rekayasa harus dipublikasikan dalam 
rangka mendapatkan pengakuan di bidang peneliti an. 
Dengan publikasi ilmiah maka seorang peneliti akan 
diakui kepakarannya sesuai standar Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI), peneliti  di kelompokkan 
pada peneliti  pertama, muda, madya dan utama. 9Dari 
ketentuan tersebut diharapkan personel Dislitbangau 
dapat mempublikasikan tulisan ilmiahnya melalui sarana 
majalah yang diterbitkan Lembaga Peneliti an, sehingga 
mendapat pengakuan di dunia penelitian. Dengan 
pengakuan maka personel Dislitbangau akan mempunyai 
jenjang kepakaran. 

9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan 
Fungsional Peneliti .
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3) Hasil riset yang dimanfaatkan pengguna. Rencana 
strategis dan rencana aksi Lembaga Litbang perlu diti njau 
ulang. Kegiatan riset yang hanya untuk academic exercise 
pemuasan (hasrat akademik) semata, perlu digeser 
prioritasnya untuk mendahulukan kegiatan riset untuk 
menghasilkan iptek yang sesuai kebutuhan nyata. Agar 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Dislitbangau dapat 
langsung dimanfaatkan untuk mendukung kesiapan 
Alutsista TNI AU maka harus ada kegiatan survey ke 
satuan-satuan operasi. Kegiatan survey dikenal dengan 
nama “Peta Litbang” dilaksanakan kembali, sehingga hasil 
peneliti an dan rekayasa Dislitbangau dapat mendukung 
kesiapan Alutsista TNI AU.

Royalti  yang diterima. Kegiatan peneliti an dan rekayasa di 
Dislitbangau merupakan kegiatan yang dibiayai dari APBN, 
sehingga hasil royalti harus digunakan untuk kegiatan 
peneliti an kembali. Hasil karya peneliti an dan rekayasa yang 
bisa diimplementasikan dan dilanjutkan pada produksi maka 
sebagai peneliti  akan mendapatkan royalti  dari hasil karyanya. 
Hasil peneliti an dan pengembangan Dislitbangau sudah ada 
yang diproduksi masal seperti  Bom BDU-33, Bom BLA-250 
untuk pesawat standar Nato dan Bom P-100 untuk pesawat 
Sukhoi. Diharapkan royalti  yang didapat dari produksi masal 
tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan 
Dislitbangau.
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Abstract

T he development of the United 
Nati ons (UN) peacekeeping 
mission models in the 

multdimensional peacekeeping forces 
is increasing with the demanding of 
the complexity of forces capability. 
This conditi on makes some linear 
aspects with the mission objecti ves 
which are also more diverse. In confl ict 
situations, a general assumption 
has been that security stability is a 
major factor that must be achieved. 

In this paper we analyze the relati onship between the UN forces 
capability and the achievement of peace in the long-term conditi on. 
Aft er conducti ng the qualitati ve research based on hystorical 
research and case study that occurred in the Democrati c Republic 
of Congo (DRC) and the triangulati on of various informants, it is 
found that long-term peace will be achieved if a balance is achieved 
between security stability and economic recovery. Especially to 
asses the economic recovery variable, we use the macroeconomic 
indicators such as Gross Domesti c Product (GDP), Infl ati on Rate 

UN Peacekeeping Forces Capabillity 
to Recover the Economic Conditions 

Viewed from Balance of forces 
Perspectives (Study of Indonesian 

Mission in Conga)1
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and Unemployment Rate. This conditi on can be achieved through 
synergy between the transformati on of the UN mission such as peace 
enforcement and peacekeeping without occurred the dispute mandate 
and ability to recover all the elements of the poverty recovery such as 
individuals, families, communiti es and the creati on of economic acti viti es 
comprehensively. It must be supported by security guarantees from 
both of the DRC Armed Forces and UN peacekeeping Forces. Although 
the conditi on is reached gradually, Congo turned out quite specifi cally 
indicate the presence of some interests from certain parti es in the name 
of UN peace operati ons mission so that confl icts tend to be protracted 
and prolonged.

Keywords–Economic recovery, macroeconomic indicators, 
multi dimensional peacekeeping, security stability, UNpeacekeeping 
forces

 
Introducti on

According to Hart [1], the capability of military forces generally 
is infl uenced by moral conditi ons including the concept of operati ons 
as the indirect approach which supports soldier physical abiliti es. As 
United Nati ons (UN) peacekeepers, the aspects of the capability of 
the forces are not only about how to confront the enemy disrupti on 
of the warring parti es but also how the presence of forces could be 
accepted by the disputed parti es.

In Combat Neorealist Balance Theory, Fitzimmons [2] said 
that a balancing of military capabiliti es has aff ectedthe military 
performance because it will have an impact on two principles, these 
are how the two combatants fi ght and capabiliti es of troops prepared 
for the mission. This is parti cularly relevant for a peacekeeping 
mission that successfully prosecuted "won the hearts of the people" 
so the impact is not only able to maintain security conditi ons but also 
more important is the impact of the recovery of the politi cal, social, 
cultural and economic. In the each states confl ict, as discussed by 
Michael B. MacKuen, Robert S. Erikson, and James A. Sti mson [3] 
assert that under conditi ons of confl ict, the potenti al threat of the 
most dominant in the disturbing presence of a peace process is a 
military threat and culture.
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UN peacekeeping mission in the confl ict of the Democrati c 
Republic of Congo (DRC) has a disti ncti ve character as a civil war that 
extends to involve several countries around it. Peace operati ons 
are carried out including a conti ngent of UN troops from Indonesia 
are expected to as a representati on of the role of these forces in 
restoring economic conditi ons in the country of desti nati on by the 
mission's presence in the world.

 In an eff ort to realize the goals mandated by the state at 
the preamble of the Indonesian Consti tuti on which helps create 
world peace. As writt en by Djamaluddin [4], the United Nati ons 
Peacekeeping Force from Indonesia, known as the Garuda Conti ngent 
has been doing business since 1953 acti vely through the delivery 
of the fi rst Garuda Conti ngent in Egypt. The peacekeepers are sti ll 
showing their existences and have won numerous internati onal 
awards in each of their missions. As of June 2013, Indonesia 
recorded is ranked 15 among the most contribute countries to any 
UN peacekeeping force mission.

Peace as an Equilibrium Conditi on Viewed from balance of Forces 
Persfecti ve

Under Security Council Chapter V Arti cle 24, where each 
member is obliged to maintain security and stability of the world 
on the basis of equal rights for all nati ons in the world. Based on the 
experiences and results of the implementati on during this mission, 
every country is experiencing armed confl ict is always faced with 
the destructi on of the joints of the economy in society in additi on 
to the problem of security threats. Economic stability at risk from 
armed confl ict is seen from how capable the restorati ons by the 
presence of UN peacekeepers.

The form of multi dimensional peacekeeping consisti ng 
of post-confl ict building process, assistance mission and state 
economic development programs. Military role here is expected to 
be further reduced in line with the security conduciveness in the 
confl ict countries.
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Figure1. Economic Recovery Projecti on on Multi dimensional 
Peacekeeping (Source: UN Peacekeeping Operati ons, Principles 

& Guidelines (2008))

The realizati on of a balance conditi on between stabilizati on 
and security aspects of the economic recovery as the theory 
of Balance of Forces is in line with the three pillars of the United 
Nati ons that embodies the basic principles of security and peace, 
economic and social development and human rights. These are 
interlinked with each other so to assess the success of the operati on 
as performance of UN peacekeeping mission is determined by the 
achievement of balance for these aspects.

UN Peacekeeper Deployment

UN Peacekeeping Forces existence cannot be separated with 
the positi on of the UN Security Council which is a part of the main 
organs of the United Nati ons has the task of maintaining peace and 
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security among nati ons. If other organs in the UN only has power 
limited for making a recommendati on to member governments, the 
council has the power to make binding decisions through the UN 
Security Council resoluti on that brings consequences on the enti re 
agreement of member governments to implement them. Pie Diagram 
below shows the UN Peacekeeper Deployment in the world.

To conduct the task UN Security Council can deploy the 
peacekeepers to some areas of confl ict. The peacekeepers 
deployment acti viti es is the authority of the General Secretariat to 
service of all the programs and policies of UN agencies that one of 
them is the planned deployment of peacekeepers by the UN Security 
Council. Technically, the peace mission assignments are in control of 
one of the departments under the general secretariat of which is 
the Department of Peacekeeping Forces (DPKO).

 Figure2. Data of Distributi on of UN Peacekeeping Missions 
(Source: www.un.org (2013))

As writt en by Widodo [11] since the years 1960-1964 under 
the Organizati on des Nati ons Unies mission au Congo (ONUC), 
UN peacekeepers belonging to the Garuda Conti ngent II and III 
parti cipated in peace missions at DRC transiti onal government in 
crisis aft er the colonizati on from Belgium. Aft er the outbreak of the 
civil war that led to government instability back grounded by armed 
confl ict involved an open war with the surrounding countries, the 
DRC become the next UN peace mission objecti ves. 

Fi 2 D t f Di t ib ti f UN P k i Mi i
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Figure3. Indonesian Peacekeeper Deployments
(Source: Lessons Material of Indonesian Air Force Unity & Command 

School (2011))

Table I
20 UN Troop Contributor Countries

Source: www.un.org, (2013)
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UN peacekeepers from Indonesia which called the Garuda 
Conti ngent XX was trusted with some force other countries to members 
of the UN Mission in the Democrati c Republic of the Congo (MONUC) 
in 1999-2010 and followed up to the UN Stabilizati on Mission in the 
Democrati c Republic of the Congo (MONUSCO) unti l now.

TABLE 2
The Number of Indonesian Troops in the UN Peacekeeping Mission

 

Source: www.un.org, (2013)

The number of Indonesian peacekeepers in the DRC to date is 
reaching 192 personals conti ngent consisti ng of 177 troops and 15 
expert missions. Duti es in additi on to create security stabilizati on, 
there are other important mandate of creati ng economic stability 
as part of a multi dimensional peacekeeping. The number of soldiers 
in the 2ndDRC ranks highest in personal deployment for Indonesian 
armed forces as part of a UN peacekeeping mission aft er UN Interim 
Force in Lebanon (UNIFIL).
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The Impact of the Presence of UN Peacekeepers for DRCEconomic 
Conditi ons

Macroeconomic indicators such as economic growth (GDP), 
infl ati on rate and unemployment rate are related to economic 
recovery as a result of the presence of UN forces. As a country of 
confl ict in the Congo, in the economic cycle in the phase of recession 
and even depression tend to stagfl ati on i.e. low GDP, high infl ati on 
rate and the unemployment rate are also high. The impact of the 
presence of the UN peacekeeping mission in the Congo is expected 
to bring recovery phase with the recovery of macroeconomic 
indicators.

According to the model of multi dimensional peacekeeping 
mission, the UN mission has a mandate design that is more complex 
because it must be prepared with large number of personnel and 
fi nanced by high cost operati onally. Through this mission is expected 
achievement of security stability will be followed by other aspects 
such as recovery eff ort for politi cal, socio-cultural and economic in 
the long run as shown in the Table 3.

Table 3
Matrix of Economic Cycle and Macroeconomic Indicators

 

Source: Soelisti aningsih (2009)
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Gross Domesti c Product
General descripti on of the Gross Domesti c Product of the 

Congo during crisis period of 1960-1964 turned out to be signifi cant 
fl uctuati ons in the year 1961-1962. As reported by Akitoby and 
Cinyabugama [12], At the ti me span of the crisis which is also the 
period of ONUC mission so in theory of economic cycles, conditi ons 
of crisis or war is going on in the phase of recession and depression 
which real GDP conti nued to decline at a rate of 4% from the period 
1960-1964.

Figure 4. DRC Constant GDP during ONUC Mission Period (Source: 
World Bank (2013))

The MONUC and MONUSCO mission to overcome the 2nd 
Congo civil war is a crisis that more complex because it involves 
a war with another country. It can be said which in these period 
had been occurred during economic cycles of recession, depression 
and so very fl uctuati ng GDP or more precisely on the conditi ons of 
economic stagnati on. We called those conditi ons were stagfl ati on 
that has been followed by the very high infl ati on rate.
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Figure 5. DRC Constant GDP during MONUC Mission Period (Source: 
World Bank (2013)

In theory of the economic cycle, it was shown by the value 
of GDP movement even went to the positi ve trend of the recovery 
phase where the GDP was moving to a bett er positi on. The conditi on 
is most likely due to the concept of Disarmament, Demobilizati on 
and Reintegrati on (DDR) of multi dimensional peacekeeping that has 
been conducted by MONUC/MONUSCO mission. UN peacekeepers 
capabiliti es are not only limited to reconcile the confl icti ng parti es, 
but also followed the eff ort to restore economic stability with eff orts 
at rehabilitati on and reconstructi on of Congo’s infrastructure. 

Infl ati on Rate

The end of Colonizati on of the Congo's in 1960, brought 
two impacts on the governance structure of formati on region or 
provinces namely unstable integrati on into the central government 
during period from 1962 to 1963 and the outbreak of armed rebellion 
in the period from 1964 to 1965. These caused the fundamental of 
Congo economy in a very bad conditi on.

Meanwhile, according to IMF Report [13] the mineral 
producti on a commodity of Congo remained stable and reached 282 
thousand tons by 1965, but none of them had signifi cant benefi ts 
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for society as a result of economic stability in crisis. Based on the 
World Bank report of 2006, the average annual infl ati on rate over 
the period 1960-1965 DRCsoared to 31 percent level.

General economic situati on related to the Infl ati on rate 
of Congo civil war during 1998/1999 shows that the signifi cant 
fl uctuati on was occurred. In the period of MONUC and MONUSCO 
mission was supposed in the current economic cycle phase of 
recession and depression where the infl ati on rate will decline or 
low. However, special conditi on besides of recession-depression 
period during the confl ict in a state isstagfl ati on conditi on. At this 
conditi on, infl ati on is actually higher due to the supply of basic 
commoditi es are inhibited to come to the country so that the prices 
of goods in general will be higher.

 Figure 6. DRC Infl ati on Rate during MONUC Mission Period 
(Source: World Bank (2013))

Besides to the economic impact of restorati on of security 
related aspects of the UN peacekeeping mission there are other 
interesti ng phenomena related with infl ati on rate, especially in 
the area of peacekeeping mission. As explained by Carnahan, M., 
Durch, W. and Gilmore, S. [14]any presence of UN peacekeepers are 
considered to have contributed signifi cantly to the rise in the infl ati on 
rate as a result of the confl ict areas of high demand for goods and 
services in the country by the personnel of UN peacekeeping forces.
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When viewed on the conditi on of infl ati on during the 2nd civil 
war to date. It is more stable rate of Congo infl ati on. No longer seems 
the high infl ati on rate or fl uctuates to extremes. The conditi on can 
be caused by two factors such as the level of demand for goods 
and services personnel to MONUC/MONUSC forces have been more 
eff ecti ve with a recovery economic oriented as multi dimensional 
peacekeeping patt erns that promote recovery security aspects, one 
of them through the DDR process.

Unemployment Rate

In Congo crisis of 1960-1964, the conditi on of the 
unemployment rate was at a high level due to the destructi on of 
the country's infrastructure. The Congo crisis was in a severe impact 
especially on the high unemployment rate to occur in a longer 
period of ti me.

As reported by Dalton [15] aft er the expirati on of the crisis 
in 1964 under the administrati on of President Mobutu Seseko, it 
occur quite alarming conditi ons in both sectors of the economy with 
hyperinfl ati on and the unemployment rate to reach 80% of the total 
labor force at the ti me and several humanitarian social disasters.

 The unemployment rate aft er 2nd Congo civil war had 
been reduced hat caused by deployment of the UN peacekeeping 
mission. The arrival of MONUC and MONUSCO peacekeepers fairly 
refl ect the basic mandates outlined for Peacekeeping Operati on i.e., 
increase the recovery and socio-economic development through 
cooperati on with donor countries and NGO’s through consolidati on 
programs that have been determined.

Job creati on can actually be realized in additi on to eff orts by 
the United Nati ons through the appointment of local staff  as well 
as the eff ect of cash transfers can be given to ex-combatants in the 
DDR programmed.
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Figure 7. DRC Unemployment Rate during MONUC & MONUSCO 
Mission Period (Source: www.tradingeconomics.com, (2013))

Balancing Model of UN Peacekeeping Operati ons

The poverty or desti tuti on is happening in confl ict countries 
like Congo will have a broader dimension to the recovery eff ort. 
But everything is sti ll based on the four elements of recovery that 
the aspect of individual, family, community and the creati on of 
economic acti vity.

Figure8. Matrix of the State Economic Recovery Elements in 
Confl ict (Source: Nazara (2013))

If you refer to the matrix above it is clear that the economic 
recovery eff orts should be pursued by UN thorough in all 
dimensions. The missing link on one element will lead to economic 
recovery process becomes incomplete and is believed to be caused 
by prolonged mission and protracted the confl ict.

The poverty or desti tuti on is happening in confl ict countries
like Congo will have a broader dimension to the recovery eff ort. 
But everything is sti ll based on the four elements of recovery that
the aspect of individual, family, community and the creati on of 
economic acti vity.
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Specifi cally, economic recovery and poverty alleviati on in 
the Congo today can be accelerated with the role of donors and 
NGOs. Assistance in the form of infrastructure reconstructi on fund 
is patt erned by the synergy with the eff orts of the military security 
guarantee either of UN peacekeepers and DRC armed forces.

MONUC and MONUSCO mission executi on when analyzed 
from the perspecti ve of the Balance of Forces in relati on with 
the balancing of recovery for the security stabilizati on and 
macroeconomic indicators showed relati vely bett er than the period 
of ONUC mission. Remediati on eff orts on the economic aspects of 
individuals, families and communiti es must conti nue with eff orts to 
develop economic acti viti es.

 Figure9. Model of Balancing between Security and Economic 
Stability (Source: Lessons Material of Indonesian Air Force Unity & 

Command School (2011) and Nazara (2013))

If in the process above there is a missing link that whole 
aspect is not resolved then there will be diffi  cult economic recovery 
eff orts to materialize especially compounded by confl icti ng state 
conditi ons, as seen on the Congo. Another factor for accelerati ng 
the end of the confl ict is necessary acti ve role in disseminati ng 
the Congolese government whether incenti ves actually earned its 
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citi zens if peace, otherwise what disincenti ves must be experienced 
if constantly fi ghti ng.

Concluding Remarks 
To improve the capability of UN peacekeepers, especially 

for understanding the aspects of the economic recovery as part 
of the mission should be given the specifi c material of dimension 
of the economic recovery. At this stage of the pre-deployment 
training of UN Peacekeeping Mission that included with the aspects 
of moral, physical, and understanding of the operati on concept, 
every peacekeepers need to understand that in the current strategic 
environment, creati ng a peace in the certain country is not enough 
to realize the security stability but also to keep a balance with other 
aspects such as stability in the economy, social and cultural rights in 
order to bring peace in the long term.

For the case in the DRC, economic recovery in DRCisconducted 
by the UN Multi dimensional Peacekeeping’s role as a mediator of 
donor countries and NGOs have been executed in accordance with 
the comprehensive patt ern of poverty theory which includes four 
levels such as individual, family, community and the creati on of 
economic acti vity. Facts on the ground indicate that the failure of the 
peace process through the economic recovery eff ort that resulted 
in relapsed confl icts tend to lie in the failure of his government to 
socialize the factor what incenti ves or disincenti ves that if the people 
sti ll conti nuing the confl ict. The presence of UN Peacekeeping Forces 
just for supporti ng factors and will be wasted only if the internal elite 
emphasizes the sense of tribal power than live a safe and prosperous.

References

 Akitoby, B., & Cinyabugama, M. IMF Working Paper, Sources 
of Growth in the Democrati c Republic of theCongo: A Cointegrati on 
Approach, Internati onal Monetary Fund, 2004

 Anderton, Charles H dan John R Carter. Principles of Confl ict 
Economics: A Primer for Social Scienti sts, Cambridge University Press, 
2009.



131 Edisi April 2014

ANGKASA CENDEKIA

 Blanchard, Olivier. Macroeconomics, Massachusett s Insti tute of 
Technology, Pearson Educati on Inc., 2009.

 Carnahan, M., Durch, W., & Gilmore, S. UN Peacekeeping in The 
Service of Peace: Economic Impact of Peacekeeping, Final Report, Peace 
Dividend Trust, 2006.

 Dalton, Frederick J. Human Rights World Reports: Congo, 
Bellarmine College Preparatory, 2013. 

Djamaluddin, Djasman. Mission Accomplished, Mengawal 
Keberhasilan Perjanjian Camp David, Catatan Rais Abin Panglima 
Pasukan Perdamaian PBB di Timur Tengah 1976-1979, PT. Kompas 
Media Nusantara, 2012.

 Fitzimmons, Scott . Mercenaries in Asymmetric Confl ict, 
Cambridge University Press, 2012.

 Gibbs, David N. The United Nati ons, Internati onal Peacekeeping 
and the Questi on of 'Imparti ality ': Revisiti ng the Congo Operati on of 
1960, Cambridge University Press, 2000.

 Hart, Sir Basel Henry Liddell. The Strategy of Indirect Approach, 
Faber and Faber Limited London, 1954.

 MacKuen, Michael B., Robert S. Erikson, and James A. Sti mson. 
Peasants or Bankers? The American Electorate and The U.S. Economy. 
American Journal of Politi cal Science, 1992.

 Parkin, Michael. Economics : Measuring GDP and Economic 
Growth, Chapter 21, University of Western Ontario, Pearson Educati on 
Inc., 2010.

 Tjiptoherijanto, Prijono. Lecturer Materials: Economics & 
Nati onal Resilience: Pengantar Demografi , Universitas Pertahanan,2012.

 Wright, Quincy. Reframing from Negati ve to Positi ve Concepti ons 
of Peace:Positi ve, Multi cultural Visions for Each of the Six Perspecti ves 
on Peace, Peace as Balance of Forces in the Internati onal System, 1941.

 Widodo, Bangkit Rahmat Tri. Misi Pemelihara Perdamaian 
Indonesia dalam Mendukung Politi k Luar Negeri Bebas Akti f, Master 
Thesis, Universitas Pertahanan Indonesia, 2010.

 The World Bank. World Development Indicators : Congo, 
Democrati c Republic, Retrieved December 16 from htt p://data.
worldbank.org/country/congo-dem-rep, 2013.



Edisi April 2014132 

ANGKASA CENDEKIA

Oleh
Subagyo Sayogya

(Wartawan Senior/Pemerhati Hankam dan Politik)

Edisi April 2014132 

1 Dalam buku terjemahan Dr. Peter Paret dan Dr. John W. Shy, On War, dialih-bahasakan 
sebagai : Center of Gravity [= COG], dalam buku publikasi Angkatan Darat Australia, edisi 
Bahasa Indonesia, tahun 2002, tetapi berjudul Bahasa Inggris : The Fundamentals of Land 
Warfare, dipakai isti lah : Pusat Kekuatan [hlm. 12]; sedangkan dalam tulisan ini oleh Penulis 
dipakai peristi lahan Sentra Gravitas [= disingkat SG]. Isti lah asli von Clausewitz adalah : 
Schwerpūnkt, yang dimaknakan lebih luas keti mbang COG dalam buku Paret. Di kalangan 
penulis kita, cukup langka, terminologi ‘Sentra Gravita’ [tanpa s] dipakai, misalnya,  oleh 
Letjen TNI [Purn] Himawan Soetanto dalam bukunya Yogyakarta : 19 Desember 1948, © 
tahun 2006. Vide infra.

Sentra Gravitas merupakan 
‘titik-titik’ penting, penentu 
dari keberhasilan Serangan, 

maupun Pertahanan. Sun Tzu juga 
membahasnya; lebih dari 2000 tahun 
sebelum Clausewitz dan Jomini. 
Pemahaman yang kuat terhadap 
Sentra Gravitas, ini memerlukan 
pengkajian berlanjut akan memberi 
keunggulan Strategis seti ap aksi Militer 
digelar. 

Di antara sejumlah risalah yang 
amat penti ng, selain [1] memiliki makna prakti s ti nggi, dan [2] 
relevan hingga kinipun, [3] juga brilyan dari von Clausewitz, adalah 
pendapatnya tentang : Sentra Gravitas1, yang ia di bahasa asli 

Sentra Gravitas Clausewitz 
dan 

Operasi Informasi
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2 Bila dialih-bahasakan setepat-tepatnya lett erlijk bermakna : tumpuan utama upaya, 
ataupun : ti ti k tumpuan tekanan upaya, justru bukan : center of gravity, yang sudah menjadi 
terminologi yang lazim di Ilmu Kemiliteran AS khususnya. Dan isti lah center of gravity, 
COG-- sebagai di buku Dr. Peter Paret  --, lebih merupakan : terminologi tafsir bagi Ilmu-
ilmu Militer AS khususnya; yang kini pengerti annya juga cenderung meluas. Bisa disimak, 
bahwasanya Schwerpünkt sesungguhnya memang punya makna lebih luas dari COG, suatu 
hal yang diterapkan dalam analisis ilmiah maupun praktek Militer Jerman khususnya. Dari 
terminologi GOG inilah Penulis memakai isti lah Sentra Gravitas/SG [juga dalam tulisan The 
Batt le of Britt ain, di Angkasa Cendekia edisi April 2013].
3 Letkol [Pnb] Sri Duto Dh MSi, dalam Angkasa Cendekia, edisi April 2013.
4 Disini disingkat Ilmu Militer saja.
5 Guru Besar di Naval War College US Navy [= ALAS].

tulisannya, Clausewitz menyebutnya : Schwerpünkt 2, yang dalam 
literatur Militer berbahasa Inggris kini, lazim dialih-bahasakan 
sebagai : center of gravity, disingkat COG; dengan makna terminologi 
[khususnya aplikasi dalam Ilmu-pengetahuan Kemiliteran] berarti  
: [pusat] ti ti k-berat. Merupakan bagian penti ng dari bangunan 
teoretik dari kerangka pemikiran Strategisnya, ironis makna 
Schwerpünkt ’dimulti-artikan’ bahkan sejak masa-masa awal 
perkembangan pemikiran Clausewitz, dan yang terus terjadi hingga 
kinipun.

Walau bukan pertama kalinya Penulis dapati  di buleti n TNI, 
dan yang ditulis seorang Patun3 Seskoau, tulisan serius tentang hal 
serius itu pula dalam Teori Ilmu-pengetahuan4 Militer tersaji, layak 
diapresiasi, terbilang langka-- padahal di fora Militer Internasional 
banyak dibahas, sebuah di antara yang dipeti k Ltk. Sri Duto adalah 
tulisan Dr. Joe Strange --, tetapi toh amatlah menyenangkan 
untuk disimak, dengan layak diharapkan bakal ikut memperkaya 
pengembangan Ilmu Militer Indonesia. Kita tetap membutuhkan 
TNI yang : Cerdas-Berdisiplin-Ramping-Efekti f.

Terminologi Schwerpünkt itu sebenarnya bila dimaknakan 
riel, yi : [A] tumpuan utama upaya, ataupun juga dapat diarti kan 
sebagai : [B] ti ti k-ti ti k penekanan-upaya utama, dan yang menurut 
Dr. Milan N. Vego5 justru [C] bukanlah berarti  hanya : [pusat] ti ti k-
berat yang sebenarnya, yang Newtonian, sesungguhnya memiliki 
makna lain. Di dalam literatur berbahasa Inggris khususnya, makna 
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[C] mengandung arti  yang diemban makna-makna [A] maupun [B]. 
Akan tetapi dalam teori maupun praktek Militer Jerman kini, [D] 
bahkan Schwerpünkt dipahami lebih luas keti mbang pusat ti ti k-berat 
upaya [Militer] operasional saja. 

Dan kendatipun disebutkan, ataupun bahkan bilamana 
toh ti dak disebutkan eksplisit secara terminologis, amat boleh 
jadi beberapa Pemikir Akbar Strategi Militer dalam Sejarah, atau 
sejumlah Panglima Perang terkemuka sudah menyimak dan melihat 
kasusnya, ataupun malahan sudah mewujudkannya dalam gelar-
gelar Militer yang mereka pimpin; akan tetapi bagaimanapun 
adalah von Clausewitz, seorang Letjen Pemikir yang kaya dengan 
pengalaman Operasi Militer, baik di Tentara Jerman/Prusia6 maupun 
Rusia yang dengan tajam, fokus dan mendalam, mengkaji dan 
‘mengajarkannya’ kepada Tokoh Militer maupun Sipil Generasi 
sesudahnya, hal penting itu, via mahakarya Vom Kriege, yang 
ironisnya-- di luar fenomenalitasnya --, adalah satu mahakarya yang 
ti dak selesai, gara-gara Sang Empu yang kaya dengan pengalaman 
operasional, dan subur dengan pemikiran inovati f; sayang, wafat 
akibat diarhea cukup ringan7 saja.

Beberapa Empu lain ’melengkapinya’, atau lebih tepat : dapat 
menjadi ’pelengkap’ bagi pendapat [utamanya bagi mereka yang 
berpikir dalam konsep Clausewitz], walau seperti  Jomini misalnya, 
tak berpretensi untuk melengkapi pendapat penti ng Clausewitz itu 
[dhi : Schwerpünkt], dengan pendapatnya sendiri tentang : Titi k-

6 Prusia adalah Kawasan Timur Jerman, yang memiliki Tradisi Militer yang mewarnai seluruh 
Jerman.
7 Clausewitz [1] mengemban tugas Keperajuritan di era-perubahan : cara berperang yang 
esensial berubah, yang dan [2] masa-masa mengawali lahirnya benih Seni Operasional Perang 
modern. Manuskripnya yang memang belum selesai dikerjakannya, kemudian dikompilasi 
dan diterbitkan oleh isterinya Marie von Brühl-Clausewitz, seorang perempuan Bangsawan, 
cerdas dan sangat akti f, yang memiliki hubungan baik dengan para Bangsawan berpengaruh 
di Istana Kekaisaran Jerman kala itu [hingga c. thn 1831-an, di tahun Napoleon dikalahkan 
oleh Tentara-Koalisi di bawah Jenderal Inggris Wellington, dan saat-saat meninggalnya von 
Clausewitz]. Di lain pihak teoriti si sezamannya : Jomini, ti dak memiliki  pengalaman pribadi 
gelar Militer riel dalam wujud apapun. 
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ti ti k Penentu [dhi. : Decisive Points]8 yang ilmiah mengacu kepada 
pengerti an yang : fundamental sedikit-banyak berbeda. [Dan kaitan 
antar-relasional SG dengan Titi k Penentu, dibahas ringkas lebih lanjut 
dalam konteks pemikiran von Clausewitz : vide infra9.]

Baik gelar Tempur/Perang, konsentrasi-konsolidasi, manuver-
manuver, dirancang-gelar dan dikomando-dan-dikendalikan untuk 
sebaik-baiknya mampu menghancurkan, melumpuhkan atau 
menetralkan SG Lawan. Kesalahan dalam menentukan SG Lawan, 
bakal menghasilkan tatanan gelar Perang yang secara mendasar 
salah. Walaupun para Komandan dan Staf di Eselon Takti k ti dak 
menjadi bagian dari perumusan penentuan SG, tetapi merekapun 
bakal terlibat dalam pencapaian sasaran-sasaran Takti s jabaran dari 
analisis yang menghasilkan formulasi [satus dan posisi] SG Lawan, 
maupun SG Kita sendiri. Bahkan mereka yang berada di ’ujung-
tombak’, dan amat boleh jadi [bakal] mengemban tugas maupun 
dampak berat upaya Perang yang digelar. 

 Dimensi pembahasan maupun aplikasi SG, baik berada dalam 
[1] ranah Strategi maupun [2] ranah Operasional; dengan [3] SG di 
pihak Sendiri yang dengan cermat mesti  ditentukan-dan-direncanakan 
dengan sebaik-baik mungkin tepat-dan-benar, dan dengan di lain 
pihak : [4] mampu mengidenti fi kasi dan ‘menetapkan’ pula SG di 
pihak Lawan, lazimnya berlandas kepada pelbagai info Intelijen10, 

8 Jenderal Baron Antoine Jomini. Pangkat Militer Jomini merupakan pangkat Tituler, ia tak 
pernah menjabat jabatan di Jajaran Militer sebagaimana Clausewitz. Di pangkat itu, Jomini 
adalah Ajudan Militer Kaisar , selain analis dan Pemikir yang difasilitasi penuh oleh Kaisar. Ia, 
seorang Swis berkewargaan-negara Perancis, dan yang hidup sezaman dengan Clausewitz, 
penulis buku [edisi Bahasa Inggris] [Summary of the Principle of] The Art of War, aslinya 
: Précis de l’art de la guèrre yang bersama buku Traité des grandes opérati ons Militaires, 
berisi sebagian besar tulisan Militernya. Tak seakbar Vom Kriege Clausewitz, karya Jomini 
juga banyak dikaji. 
9 Adalah memang kewajiban moral para Dosen/Patun di semua Sekolah Staf dan Komando 
Angkatan dan TNI kita, untuk mengembangkan dan memberikan pengerti an dalam bidang 
Ilmu Kemiliteran yang mendalam, di bidang amat penti ng ini.
10 Berbagai sarana Intelijen vital, a.l. : Human-observation/intelligence, Sattelite-
intelligence, Airborne-intelligence and Ground-Survellance-Radar/GSR, Signal-intelligence/
Remote-sensors/Infra-Red-sensors Communicati on-intelligence, Combat-intelligence and 
Interrogati on-of-Prisoner-of-War dengan berbagai cara dan sarana.
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yang kemudian diperkuat dengan analisis/perkiraan-keadaan oleh 
Staf, khususnya di eselon atas Komando Operasi.

Kesalahan menetapkan gelar SG di pihak Sendiri, maupun 
‘menetapkan’ [berdasarkan analisis segala hasil informasi yang dapat 
diraih] di mana gelar SG Lawan, dapat berakibatkan in-efi siensi daya 
gelar Militer pihak Sendiri khususnya, atau bahkan berakibatkan fatal 
dan/atau kekalahan serius. 

Identi fi kasi-dan-analisis SG itu, di dalam pemahaman Ilmu 
Militer modern, seyogyanya dimulai, menurut Dr. Milan N. Vego 
maupun Dr. Joe Strange11; dengan [1] mengindenti fi kasi-tepat dan 
sekaligus [2] menganalisis sejumlah faktor kriti s12 yang erat terlibat 
dalam dinamika adu-daya pihak Sendiri/Kita dengan Lawan.

Penentuan Sasaran Strategis, dinamika Sentra Gravitas

Kemampuan mengindentifikasi SG Lawan dengan segala 
upaya13, maupun SG di pihak kita Sendiri-- juga di pihak SG Kawan, 
bilamana kita berperang dalam Kekuatan Koalisi misalnya --, 
merupakan elemen-elemen esensial dalam seti ap perencanaan. 
Bilamana Staf Komando Operasi, salah mengidentifikasi-dan-
menentukan SG Lawan khususnya, maka dalam si-kon yang paling 
baik baginyapun, gelar Operasinya bakal ti dak efi sien; bahkan di 
keadaan yang buruk gelarnya bakal berakhir fatal, gagal. Para 
Perencana Operasi, pertama-tama dan yang utama, menetapkan 
Sasaran Strategis [atau sasaran di Eselon Operasional], dan di eselon 
yang lebih bawah, misalnya : Sasaran-sasaran Takti s Utama. Sasaran-
sasaran Operasional dan dan Sasaran-sasaran Takti s Utama tersebut, 
harus memiliki hubungan relasional-langsung dengan Sasaran 
Strategis tersebut. Bila kaitan-relasionalnya tak ada, maka Sasaran-
sasaran Operasional [dan sasaran Taktis Utama], mesti ditinjau 

11   Guru Besar di USMC War College. USMC adalah Angkatan tersendiri dalam ABAS. Meski tak 
punya Akademi sendiri dan ‘ikut’ di AAL-AS, USMC punya Sesko dan War College tersendiri.
12   Menurut Dr Milan N. Vego, Dr. Joseph Strange maupun Dr. Michael I. Handel [almarhum, 
dulu juga Guru-besar Tamu Strategi, di Naval War College]. Sejumlah Pakar Militer dan 
Guru-besar lain juga terlibat dalam pemikiran/pengkajian pada SG.
13   Upaya terpenti ng dalam mengetahui SG Lawan, adalah dengan : Intelijen dan analisisnya.
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ulang. Di dalam Perang, Sasaran-sasaran Strategis, harus mendapat 
dukungan Nasional. Dalam tahun-tahun terakhir Perang Vietnam, 
ABAS berperang nyaris tanpa dukungan Nasional, dan kendati pun 
ABAS ”...winning all batt les, but lost the war,..” Mundur dari Perang, 
walau daya-dan-posisi Strategis maupun Takti snya baik; tetapi Publik 
AS dan kemudian Kongres dan Senat ti dak mendukungnya. Sebuah 
tragedi Militer ! 

Sedangkan dalam mahakaryanya On War14, von Clausewitz 
mendasar menulis :

Seseorang mesti  mengingat kedua karakteristi k dominan di alam-
pikiran, dan bahwasanya dengan berlandas dari ini Schwerpünkt 
berkembang; aksis dari semua kekuatan dan gerakan dalam mana 
seluruhnya bergantung. Itulah ti ti k/sentra terhadap mana seluruh 
kekuatan kita mesti  diarahkan. Itu perwujudan dari konsentrasi dari 
kekuatan Lawan, sangat penti ng bagi Pihak ybs. bagi kelengkapan 
untuk meraih sasarannya. Bilamana Pihak Sendiri/Kita mampu 
menggenjotnya langsung, hal itu bakal menjadi sasaran paling 
bernilai bagi pukulan dari segala daya Kita...Dan bila Lawan terpukul 
dan ‘goyang’, ia mesti sama sekali tidak diberi peluang untuk 
memulihkan-diri. Pukulan-demi-pukulan harus diarahkan ke arah 
yang sama15 : Pemenang, dengan kata lain, haruslah menghantam 
dengan segenap daya yang dimiliki, dan ti dak hanya ke sebagian dari 
Jajaran Lawan….[Hanyalah] dengan terus-menerus mencari pusat 
kekuatannya, dan dengan berani mempertaruhkan semuanya untuk 
menang mutlak, maka Kita bakal menang sepenuhnya16. 

14 Sebagai referensi dipakai On War edisi Princeton University Press, copyright 1976. Alih-
bahasa oleh Penulis, juga pemberian Italic. Naskah aslinya ditulis dan berjudul Bahasa 
Jerman : Vom Kriege. Masih terdapat berbagai naskah terpisah dari Clausewitz, yang telah 
dikumpulkan, dianalisis dan dipublikasikan tersendiri, menjadi pelengkap On War, a.l. oleh 
Seskoad ADAS. Tulisan-tulisan umumnya berasal dari surat-menyuratnya dengan sejumlah 
Perwira rekannya.
15  Kekalahan AU-Jerman dalam The Battle of Britain, sebab salah menentukan-dan-
mengalihkan SG. [Analisis Penulis, lihat dalam : Angkasa Cendekia, April 2013.]
16  Terjemahan bebas Penulis, demikinan juga pemberian Italic. Dikuti p dari buku On War, 
edisi Princeton, Chapter IV : Closer defi niti on of the Military Objecti ve , The Defeat of the 
Enemy, hlm 595-596.
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Dalam peristi lahan Ilmu Militer, Schwerpünkt merujuk kepada 
daya [Militer] di medan-mandala-- di ranah Strategis maupun 
Operasional khususnya, yang membentuk sifat-turunannya ke 
ranah Takti s --, di mana salah satu Pihak yang berperang menggelar 
Kekuatan Militernya; di mana para Panglima mereka : [1] mencari 
penentuan Perang bersifat Strategis/Operasional, maupun [2] di 
mandala-mandala mana para Panglima memperhitungkan bakal 
memperoleh [salah satu dari] adu-daya penentu kemenangan. 
Clausewitz merujuk, bahwa dalam memperti mbangkan Schwerpünkt 
sejumlah faktor mesti  diperti mbangkan : situasi-dan-kondisi, medan-
mandala dan niat Komando-operasi. 

Dalam Teori maupun Praktek AB-Jerman, seti ap Panglima/
Komandan dibebani dengan kewajiban untuk mengonsentrasikan 
segenap daya-upaya dan Pasukannya, dalam sektor di mana 
ditumpukan sebagian besar upaya daya-- suatu proses yang 
disebut : Schwerpünktbildung, upaya membangun Schwerpünkt --; 
menumpukan daya-Strategis di ti ti k-Strategis yang menurut Markas 
Komando Operasi, bakal meraih efi siensi-dan-efekti vitas daya-Perang 
maksimal.

Utamanya para Panglima/Komandan dan Perancang di Staf 
Operasi, mesti lah mampu mengembangkan dan menetapkan arahan 
Strategis, CB17 dengan langkah-langkah aksi, yang fokus untuk [1] 
menghancurkan SG Lawan, dengan di saat yang relati f sama, [2] 
meminimalkan resiko yang [bakal] menimpa SG Kita/Sendiri. 

Dapat disimak bahwasanya von Clausewitz menekankan : 
penti ngnya [1] untuk berani dan mampu mengambil resiko ti nggi 
untuk meraih kemenangan, dan juga [2] penekanannya agar tak 
memberi kesempatan Lawan bagi pemulihan-diri.

Di Tabel 1, vide infra, dielaborasi-visualisati f lebih lanjut hal-
hal ini18.

17  Cara Berti ndak.
18  Terutama dengan Referensi dari buku Dr. Milan Vego, Operati onal Warfare, dan berkas-
berkas bahan bacaan NWC, US Naval War College, tahun-tahun 2004-2007.
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Titi k-ti ti k Penentu Jomini, inklusif Strategi Sun Tzu

Problema perencanaan dan kemudian gelar riel operasionalnya, 
tahapan-tahapan serius di dalam [1] mengindentifikasi dan [2] 
kemudian menyerang dengan setepat mungkin titik-titik paling 
kritis Lawan; sesungguhnya adalah problema serius dan kritis 
semenjak Ummat Manusia merancang dan menggelar Perang satu 
terhadap lainnya19. Walaupun Dunia modern kemudian mengenal 
sejumlah Panglima Akbar20 dan para Jenius Militer, yang mampu 
fokus memformulasi kasus-spesifi k Militer ini dengan mendasar, 
mendalam dan spesifi k. Sun Tzu kendati pun lebih dari 2000 tahun 
lalu membicarakan hal ini, ia dinilai ti dak selalu menggunakan kriteria 
pasti -Newtonian, dengan demikian terkadang tak memberi pegangan 
pasti , kadang-kadang malahan dengan metafora yang amat boleh 
jadi khas budaya Cina-Kuno kala itu21. 

Gelar dari kekuatan-kekuatan itu, seharusnya diatur oleh dua 
prinsip fundamental, pertama : prinsip untuk mendapatkan gerakan 
yang bebas dan cepat, sehingga bisa teraih kelebihan untuk mampu 
membawa segera daya Pasukan menghadapi bagian-bagian Kekuatan 
Lawan; kedua, untuk menyerang di arah yang paling menentukan, 
katakanlah : di arah yang menimbulkan dampak kekalahan yang paling 
merusak pada Lawan; dengan di lain pihak, ‘keberhasilannyapun’ 
tidak membuahkan keuntungan bermakna. Dan keseluruhan 
khazanah perpaduan unggulan Ilmu Militer Akbar, esensial terdiri 
dari kedua fundamen sejati  tersebut. 

19  Titi k-ti ti k di SG, juga bukan ‘ti ti k-ti ti k’ di medan-mandala-- sebagaimana Penulis bahas 
dalam pembahasan tentang Titi k-ti ti k Kulminasi, di Majalah Dharma Wiratama --, adalah : 
area-area terbatas dalam mana adu-daya Strategis terjadi paling serius.
20  Dari Sejarah Militer kita kemudian mengenal Panglima-panglima Akbar, a.l : Alexander 
Agung, Hannibal, Jenghis Khan [sebagaimana Alexander dan Hannibal, Jenghis banyak 
membuat Inovasi Militer penti ng, sebagaimana juga Subothai, Jenderal Senior di bawah 
Jenghis, kemudian menjadi Jenderal utama bagi anak-anak Jenghis], Julius Caesar; kitapun 
layak menambahkan : Gajah Mada Panembahan Senopati  dan Fatahillah [dhi Sunan 
Gunungjati ], Kaisar Napoleon I, Duke of Wellington, Gustavus Adolfus, Frederik Akbar 
[Jerman]; hingga generasi Panglima di Perang Dunia II : Rundstedt, Model, Rommel, Patt on, 
Eisenhower, MacArthur dll.
21  Antara lain Prof Handel menilainya demikian. Bila disimak, memang banyak metafora 
dalam Art of War dari Empu besar dari Dunia Timur ini; yang dapat membawa ke multi -tafsir.
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Strategi, selain mengindikasikan Titi k-ti ti k Penentu dari sesuatu 
Mandala Perang, membutuhkan dua hal : pertama bahwa kekuatan 
Militer utamanya, dipindahkan untuk menghadapi bagian-bagian 
kekuatan Lawan, untuk menyerangnya secara beruntun; kedua bahwa 
arah gerakan Pasukan terbaik mesti lah diambil, sehingga katakanlah, 
jalur langsung ke Titi k Penentu sudah diketahui22. 

Baron Antoine Jomini23 menyajikan defi nisi yang mirip, tentang 
fenomena yang kurang-dan-lebih ‘sama’ dengan yang dianalisis 
oleh Clausewitz; akan tetapi para Teoriti si Strategi di kemudian hari 
berpendapat lain. Dr. Vego misalnya, memposisikan pemahaman-
defi niti f Jomini lebih sebagai pelengkap konsepsi Clausewitz. Apa yang 
dipahami von Clausewitz sebagai SG itu, dipahami Jomini sebagai : 
ti ti k-ti ti k penentu strategis-- disebutnya : Titi k Penentu --, ataupun 
juga disebutnya sebagai titik-titik sasaran. Jomini mengangkat 
konsepnya bagi kasus-kasus Strategis yang lebuh luas keti mbang 
Clausewitz. Berbeda dengan von Clausewitz [maupun Sun Tzu24, 
yang menulis pendapatnya 2000 tahun sebelum Clausewitz dan 
Jomini], Baron Jomini juga memiliki perhati an spesifi k aplikasi ti ti k-
ti ti k-penentu Strategik tersebut bagi defensi.

 Dengan di lain pihak Jenderal Sun Tzu25-- Empu Strategi Militer 
Asia, yang risalahnya diapresiasi khusus oleh Liddle-Hart, dan yang 
menulis lebih dari 2000 tahun sebelum Clausewitz maupun Jomini --, 

22  Jomini seperti  hendak mengatakan, bahwa : bila Strategi digariskan, maka implisit telah 
diketahui Titi k-ti ti k Penentu dalam Strategi tersebut. Kuti pan dari hlm 331 The Art of War.
23  Dalam The Art of War, hlm 85-92, 328-30, 337. Vide supra. Buku ini, aslinya dalam Bahasa 
Perancis, adalah karya Militer terpenti ng Jomini.
24  Dalam The Art of War [Sun Tzu], sebuah risalah Strategis ringkas yang aslinya ditulis dalam 
Bahasa Tionghoa,dan ditemukan Misionaris Barat yang berkarya di Cina.
25  Sun Tzu adalah Jenderal dari sebuah Kerajaan kecil Wu di Cina daratan. Di lain pihak Asia 
memiliki Jenius Militer Akbar yang bahkan lebih besar dari Napoleon I, tokoh sentral yang 
menjadi bahasan dan dianalisis oleh Clausewitz khususnya.  Asia memiliki : Jenghis Khan. 
Dan berbeda dengan Napoleon I, sebagai Khan Akbar dan Panglima Besar Tentara Mongol, 
Jenghis [yang banyak membuat Inovasi Militer], tak pernah kalah Perang, dengan imperium 
terbesar di Dunia. Akan tetapi di era kebesaran Jenghis Khan, memang sedikit sekali, tetapi 
toh masih ada, ditulis dan dianalisis aksi-aksi Militeranya [terutama Bangsa Cina]; akan tetapi 
seorang Jenderal Akbar kita : Gajah Mada yang sezaman dengan Jenghis Khan, tak kita miliki 
catatan langkah-langkah otenti k keunggulannya dengan nyaris total : tak ada data historik 
Militer apapun tentang Jenderal ti dak terkalahkan ini, yang kemudian menjadi Mahapati h 
dan Politi kus Akbar Nusantara tersebut; begitu juga dengan para Panglima ti dak terkalahkan 
kita lainnya, a.l. : Panembahan Senopati  maupun Sunan Gunung Jati . Sedangkan data amat 
kuno Alexander Akbar, juga Sun Tzu [Pemikir Jenius, bukan Panglima unggulan], malahan 
ada [= ditemukan, disimpan, dianalisis oleh ‘Dunia Barat’].
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sama sekali ti dak merumuskan maupun menggunakan terminologi 
‘semacam’ Clausewitz [dhi. Sentra Gravitas itu] maupun Jomini [dhi 
Titi k-ti ti k Penentu], tetapi sangat boleh- jadi juga berpikiran inklusif 
sebagai Jomini, Sun Tzu Wu dengan paham akan adanya ‘fenomena’ 
‘Sentra Gravitas’ tersebut, ia dengan khas kiasan ‘Dunia Timur’, 
mengatakan :

Jadi, apapun yang teramat penti ng dalam Perang adalah : 
menyerang Strategi Lawan.

[Li Quan] Adalah mudah untuk merebut-alih, dari mereka yang 
tak berpikir maju ke depan.

…Kesempurnaan unggulan dalam Perang, adalah bila Kita 
[persis] menyerang kepada yang apa dirancang Lawan. Maka para 
Jenderal bakal mengatakan : ini di luar dugaan pemikiran26. 

Tabel 1 : Elaborasi-analiti k Sentra Gravitas27

26  Buku Thomas Cleary, hlm. 107. Amat banyak bahasan naskah Sun Tzu [buku asing maupun 
lokal], akan tetapi hanya beberapa saja yang masterpieces.
27  Referensi pendapat Dr. Milan Vego dan Dr. Joseph Strange.
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Keterangan Tabel : Tabel, TAHAPAN ANALISIS, ranah kiri garis 
batas, merupakan elaborasi-analiti k alur-analisis untuk menentukan 
SG Lawan, DEFINITIF, di bagian kanan garis batas. [Rujukan : bahan-
bahan kuliah Naval War College, dengan simplifi kasi oleh Penulis.] 
KK = [5] Kelengkapan Kriti s [kotak-puti h], KrK = [6] Kerawanan-
Kriti s [empat oval-kuning dan dua kotak-kuning-tua di SG Lawan]. 
Sementara Lawan, setelah tahapan analisis : diidenti fi kasi mempunyai 
sekaligus : kmK = Kemampuan Kriti s, maupun KrK = Kerawanan 
Kriti snya, dan di ‘ti ti k-ti ti k’ Strategik itu, Kita menghantam Lawan. 

Catatan : Elaborasi-analitik menentukan Sentra-sentra 
Gravitas/SG Kita dan Lawan ini, dipeti k dari bahan-bahan kuliah Dr. 
Milan N Vego maupun Dr. Joe Strange, untuk Naval War College/NWC 
AS, yang/dengan berlandas pada pemahaman konsep doktriner gelar-
operasi-gabungan ABAS. Guru-besar Army War College dan Nati onal 
War College, yang dirujuk pendapatnya-- dan keti ganya pakar yang 
banyak menjadi rujukan pemikiran --, adalah : Dr. Michael I. Handel 
[alm]-- yang juga Guru-besar di Naval War College --, yang dengan 
bobot ti nggi banyak menulis tentang pemikiran Strategik Karl von 
Clausewitz [maupun Sun Tzu]. Dr Strange adalah Guru-besar tetap 
di USMC War College. Telaah Letkol Joakim Karlquist, Bahasa Inggris, 
juga amat bernilai.

Adanya dinamika yang ti nggi dari pengkajian dan pendalaman 
konsepsi SG ini di banyak AB manca-negara, dkl dapat dikatakan 
bahwa Penulis banyak menyandarkan pemahaman-dan-konsepsi 
SG sebagaimana dipegang oleh ABAS khususnya, melalui sejumlah 
referensi yang didapat di Indonesia; terutama dari NWC dan US 
Nati onal Defense University. 

Untuk memudahkan pemahaman, untuk contoh dipakai kasus 
Perang Teluk I [thn 1990-91].

Langkah-langkah analiti k, sbb. :

 [I] Identi fi kasi Eselonisasi ranah SASARAN-[SASARAN] 
: Identifikasi dan kemudian penentuan Sasaran-[sasaran] 
Strategis, merupakan langkah kritik pertama dalam alur-
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proses penentuan SG; kemudian dalam [1] Penentuan 
Sasaran Strategis maupun di Sasaran eselon Operasional, 
barang-tentu dengan memperti mbangkan Daya/Kekuatan-
Militer yang Kita miliki, baik dengan memperti mbangkan : [2] 
Kekuatan-[kekuatan] Kriti s maupun Kelemahan Kriti s yang ada. 
Identi fi kasi/pembahasan berada di domain/ranah Strategis 
dan/atau juga di ranah Operasional, dengan pemahaman, 
bahwa : sebagai dampaknya di eselon/ranah Takti s, bakal 
terlibat total, dan penuh dalam mengemban pelaksanaan 
maupun dampak arahan eselon Strategis dan Operasional yang 
ditetapkan. [CONTOH, dalam Perang Teluk I : Sasaran Strategis 
adalah Kuwait, yang dipertahankan sebagai Propinsi ke-19 
oleh Irak; Kuwait menjadi sasaran untuk direbut AB-Koalisi. 
Sedangkan Sasaran Operasional : menyerang-melumpuhkan-
menetralkan Kekuatan Pertahanan Irak di Kuwait, di ti ti k-ti ti k 
Kelemahan Kriti k pertahanannya.]

 [II] Identi fi kasi Faktor-faktor KRITIK28 : analisis Faktor-
faktor Kriti k/s mutlak diperlukan untuk mampu meraih Sasaran 
Strategis. Faktor-faktor kriti s ini mengelaborasi-riel si-kon/
lingkungan berkaitan dengan Sasaran Strategik yang dituju; 
dan harus diidenti fi kasi dan diklasifi kasikan tegas sebagai : 
mencukupi [dhi. merujuk ke : Kekuatan Kriti k], ataukah ti dak 
mencukupi [dhi. merujuk ke keadaan : Kelemahan Kriti k]29. 
Faktor-faktor Kriti k merupakan totalitas dari Kekuatan Kriti k dan 
Kelemahan Kriti k sekaligus; dari sumber Daya/Kekuatan Militer 
maupun Dukungan Militer dan non-Militer Nasional yang 
tersedia [baik ‘bati n’ : Semangat Bangsa dll, maupun ‘lahir’ : 
Kekuatan Militer dan Dukungan Operasional, dll.] Mengingat/
melihat Kelemahan-kelemahan Kriti s, dengan perti mbangan si-
kon mandala-dan-medan, dsbnya, bertujuan memperbaikinya, 
akan menjadi kekuatan dan keuntungan tersendiri. Lihat lebih 

28  Alih-bahasa dari Criti cal Factors, berhubung kata-kata : kriti s maupun kriti k dapat 
berkonotasi ‘membingungkan’ dan keluar dari konteks bahasan dalam Bahasa Indonesia, 
maka kedua kata dipakai, dengan pilihan lebih ke kriti k untuk criti cal.
29  Dengan melihat taksiran/perkiraan-keadaan dengan Daya/Kekuatan yang dihadapi.
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lanjut Tabel 2. [CONTOH, Kekuatan Kriti k AB-Irak di Kuwait, 
Pertahanan Udara Terpadu, Divisi-divisi AD elit-cadangan Garda 
Republik, kemungkinan disiapkan Senjata Pemusnah Massal, 
Satuan-satuan Rudal Scud, dll. Kelemahan Kriti k, Opini Publik 
Timur-Tengah/Arab yang melawan Irak, Jalur Komunikasi/
Logistik dari Irak-ke-Kuwait yang panjang dan medannya 
terbuka/padang pasir, AU dan AL-Irak yang lemah, dll.] 

 [III] Identifikasi SENTRA GRAVITAS/SG no. 3 alur 
referensial analisis SG, untuk dapat mengidentifikasi SG 
Lawan] : menurut Milan N. Vego, Joe Strange dan Michael 
Handel dengan memeti k Doktrin Gelar-Gabungan ABAS [dhi 
: JP-5-00.1, II-6], maka defi nisi SG adalah : Sumber-sumber 
dari Daya-Kekuatan yang memberi daya-moral30 Militer, 
maupun Daya-fisik, kebebasan bertindak-dan-gelar, juga 
Semangat Tempur untuk beraksi dalam gelar Perang. Dr. 
Vego menambahkan, bahwa : SG adalah konsentrasi-massa 
Kekuatan [fi sik, moral dan sumber-daya untuk mempermudah/
mengangkat Kekuatan-sendiri, atau mengungkit-mengangkat 
Kelemahan-lawan] untuk menyelesaikan pencapaian Sasaran 
Militer yang ditetapkan [dalam bukunya : Operati onal War-
fare hlm. 634, yang juga bahan kuliah NWC]. Para Perancang 
Rencana Operasi Militer tetap haruslah waspada, bahwa segala 
analisisnya, berkaitan dengan Strategi Militer; [para] Panglima 
seniornya harus senanti asa ingat dan waspada, bahwasanya 
Dukungan Nasional yang kuat [perekonomian yang kuat, 
perpoliti kkan yang stabil di masa-masa sulit, dll] mesti  terjamin. 
Setelah analisis Staf mengidenti fi kasikan baik Kelemahan Kriti k 
maupun Kekuatan Kritik Lawan, maka hantaman berdaya 
Strategik oleh Kekuatan Militer sendiri, di lakukan di ti ti k-ti ti k 
Kelemahan Kriti k tersebut. [CONTOH, di kasus Perang Teluk 
I SG : Saddam Hussein, Kelompok lingkar-dalam Elit Politi k/

30  Clausewitz menekankan penti ugnya daya-moral ini, ti dak saja dalam wujud Semangat 
Bangsa dan Polti cal Will Bangsa yang berperang, tetapi juga pada Jiwa Korsa dan Fighti ng 
Spirit Tentara yang berjuang.
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Militernya-- Qusay dan Uday, anak-anak Saddam, keduanya 
adalah Panglima Kawasan Barat dan Timur Irak --, Jaringan 
Kodal Mako AB-Irak dan Kepolisian Irak. Sedang SG-Operasional 
: Divisi-divisi Garda Republik di Mandala Kuwait, dan di utara 
perbatasan Kuwait-Irak.] Mesti  tetap diingat bahwa SG Lawan 
bisa berbeda dengan Sasaran Strategis yang hendak kita raih. 

 [IV] Identi fi kasi KEMAMPUAN KRITIK/KmK : Analisis 
dan identi fi kasi faktor-faktor kriti s-- di tahapan fi nal dari pihak 
: Sendiri maupun Lawan --, merupakan upaya esensial, yang 
merupakan upaya komplementer dalam-dan-bagi penentuan 
kelemahan maupun kekuatan SG Lawan khususnya. Doktrin 
Gelar Gabungan ABAS menyebut Kemampuan Kritik/kmK 
sebagai : Kemampuan Lawan yang diperkirakan-diperhitungkan 
penti ng bagi [pembentukan] Kekuatan Kriti s bagi berfungsinya 
totalitas dan/atau sebagian daya-Strategis SG Lawan; dan yang 
esensial bagi pencapaian [asumsi] sasaran-Strategis Lawan [JP 
5-00.1.II-7] [CONTOH, kemampuan memelihara daya Divisi 
Garda Republik, dengan kecukupan Logistik/BBM/Munisi, 
kemampuan melindungi sebaran dan konsentrasi daya-Perang 
di kawasan Mandala, mempertahankan Jaringan Kodal, a.l. 
dengan Pertahanan Udara terintegrasi-terpadu; dan di antara 
syarat bati niah terpenti ng : menjaga moril Tentara, dll.] 

 [V] Identifikasi KELENGKAPAN [ALAT PERANG, dll] 
KRITIK/KK : Di kala Kemampuan Kriti k SG diketahui, maka 
langkah-langkah berikut Staf Perencana Operasi adalah 
mengindikasikan “...kondisi-kondisi esensial sumber-daya 
maupun peralatan Perang bagi kemampuan kritik untuk 
sepenuhnya operasional…” KK mendukung seti ap Kerawanan 
Kriti s/KrK. Baik Prof Vego maupun Prof Handel mengingatkan 
dalam kaitan ini untuk berhati-hati dan teliti : mungkin 
saja banyak sasaran-potensial terdapat, dan bilamana 
Kemampuan Kritik dilepaskan dari kaitan itu, akan lebih 
mudah mengidenti fi kasikan sejumlah Kelengkapan Kriti knya. 
[CONTOH oleh sebab keunggulan besar AUAS-dan-Koalisi, yang 
kemudian menghantam hebat 38 hari terus-menerus, Irak 
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mesti  mempertahankan Satuan-dan-Pasukan digelar dengan 
Pertahanan Udara Terpadu. Butuh : Jaringan radar, Kodal dan 
komunikasi titik-ke-titik, dengan sesungguhnya terpenting 
adalah berperannya AU-Irak, memelihara moril Tentara, dll. 
Semuanya gagal dilakukan Irak.] 

 [VI] Identifikasi KERAWANAN KRITIS/KrK : [Semua 
lingkaran-lonjong/warna kuning, dan kotak-kuning-tua di 
SG-Lawan.] Menurut Doktrin Gelar Gabungan ABAS : adalah 
aspek-aspek ataupun komponen-komponen dari Kemampuan 
Kriti k Lawan, yang lemah atau rawan terhadap pelumpuhan, 
interdiksi atau rawan serangan yang mengakibatkan dampak 
yang menentukan atau kerusakan penti ng, dengan korban 
Penyerang yang ringan. [CONTOH, Jaringan radar, atau hanya di 
ti ti k-ti ti k penti ng tertentu , di sebagian Pertahanan Udara Titi k/
Point Air Defense, satu/dua bagian pertahanan-ti ti k penti ng, 
Jalur Komunikasi/Logisti k di medan yang begitu terbuka, AU 
Irak, atau bagian dari dukungan-operasi yang vital, dll.] 

Identi fi kasi fi nal yang tepat dan realisti k terhadap KEKUATAN 
[KRITIS] dan KEMAMPUAN [KRITIS] menetapkan pilihan SG.

Perang Kemerdekaan, Yogyakarta, 19 Desember 1948

Di kala AB-Kerajaan Belanda menyerbu NKRI pada ’Aksi Polisionil 
II’ mereka, maka Markas Besar AB-Belanda menetapkan : sasaran 
Strategis terpenti ng adalah Yogyakarta, sumber semangat Perjuangan 
dan pusat perlawanan Bangsa, Ibu-kota RI, Pusat Pemerintahan & 
Pusat Kodal TNI31; dan AB-Belanda dalam Rencana Operasi ”Kraai”, 
menetapkan kota ini sebagai Sentra Gravitas utama NKRI. Kota 
Yogyakartapun dengan cepat dapat direbut, akan tetapi NKRI tak 

31  Menurut Letjen [Purn.] Himawan Soetanto [Magister Sejarah Universitas Indonesia], dalam 
bukunya Yogyakarta, 19 Desember 1948, Pustaka Gramedia Utama, copyright 2006, hlm. 
281. Himawan Soetanto, Lulusan Militer Akademi [= MA] di era Perjuangan Kemerdekaan 
NKRI, dan ia meretas karir semenjak Perwira Pertama hingga meraih jabatan Panglima 
Komando Strategis Nasional [= Kostranas] dengan pangkat Letjen TNI.
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pernah terebut dengan itupun. SG Bangsa Indonesia yang sejati  
adalah TNI yang ti dak pernah menyerah, dan di bawah kepemimpinan 
Panglima Sudirman32 yang teguh/mantap, dedikatif dan terus-
menerus bergerak, ti dak pernah terkalahkan/dihancurkan; walau 
Kepemimpinan Nasional kala itu : antara ada dan ti ada33. Adalah TNI 
dengan Panglima Besarnya, yang sesungguhnya SG NKRI di masa kriti s 
tersebut. AB-Belanda luput menetapkan SG bagi ’Aksi Polisional II’.

Sebagai bagian Perang Opini, Kekuatan Belanda dengan AB-
Kerajaan yang menyerbu memprogandakan bahwa langkah Militer, 
yang ’konon’ bersifat ’Kepolisian’ yang mereka gelar, bersasaran 
menghancurkan para ekstremis-bandit-dan-kriminal para ’pengacau’ 
Hindia-Belanda. Peperangan di ranah Opini-Informasi ini bersasaran 
untuk menggoyang daya-moral, Semangat Perjuangan Bangsa, 
Politi cal Will Rakyat NKRI dan Fighti ng Spirit Tentara.

Baik Dr. Milan N. Vego, maupun khususnya Prof. Dr. Michael 
Handel dengan merujuk pendapat-pendapat von Clausewitz yang 
banyak ditelaah dan ditulisnya, mengingatkan bahwa [1] faktor-
faktor batiniah34 [dhi = intangible] yang menjadi unsur-unsur 
soliditas dan efekti vitas daya-SG yang [kemudian] digelar, utamanya 
adalah : keteguhan Kepemimpinan Politi k Nasional dan Tekad-dan-
Semangat Bangsa, kemantapan-dan profesionalitas Kepemimpinan 
Komando-komando Militer Operasional, Jiwa Korsa-Tentara-kohesi-
disiplin-Semangat Tempur, kualitas-dan-bobot Doktrin-gelar Militer 
yang riel dan mampu dilati hkan dengan baik. Sedangkan [2] faktor-
faktor lahiriah [dhi. = tangible], yang daya-daya terpenti ng dan 
dikonsentrasikan secara fi sik, adalah : daya-gempur Pasukan dan 
Alutsista tergelar, daya-manuver totalitas Kekuatan Militer dengan 
unsur dukungan operasionalnya dan daya-meraih-dan-menggunakan 

32 Letjen TNI Sudirman yang kala itu berusia 35-an tahun, dalam keadaan sakit keras dan 
keti adaan obat bagi TBC akut yang dideritanya. Beliaulah, bersama TNI-dan-Rakyat,yang 
berjuang  sesungguhnya lambang Perjuangan, justru di masa-masa yang amat sulit. Tidak 
semua Rakyat Indonesia berjuang. Sebagian mereka ikut Pemerintahan Belanda.
33 Sukarno-Hatt a menyerahkan diri, menolak bergabung dengan TNI dan bergerilya; sedang 
Pemerintahan Darurat R.I., di Sumatera, ti dak efekti f.
34  Peristi lahan Penulis.
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Informasi dengan efekti f dengan segala cara yang mungkin, a.l. : 
Intelijen dengan UAV35, Intelijen Temnpur semua [jaringan] sensor-
dan-detektor yang dimiliki36. Juga di dalam Perang-modern, gelar 
Peperangan Informasi/PI yang digelar Pihak Sendiri, semakin 
merupakan bagian esensial, hingga menjangkau di eselon Takti s.

Kian besar konsentrasi daya-Militer dan non-Militer dengan 
dukungan-operasionalnya, kian besar pula daya yang terkumpul 
di SG. Akan tetapi konsentrasi totalitas daya itu agar tetap 
utuh/solid dan efekti f dampak-pukulnya, membutuhkan baik : 
[1] Kekuatan Proteksi maupun [2] Sarana-pengintegrasi yang 
mengikat, dan [3] Sarana-pendukung bagi pemeliharaan seluruh 
daya yang dikonsentrasikan tersebut. Kekuatan Proteksi melindungi 
konsentrasi daya yang dihimpun, dan dapat berwujud : segala 
kekuatan proteksi, misalnya perlindungan/pertahanan udara 
titik dan patroli-patroli udara protektif, patroli/perlindungan/
pertahanan luar. Sedang Sarana-pengintegrasi merupakan konektor 
antara Eselon Komando-atas dengan seluruh daya Militer yang 
digelar, dan Sarana-pendukung, selain Logistik, juga Intelijen. 
Keti ganya berada di inti -luar.

Bila terdapat kerawanan di Inti -Luar, dan Lawan mampu 
mengeksploitasinya, maka bisa terjadi bahaya dan kerusakan 
terhadap konsentrasi daya di SG yang dipersiapkan.

Keberhasilan gelar SG TNI dengan Strategi hit-and-run dan 
batt les-of-movement Perang Gerilya, selain diproteksi oleh unit-unit 
klandesti n Rakyat-pro-NKRI [elemen non-Militer] yang memberi 
Intelijen-terbatas, maupun Logisti k, juga oleh Satuan Gerilya Lokal 
TNI yang berada di kantong-kantong tertentu. Sedang keberhasilan 
serbuan Korps Afrika di bawah Jenderal Rommel, 

35  Unmanned AirVehicle, platf orm ti dak berawak, yang dapat dikendalikan dari jarak jauh, 
yang generasi mutakhirnya, selain sensor bahkan dapat dipersenjatai.
36  Totalitas Human Intelligence [= Humint, Kombat Intelijen, dll] dan Technical-heavy 
Intelligence [= Techint]. 
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Tabel 2 : Unsur-unsur Daya Militer SG

Catatan : Elaborasi-analiti k menggambarkan, bahwa semakin 
besar massa Daya-Militer yang dapat disusun, dari sumber-daya 
Kekuatan yang lebih besar, akan semakin besar pula daya yang 
dapat dikonsentrasikan bagi dan di Sentra Gravitas. Akan tetapi 
seberapa besar dampak efekti vitas gelarnya, tergantung kepada 
faktor-faktor bati niah yang ada; yakni : Kepemimpinan Nasional, 
Kepemimpinan Tentara dan Tekad-dan-Semangat Perang Rakyat/
Bangsa, Kepemimpinan Militer di seluruh Eselon/Jajaran Operasional, 
Semangat Nasional Bangsa dan Jiwa Korsa/Semangat-dan-disiplin 
Tentara, Kemantapan Doktrin. Inti -luar utamanya terdiri dari : Unsur-
unsur Pengintegrasi dan Proteksi.

Kol. [Pnb] USAF [Purn] John Warden mengembangkannya 
dengan pemikiran brilyan dalam ”The Five Rings”. 

Penulis menelaah pemikiran Kol. [Purn] John Warden, di 
Majalah Seskoau, Edisi Tahun 2012.

Kepemimpinan yang hebat merupakan unsur-bati niah yang 
luar-biasa, seperti  Kepanglimaan Sudirman yang mampu merekat 
keutuhan Tentara yang terus bertempur, dengan dukungan Rakyat 
yang berjuang, dengan peralatan-dan-bekal minimal, menghasilkan 
daya-Militer yang berdaya-hebat pula. Atau seperti  legenda-riel Milisi-
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Texas, di ’Benteng’ The Alamo, di bawah Kol James Bowie dan Travis, 
yang dengan 50-an Perajurit yang semua bertempur hingga gugur, 
mampu menahan 2000 Tentara Meksiko, memungkinkan konsolidasi 
induk-Pasukan Texas, yang akhirnya menang. 

Faktor-faktor lahiriah merupakan massa dari Satuan [Wing-
wing Udara, dll], Armada [Eskader Kombatan, dll] dan Pasukan [Divisi-
divisi] dengan Alutsista masing-masing, dan dengan kemampuan 
operasional yang maksimal; merupakan Inti -dalam dari SG.

Letkol Joakim Karlquist-- seorang Pamen AD-Swedia yang 
belajar pasca Sesko AD-nya --, dalam telaahnya yang amat kriti s 
ia menekankan penti ngnya Daya-sentripetal37 [= disingkat DSp] : 
dalam mana unsur-unsur bati niah, inklusif Informasi, merupakan 
elemen fundamental dan penti ng yang ’mengikat’ daya SG. Ia juga 
menekankan, bahwa para Perencana Operasi harus juga mampu 
menilai, apakah SG Lawan [khususnya] yang mereka identi fi kasi, 
relevan dengan Renops yang mereka rancang, ataukah ti dak  di musim 
semi 1942, diraih akibat proteksi AU-Jerman, Luft waff e, yang berhasil 
menghancurkan AL-Inggris di sekitar Malta, dan mengamankan 
Logisti k Rommel, untuk Alutsista, terutama Tank dan Meriam-anti -
tank maupun perbekalan, munisi dan BBM yang vital bagi Perang 
Gurun Pasir.  

Menjelang kekalahan Nazi-Jerman, pertengahan tahun 1944 
dstnya, selain Hitler sendiri, yang tampil menonjol di antara Peti nggi 
Jerman adalah Joseph Goebbels38. Brilyan hingga akhir-- bertekad 

37    Ltc Joakim Karlquist, Combined Arms, Swedish Armeyn, The Center of Gravity Concept 
: Informed by the Informati on Environment, School of Advanced Military Studies/SAMS, 
US Army Command of General Staff  College, Fort Leavenworth, Kansas. [Thesis dibuat kala 
Letkol. Karlquist adalah Perwira Siswa US Army SAMS.]
38      Paul Joseph Goebbels adalah Menteri Pencerahan dan Propaganda Nazi-Jerman di bawah 
Pemerintahan Diktator Adolf Hitler. Sesungguhnya memang brilyan-- ”..pinter keblinger..” --, 
iapun lulus Doctor [Strata 3] dengan pujian dari Universitas terkemuka Heidelberg, tahun 
1921. Ia menjadi Wartawan, dan mengenal Tokoh-tokoh Nazi mulai tahun 1924, dan cuma 
dua tahun kemudian Hitler yang Partainya naik-daun menunjuknya menjadi Ketua Distrik. 
Ia dan Marti n Borman, Sekretaris Partai, dan cuma dua Peti nggi Nazi itu yang menemani 
Hitler sampai mati . Saingannya di Partai Nazi mengatakan, ”.. dalam mimpinyapun ia 
menikam orang-orang yang dibencinya..” Loyalitasnya kepada Hitler, total-irasional, bahkan 
konon ia ’meminjamkan ’ isterinya [Magda] bila Hitler membutuhkan. Ia ’bunuh diri’ [dhi. 
: memerintahkan Pengawal SS menembaknya] bersama isterinya, setelah meracun mati  
enam anaknya.
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mati  bersama Jerman dan Hitler --, adalah Goebbels yang dengan 
cerdas mencermati  langkah Sekutu, khususnya semenjak [1] Yalta, 
Februari 1945, satu di antara Konperensi Sekutu terpenti ng-- yang 
menetapkan langkah-langkah akhir penaklukan dan pendudukan 
Jerman, oleh : AS, Inggris, Perancis dan Rusia --; dan juga di kemudian 
hari adalah [2] Deklarasi Sekutu yang dinyatakan berulang kali, 
bahwa : Jerman harus menyerah tanpa syarat kepada Sekutu-- dhi. 
AS, Inggris, Perancis dan Rusia39 --; dan bereaksi [3] terhadap itu 
dengan gencar, Goebbels dalam inti nya mengatakan bahwasanya 
: Negara-negara Sekutu, khususnya Rusia, bakal mengeksploitasi 
’habis-habisan’ Jerman secara politis-maupun-ekonomis, tanpa 
jaminan perlakuan baik terhadap Warga-Jerman40. Dampak 
reakti fnya luar-biasa dan menjadi salah sebuah moti vasi hebatnya 
perlawanan terhadap Sekutu, terutama Satuan-satuan fanati k Partai 
Nazi-- misalnya Milisi-milisi ”Hitler Jugend”41, bahkan juga di kala 
ti dak nampak lagi sedikitpun harapan untuk menang bagi Jerman.

39 Menurut kajian Tim Sejarah BBC, lihat : Referensi, deklarasi menyerah tanpa syarat, 
menyebabkan resistensi kuat  dalam AB-Jerman khususnya, juga dalam Masyarakat Jerman 
umumnya, dan menjadikan perlawanan lebih gigih. Dibangkitkannya chauvinisme dengan 
keyakinan ’keunggulan Ras Arya-Jermanik’ dengan anti -Semiti k [= anti -Yahudi] oleh Nazi-
Jerman. Dibangun khususnya terhadap Ras Slavic-Rusia, yang mewujud ke bentuk sikap 
amat merendahkan. Dalam serangan akbar ke Rusia hal itu berwujud ke dalam beragam 
ti ndakan kekejaman-kekerasan-perkosaan massal yang amat merusak. Kala Jerman kalah, 
pembalasan yang lebih brutalpun terjadi. Penjarahan dan perkosaan marak, sekitar dua 
juta wanita Jerman diperkosa, sejumlah di antaranya hingga berhari-hari, terus-menerus. 
Tetapi Goebbels toh berhasil mengeksploitasi kebrutalan ini menjadi propaganda yang 
memperkuat perlawanan akhir Jerman. 
40 Goebbels juga menghembuskan, bahwa AS-Barat bakal mengakses total perekonomian 
dan SDA Jerman, tetapi perlakuan buruk dia dakwakan akan dilakukan oleh Soviet-Rusia. 
Perang di Mandala Timur, melawan Soviet-Rusia, memang amat buruk; terjadi perusakan, 
bumi-hangus skala besar. Mulanya dimulai Jerman, AB Rusia membalasnya.
41 Organisasi Pemuda onderbouw Partai Nazi, nama itu berarti  : Pemuda Hitler. Milisi Pemuda 
Hitler bertempur gigih, bersama dengan Satuan-satuan Gestapo [dhi Polisi Rahasia Jerman] 
yang meneror, menghalangi pengungsian Warga dan mencegah desersi ‘Tentara Rakyat” 
dengan kejam [dhi Volksstürm, yang dibentuk di saat-saat AB-Jerman prakti s lumpuh; 
tersusun dari Pemuda di bawah umur dan Pria 50 thn ke atas, sisa-sisa SDM yang ada. 
“Tentara” ini disusun amburadul, ti dak bisa bertempur baik dan sama sekali tak efekti f, di 
saat-saat Jerman nyaris runtuh]. Sebuah Divisi Elit Waff fen-SS juga dinamai ”Hitler Jugend” 
yang bertempur gigih/fanati k.
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’Visioner’42, cerdas-brilyan, subur dengan gagasan, ’total’ 
keblinger, tetapi riel beranjak dari pengamatan cermat aspek 
kepenti ngan subyekti f Jerman, dengan fokus kepada hubungan Sekutu-
Barat [AS-dan-Inggris, semenjak Konperensi Yalta] dengan Rusia; 
propaganda Goebbels yang efekti f hingga di Februari 1945 mengatakan, 
dalam dasarnya, bahwa : Eropa Timur akan terjajah oleh Tirani Rusia, 
suatu realita yang kemudian memang terjadi, dan mencengkeram 
nyaris 60 tahun Eropa Timur. Adalah di tangan cerdas Goebbels, yang 
masih efekti f menguasai jaringan media-massa Jerman [selain peran 
teroristi k : Gestapo dan SS43], maka PI tetap mampu gencar digelar-
dan-difokuskan, untuk ’mensti mulasi-dan-memeras tuntas’ potensi 
Perang Jerman yang sesungguhnya sudah parah ’berdarah-darah’; baik 
Hitler maupun Goebbels44, ti dak lagi melihat kemungkinan menang. 
Langkah brilyan dari Dr. Goebbels itu, menampilkan, bahwa : PI yang 
cerdas digelar, dan riel efekti f; menjadi contoh PI signifi kan, efekti f dan 
bermakna45 yang bisa berjalan hingga Januari-Februari 1945, beberapa 
bulan sebelum perlawanan Jerman runtuh.

42  Terlepas dari gagasan dasar Pemerintah Nazi-Jerman, yang super-chauvinisti k itu, Goebbels 
jauh lebih visioner keti mbang para Pemimpin AS-Sekutu Barat-- khususnya Roosevelt -- , 
terhadap Stalin dan Rusia. Tanpa bantuan bahan baku, bahkan juga banyak bantuan serangan 
Strategis-Militer AS-Sekutu di Mandala Barat, Rusia akan lebih lambat memenangkan 
Perang di Mandala Timur. Tetapi segera saja setelah Jerman kalah, Rusia mengambil sikap 
bermusuhan terhadap AS-Sekutu Baratnya.
43 Gestapo [Geheime Staats Polizei, Polisi Rahasia Jerman-Nazi], SS [=Schultz Staff eln, Pasukan 
Pengawal Partai Nazi]. SS kemudian membentuk Waff en-SS, yang menjadi : Angkatan 
Bersenjata kedua Jerman-Nazi, yang bertempur fanati k-gigih hingga Jerman hancur. Tak 
seprofesional AB-Jerman, Wehrmacht, Waff en-SS memiliki fanati sme Fighti ng Spirit yang 
menggentarkan lawan-lawannya; suatu keunggulan unsur bati niah Korps ini. Tetapi di lain 
pihak, Korps ini terlibat banyak pelanggaran HAM yang memberatkannya di kala Jerman 
kalah dan mengadili para : Penjahat Perang. Waff en-SS mempunyai Akademi Perwira sendiri, 
dll. Tetapi umumnya Jenderal Wehrmacht merendahkan Jajaran Tentara Partai ini. 
44  Menurut Sir Winston Churchill dalam memoarnya, di hari akhir Pemerintahan Nazi-Jerman, 
hanya Hitler, Goebbels dan Marti n Borman yang ada-bertahan. Peti nggi Nazi lain telah 
membelot, dll. Dengan cara  tak diketahui, Borman lolos keluar Berlin, dan ’mungkin’ selamat. 
Tetapi Pemerintah Jerman Barat menyatakan Borman tewas, tahun 1973, tanpa tahu jasadnya. 
Panglima AB-Sekutu di Eropa, Jenderal ABAS Eisenhower memahami politi k lebih dari Jenderal 
lain dalam komandonya; dan ini memudahkannya menghadapi aksi-aksi PO Jerman.
45  Bila distrati fi kasikan : OI berada di tataran Takti s-medan, Perang Informasi/PI di tataran Strategis-
Kawasan dan PO di tataran Strategi-Raya-Nasional. Imajinasi Goebbels amat jauh mendasar dan 
lebih akbar dengan yang apa mampu ditampilkan Saddam Hussein di tahun 1990-01.
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Beda pengerti an dalam memahami makna Operasi Informasi 
di mandala-gelar, dapat saja menjadi ‘lebih’ membingungkan bila 
dikaitkan dengan apa yang, dalam literatur asing berbahasa Inggris46, 
kini makin melazim disebut sebagai : [1] Unsur Kineti k dari Operasi 
Militer. Harus pula dielaborasi, bahwa : [2] Operasi Informasi [= OI], 
bukan dalam ‘posisi’ sekedar sebagai pelengkap ataupun pendukung 
Operasi Militer [= OM] sebagai totalitas-keseutuhannya; akan 
tetapi dalam batasan tertentu, di si-kon47 tertentu, OI merupakan 
unsur penting tersendiri dari totalitas Operasi Militer48. Untuk 
memahaminya, mendasar pengerti annya mesti  dikembalikan kepada 
maxim-dasar, bahwa Perang adalah sarana-Politi k dengan wahana 
lain49” Oleh sebab itu mendasar mesti  terlebih dulu dipahami peran-
esensial OI, dhi. : [1] membawa ke pemahaman dasar Clausewitz, 
bahwa Perang merupakan : kelanjutan Politi k dengan tujuan-tujuan 
spesifi k maupun [2] penekanan-penekanannya ke dalam totalitas 
tujuan-tujuan strategis OM yang digelar.

Dalam makna prakti s, maka Komandan OM harus terlebih 
dulu memahami dengan tepat : tujuan-tujuan politi k strategis dari 
OM yang ditugaskan kepadanya, dan dapat dengan tepat-cepat pula 
membuat dikhotomi dan pemilahan baik dengan faktor-faktor lain 
yang non-esensial yang amat boleh jadi dihadapi di medan OM ybs. 
Oleh karena itu di dalam pemahaman Rencana 

46  Khususnya literatur Militer AS setelah Operasi Iraqi Freedom. Penulis ti dak tahu persis : 
kapan isti lah ini menjadi ‘populer’. Tetapi dilihat dari maraknya isti lah ini terdapat di literatur 
Militer AS, agaknya mulai di sekitar tahun 2003 kala ABAS gelar OM di Irak; dan dipakai untuk 
membedakan antara elemen-elemen Operasi Tempur-bersenjata [dhi. Operasi Kineti k itu], 
dengan Operasi Informasi khususnya, yang kian menjadi bagian penti ng Operasi Militer.
47  Terutama si-kon Strategis tertentu. OI digelar untuk mempengaruhi/merubah : 
pemahaman, pendapat, persepsi maupun keyakinan Lawan.
48  Tak dapat dikatakan sebagai Operasi Militer-modern yang melakukan ini, oleh sebab 
Jenghis Khan sudah menggelar di zamannya.
49  Salah satu maxim utama von Clausewitz, di antara yang paling terkenal, akan tetapi juga 
satu dari yang paling sering disalah-arti kan.
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Tabel 3 : Elaborasi-analiti k adu-daya di Sentra Gravitas50

Catatan : Tabel 3 sekaligus menyajikan elaborasi dinamik : 
antar-relasional SG, adu-daya Militer dan Titi k-ti ti k Penentu/TtP. 
Pertempuran penentuan terjadi di sekitar kawasan SG [utamanya 
di SG Sendiri, sebagaimana direncanakan dan digelar Strategis]. 
Diandaikan di tabel, empat area [1,2,3 dan 4] Titi k-ti ti k Penentu/TtP 
[= Decisive Points versi Jomini], di dalam elaborasi konsepsi Sentra 
Gravitas Karl von Clausewitz. Bila ti dak ada antar-relasional dalam 
adu-daya riel, maka kemungkinan bahwa ’TtP’ ybs, bukanlah Titi k 
Penentu riel. Sebagai halnya Titi k-ti ti k Kulminasi daya-Strategis51, 
juga bukanlah sebuah ti ti k di medan-mandala, akan tetapi area-area-
terbatas. Dalam Tabel 3 ini ditampilkan kemampuan Eselon Markas 
Komando atasan yang setara, sehingga adu-daya Kekuatan Militer 
terjadi antara kedua SG.

Dua TtP [2 dan 3] mengarah kepada hantaman Strategis kepada 
SG Lawan.

50  Pemahaman konseptual mendasar merujuk kepada pendapat Dr. Milan Vego.
51  Lihat tulisan Penulis dalam Dharma Wiratama SESKOAL edisi Tahun 2009.
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Menurut Dr Vego dan Dr. Strange, Titi k-ti ti k Penentu/Decisive 
Points dalam Doktrin Gelar Gabungan ABAS adalah : sebuah tempat-
geografis, kasus-kasus operasional-spesifik, faktor-faktor kritik 
ataupun faktor-fungsional, bila dimanfaatkan, menyebabkan seorang 
Panglima/Komandan meraih keuntungan bermakna terhadap 
Lawannya, ataupun menghasilkan pencapaian riel penti ng untuk 
mencapai keberhasilan52.

Menurut mereka, juga Dr. Handel, nilai TtP berelasi-langsung 
dengan SG dan Sasaran Strategis yang dituju. Bila TtP ti dak membawa 
keuntungan Strategis, maka bukan TtP, sebab salah dicermati-
dianalisis-dan-ditetapkan. TtP ’bersifat netral’, merupakan TtP yang 
sesungguhnya membuka peluang bagi kedua belah pihak untuk 
memanfaatkan bagi kemenangan masing-masing.

Dalam elaborasi Tabel 3, maka TtP 1 dan 4, yang pencapaiannya 
dapat membawa bahaya kepada SG Sendiri harus dilindungi/
dipatahkan dari serangan SG Lawan. Dalam adu-daya-- antar-aksi 
keras Kekuatan Militer kedua-belah pihak tersebut --, masing-masing 
pihak bersandar kepada kemantapan para Staf Operasi & Perencana 
dan para Panglima/Komandan mereka, selain kepada Jiwa Korsa 
Pasukan maupun kecukupan Logisti k masing-masing.  

Operasi/Renops mutakhir, OI ti dak diposisikan ‘sekedar’ sebagai 
pendukung OM digelar, akan tetapi sebagai : salah satu pilar-esensial 
dari OM tersebut53. Secara simplisti k Kol William Darley menyebut 
pilar-pilar lainnya, adalah : [1] Pengamanan-operasi, [2] Operasi 

52  Joint Publicati on 3-0, dipeti k dari berkas bahan-bahan kuliah Naval War College, thn 2002-
07. Sejumlah Guru-besar AS di Naval War College, Army War College, USMC War College 
dan Air War College, maupun Nati onal War College berperan dalam pemikiran-pengkajian-
pemahaman dan formulasi konsepsi Sentra Gravita bagi [yang bermuara menyatu dalam] 
Doktrin Gabungan ABAS. Pasti lah bahwa out-put fi nal diawali dengan proses pengkajian 
yang ti dak mudah. Selain yang telah disebut, vide supra, nama-nama lain, e.g : Kol. Dale 
Eikmeier Ph.D., James J. Schneider Ph.D, Antulio J. Echevarria II  Ph.D yang kesemuanya 
Guru-besar Strategi berlatar belakang Militer dan Akademisi.   
53  Lebih-lebih dalam Operasi Lawan Insurjensi/OLI. Antara lain disebut Colonel William M. 
Darley, Perwira Penerangan ADAS dan Civil Aff airs dalam Combined Arms Center ADAS, 
Fort Leavenworth, Kansas, AS; sebagai dimuat oleh Joint Forces Quarterly, issue 40, tahun 
2006. Buku Leigh Armistead juga memberi penekanan yang sama dalam hal ini. Vide infra.
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Perang urat-syaraf, [3] Desepsi, [4] gangguan/perusakan terhadap 
Kodal-Lawan dan [5] Pernika [= Perang Elektronika]54.

Dampak & dinamika Peperangan-dan-Operasi Informasi
Kegunaan teori, bergantung pada : seberapa baik teori bisa 

menjelaskan antar-hubungan [1] unsur-unsur yang formal belum 
dipahami, dan mampu [2] memprediksi hal-hal yang belum diketahui, 
maupun yang [3] belum diamati  khusus/spesifi k. Dalam kaitan ini, 
Teori Perang von Clausewitz, pertama-tama merupakan instrumen 
yang mampu membawa ke : prediksi hakiki bercakrawala baru, 
khususnya ke dalam dinamika OI, di dalam konstelasi kompleks multi -
ranah dari kompleksitas konfl ik politi k; dan kedua, ke pemahaman 
yang lebih jernih dari dinamika yang mengarahkan baik peran 
maupun penggunaan-situasional dari unsur-unsur politi k untuk 
meraih sasaran-sasaran OI55. Clausewitz di mahakaryanya On War, 
mengembangkan Teori-teori Perang yang ’sejati’, yang mampu 
mengelaborasi baik : sifat-sifat maupun antar-relasi dari pelbagai 
unsur-dinamis dalam konfl ik-bersenjata.

Teori bakal memenuhi fungsi utamanya bila digunakan untuk 
menganalisa unsur-unsur dasar dari Perang, untuk menandai 
dengan tepat apa yang dalam pengamatan awal nampak 
membingungkan, untuk menjelaskan dengan penuh unsur-
unsur terlibat-dan-digelar, untuk memaparkan apa-apa yang 
mungkin terjadi. Untuk merumuskan dengan jelas hakiki 
dari akibat akhir yang bakal terjadi...Teori kemudian menjadi 
pedoman untuk mempelajari Perang dari kajian-kajian literer, 
akan menerangi alur/arah kajian tersebut, memudahkan 
pengembangan, melatih kristalisasi penyimpulannya, dan 
membantunya agar [teoriti k] tak salah56. 

54  Perang Urat-syaraf dalam perkembangan mutakhirnya substansial menjadi berbeda 
dengan PO dan OI itu. Desepsi merupakan langkah maupun aksi : menyesatkan dan/atau 
mengecoh lawan. Bila arahan substansialnya ti dak tegas, maka Perang Urat-syaraf dan PO 
dan OI bisa saja tumpang-ti ndih.
55  Colonel William Darley, ibid.
56  On War, hlm 141.
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Dalam mengembangkan teorinya, Clausewitz mengelaborasi 
kasus Perang dalam konteks konfl ik politi k, yang menurutnya dalam 
makna luas didominansi oleh dua faktor utama, yakni : [1] kekerasan 
dan [2] faktor moral [psikhologis]. Antar-hubungan kedua faktor-utama 
tersebut, berperan sama-serupa, sebagai elemen-elemen paradigmati k 
dalam doktrin-doktrin modern yang prakti s rumit digariskan dalam 
format : Operasi Kinetik/OK [dhi. faktor kekerasan menurut von 
Clausewitz] dan Operasi Informasi/OI [versi asli Clausewitz : faktor 
moral-psikhologis]. Lebih lanjut, mewujudnya OI dalam realita gelar-
operasional, beranjak dari analisis atas adanya antar-hubungan dua 
unsur dasar, menurut Clausewitz, yakni : Strategi Politi k dan daya-Militer 
yang ditampilkan-dan-digelar faktual yang mewujud dalam bentuk 
kekerasan itu. Sedangkan Strategi-Raya Politi k57 itu, yang kemudian 
mewujud dalam gelar-gelar Perang, dipahami via formulasinya yang 
terkenal, bahwasanya : Perang merupakan kelanjutan Politi k dengan 
wahana lain.

Walaupun von Clausewitz menekankan dampak efekti f langkah-
langkah Perang, dengan mencari langkah-berti ndak yang menentukan, 
dan dengan begitu menghindari kerusakan ekonomi Negara, maka Sun 
Tzu Wu di 2000 thn sebelumnya, menekankan : untuk menang Perang 
dengan beaya semurah-mungkin58, bahkan tanpa Perang. 

Daya dari Teori OI Clausewitz, beranjak dari dasar analisisnya 
terhadap antar-hubungan dua faktor fundamental yakni : [1] Strategi 
Politi k dari pelibatan Kekuatan Militer dalam operasi ybs., dan [2] 
bagaimana wujud gelar [khususnya dhi. : kekerasan] dalam Operasi 
Militer yang mewujudkan garis Strategi Politi k ybs. Dapatlah dipahami, 
bahwa OI mendasar merupakan wujud turunan langsung dari langkah-
langkah politi k mewujudkan Strategi Politi k yang digariskan59. 

57  Dhi. : Nati onal Grand Strategy atau Politi cal Grand Strategy. Penulis juga menggunakan 
isti lah Strategi Akbar untuk Grand Strategy. Tetapi di lingkugan TNI lebih ‘familiar’ digunakan 
isti lah : Strategi Raya bagi Grand Strategy itu. Memang belum ada isti lah baku dalam Bahasa 
Indonesia untuk terminologi ini.
58  Di Bab 18 : Corbett , Clausewitz and Sun Tzu compared, Dr. Handel, Masters of War, Third, 
Revised and Expanded editi on, hlm 296. 
59  Di Bab 18 : Corbett , Clausewitz and Sun Tzu compared, Dr. Handel, Masters of
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Tabel 4 : Dimensi Peperangan Informasi & Operasi Informasi

Catatan : Dalam Tabel 3 ini ti dak divisualisasikan Infra-struktur 
Militer Lawan-- yang diandaikan masih di basis-basis di Negara ybs 
--, sekedar untuk menyederhanakan elaborasi via tabel ini. Infra-
struktur Militer Sendiri, dijadikan basis Operasi dan Perang Informasi. 
[Dimensi-1] Dalam Doktrin Gelar-Gabungan Operasi Militer kini 
khususnya, maka Operasi Informasi-Mandala [dhi : Informasi-dan-
Kontra-Informasi, Desepsi, dll.] fundamental dipandang penti ng 
dan digelar-riel; dan menjangkau sasaran utama : Infra-struktur 
Informasi Lawan, dengan Sasaran : mempengaruhinya. Penti ngnya 
IO dalam Operasi Militer, pada umumnya, dapat disebut sebagai 
suatu hal baru, 

  Kunci agar Operasi Informasi benar-benar efekti f adalah 
: agar koordinasi horisontal maupun antar-instansi-agensi di 
lingkungan Sendiri, digulirkan sedini mungkin, idealnya semenjak 
awal di saat-saat [si-kon] damai. OI juga dapat dikatakan merupakan 
pembentuk si-kon-lingkungan-dan-suasananya [bahkan khususnya 
di lingkungan Lawan] sebelum terjadi permusuhan. Di kalangan 
Konseptor/Teoriti si Militer ada pemikiran, bahwa : bilamana OI tak 
mungkin lagi digelar, atau bahkan gagal, maka ti nggallah peluang 
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bagi Peperangan Informasi [= PI, Informati on Warfare/IW]. OI 
meliputi  bidang-bidang aksi yang lebih luas keti mbang PI60.

Menjelang Perang Dunia II Jerman menggelar infi ltrasi-politi k 
dan OI hebat-- dengan gelar, masih versi lama Perang Urat-syaraf 
--, terhadap Austria, dan berujung kepada Anschluz atas Austria, 
aneksasi terhadap negara itu tanpa Perang61. Ini merupkan langkah-
langkah brilyan dari Hitler dan Goebbels dengan segenap aparatnya. 

Dalam contoh kasus Perang Dunia II, Pihak Sekutu plus Rusia 
juga menggelar intensif Peperangan Informasi [= PI] melalui berbagai 
media, a.l. via jalur-jalur Intelijen, sarana klandesti n Gerilya anti -
Jerman, radio, pamfl et yang ditebar dalam jumlah besar, hingga 
ratusan-ton [???]. Akan tetapi PI sebagaimana digelar Jerman di 
bawah Goebbels, memiliki ketajaman-imajiner yang begitu brilyan, 
sehingga efekti f memperkuat perlawanan AB-dan-Rakyat Jerman di 
hari-hari akhir Perang. Dr. Goebbels juga memprediksi benar, bahwa 
: Rusia akan ’instan’ berlawanan pihak dengan Sekutu-- suatu hal, 
yang mulanya bahkan ti dak, atau luput diprediksi oleh Presiden AS 
Roosevelt --, membuat Tirai-Besi, menjajah-represif Jerman [dhi : 
Jerman-Timur] dan sebagian Eropa [dhi. Eropa-Timur] selama sekitar 
50 tahun.

[Dimensi-2] Perang Informasi diperdalam hingga meraih ranah 
seluruh Infra-struktur Perpoliti kkan Lawan [kotak warna biru-muda], 
dengan Tujuan/Sasaran ’menggoyang’ dan/atau mengubah Politi cal 
Will Lawan, melalui Infra-struktur Politi k mereka. Tujuan fi nalnya 
barang-tentu : Politi cal Will Bangsa tersebut secara menyeluruh. 

60  Dalam buku Leigh Armistead, Informati on Operati ons, hlm 19. ditegaskan, bahwa OI 
kontemporer, berbeda dengan Peperangan urat-syaraf tradisional sebagaimana banyak 
dipraktekkan selama ini. Terdapat sejumlah wujud langkah-aksi yang lain, a.l. : Civil Aff airs, 
Public Aff airs [kemampuan mengelola-merekayasa kasus-kasus Masyarakat/Publik menjadi 
keuntungan Pihak Sendiri], Desepsi, Pernika, Merusak Jaringan Komputer-Lawan/Cyber-war, 
dll. Dalam Doktrin TNI, amat boleh jadi sejak tahun 1950-an, sudah dikenal dua dimensi dasar 
Sistem Senjata, yakni : [1] Sistem Senjata Teknologi-dan-Alutsista, dan [2] Sistem Senjata 
Sosial, yang esensial perlu untuk dikembangkan lebih lanjut doktrinnya. Dalam ‘pengamanan’ 
Tim-Tim pasca Referendum, AD-Australiapun menggelar massif OI. 
61  AB-Jerman gelar di perbatasan Austria-Jerman, tetapi tak ada senjata meletus.
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[Dimensi 3] Perang Informasi/Opini lantas diperdalam 
lagi ke ranah seluruh Infra-struktur Perekonomian Lawan, untuk 
mempengaruhi totalitas Pelaku Perekonomian Bangsa ybs. Lumpuh/
runtuh totalnya Perekonomian akan melumpuhkan Daya-Perang 
Bangsa ybs. Runtuhnya USSR di dasawarsa 1980-an, utamanya 
disebabkan oleh runtuhnya Perekonomian Komunis-Soviet Rusia, 
untuk sebagian juga disebabkan oleh aksi-rekayasa AS-Negara-
negara Barat. Keruntuhan dalam skala-dan-format raksasa itu, masih 
tersisa dampaknya hingga kinipun. 

Sebagaimana maxim von Clausewitz, Perang dimengerti 
sebagai : kelanjutan Politi k dengan wahana [dan media] lain, dan 
nformasi dipahami sebagai [salah satu] daya dalam Politi k. Perang 
[dan Operasi] Informasi karenanya dipahamai sebagai elemen daya 
yang bilamana digelar dalam CB Strategis yang tepat, bakal menjadi 
bagian daya dari totalitas daya digelar, yang efekti f-riel. Dr. Goebbels 
sudah membukti kannya, di saat-saat daya-daya fi sik Jerman telah 
terkuras ia menggelar PI maupun OI yang brilyan-imajinati -masif-
bahkan juga brutal-tetapi-tepat sasaran, 

Sekali lagi, sasaran Strategis OI maupun PI adalah : perubahan 
visi, persepsi maupun pemahaman Lawan, dalam kaitan dengan 
Tujuan-tujuan Strategis Kita/Sendiri.

Keberhasilan Peperangan Informasii Goebbels tak hanya 
memperkuat perlawanan Jerman semenjak Januari 1945 dst., 
walaupun Perekonomian Jerman nyaris sudah hancur lebur; tetapi 
juga politi s amat memperumit penyerahan Jerman [dan AB-Jerman], 
yang sebenarnya hanya mau menyerah ke Pihak Sekutu, dan ti dak 
ke Pihak Soviet-Rusia. [Jerman menyerah Mei 1945, setelah dalam 
waktu 48 jam di bawah Jenderal Jerman Alfred Jodl, diberi waktu oleh 
Panglima Sekutu Jenderal Eisenhower, berhasil memindahkan sekitar 
200-300 ribu Perajurit ke Mandala Barat. Mereka yang berada di fron 
terpencil dan terpaksa menyerahkan diri ke Rusia, nasibnya jauh 
lebih buruk. Misalnya : dari 110 ribu Perajurit Tentara VI AD-Jerman 
yang terkepung dan menyerah di Stalingrad, 95 % di antara mereka 
meninggal di Kamp Tahanan; dan cuma 5 % pulang ke Jerman.]

Oleh karenanya, dengan berasal dari basis-basis Strategi Politi k-
Raya/Grand Strategy yang sama, terdapat kaitan-esensial yang erat 
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antara OI dengan OK terkait; dengan keduanya bertujuan mencapai 
tujuan-tujuan [strategis] politik yang sama, dengan idealnya : 
diemban oleh Personel profesional Militer yang paham esensi kedua 
jenis62 OM tersebut. Dalam Doktrin Militer ABAS kini, gelar OI kian 
mendapatkan peran proporsional yang penugasannya diemban oleh 
Perwira-perwira Profesional dalam bidang-bidang ini, mereka yang 
juga memiliki pengetahuan dan pengalaman gelar OK.

Sebagaimana maxim Clausewitz mengejawantahkan, maka 
Informasi merupakan elemen-politi k-- as an element of power --, 
salah sebuah unsur fundamental dari Strategi-Raya, Strategi-gelar dan 
turunannya di lapangan, di dimensi gelar Mandala Perang maupun 
medan-medan gelar. Dalam era Abad Informasi masa-masa kini dan 
masa mendatang, peran Informasi kian penti ng.

Kiranya dapatlah kita simak, bahwa dibutuhkan kemantapan 
profesional Perwira-perwira Tugas-Operasi bagi gelar daya-Militer 
yang semakin efisien dan efektif, yang membutuhkan Ilmu & 
Pengetahuan maupun Seni Operasional yang dikuasai dengan dalam.

Sejumlah catatan :

I. Perlu pengajaran dan pengembangan Teori lanjutan : Tahun 
ini, Universitas Pertahanan/UnHan telah operasional; gagasan 
pendiriannya amat boleh jadi dari Presiden SBY. Walau hemat 
Penulis, Kajian SG lebih tepat bagi porsi Sesko Angkatan maupun 
Sesko TNI, bukan UnHan. Lepas dari apa yang riel dapat diraih oleh 
UnHan, keberadaannya merupakan salah satu upaya peningkatan 
SDM di bidang Pertahanan pada umumnya, Sipil maupun Militer. Di 
saat Dr. Tsauri menjabat Kabalitbang DepHan RI, ia pernah bertutur 
kepada Penulis, bahwa dirinya berminat mengkonsep Pendidikan 
Lanjutan pasca Sesko Gabungan TNI, suatu Lembaga Pendidikan di 
studi lanjutan mana didalami pemikiran-pemikiran Militer penti ng, 

62 Kolonel William Darley sendiri Lulusan Akademi Militer West Point, yang bertugas baik 
di Pasukan maupun Staf. Tulisannya ini dipandang penti ng, dipeti k berulang di sejumlah 
publikasi bergengsi di lingkungan ABAS. Sedangkan di ti ngkat Departemen Pertahanan AS 
sendiri ada jabatan : Assistant Secretary of Defense for Public Aff airs, yang kala MenHan 
Donald Rumsfeld,jabatan dipegang oleh Lawrence DiRita. Nampak siginifi kansi hal ini, saat-
saat ini, paling kurang di DepHan AS.
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a.l. pemikiran Clausewitz-- dan para Pemikir besar lainnya --, dsbnya. 
Juga bagaimana kualitas UnHan ini nanti nya63, masih harus disimak. 
Kualitas senanti asa menjadi problema Perguruan Tinggi di Indonesia, 
dengan hanya amat sedikit yang mampu meraihnya. Jalur Mandiri 
di sejumlah PTN, dapat saja menghancurkan kualitas dalam jangka 
panjang64. Sudah barang-tentu, lebih penti ng dari sekedar ‘Teori’ 
ABAS, mulai dari ADAS telah lama membentuk School of Advanced 
Military Studies-- dengan gelar Master in Military Art Studies/
MMAS --, dengan seleksi masuk ketat pasca Sesko Angkatan, dan 
yang menitik beratkan kepada kemampuan Perencanaan Gelar 
Operasi Militer-modern, yang segera diikuti  AUAS, ALAS dan USMC65. 
Pengembangan rutin konsepsional gelar bagi AUAS dan ADAS 
khususnya, dikembangkan dengan kontrak dengan RAND Corp66.-- 
RAND mengkaji intensif COIN dan Counter-Terrorism bagi ABAS, 

63 NKRI cukup gagal membina Perguruan Tinggi; UU Pendidikan Tinggi cukup lemah. Kecuali 
sejumlah Perguruan Tinggi Negeri yang berkualitas, sangat banyak Perguruan Tinggi Swasta 
berkualitas subkhat. Bahkan sejumlah Sekolah Tinggi Kedokteran seleksi masuknya hanya 
melihat : apakah calon-mahasiswa mampu atau ti dak calon membayar uang-pangkal/
pembinaan yang berjumlah besar, dan sama sekali ti dak melihat kualifi kasi calon Mahasiswa. 
Bahkan dikenal sebagai : Kedokteran abal-abal. Ada Mahasiswa Kedokteran Swasta lulusan 
SMA Jurusan Sosial, bahkan Bahasa, yang gagal di semua Tes Masuk PTN di jurusan yang 
paling mudahpun.
64 Jalur Mandiri memang meningkatkan perolehan dana PTN ybs., tetapi menurunkan kualitas 
masukan. Sedangkan kualitas masukan umumnya PTS, jelas/riel di bawah standar UMPTN/
SNMPTN. Sudah waktunya Negara mencukupi Anggaran satu atau dua PTN yang selama ini 
ti dak membuka Jalur a la Mandiri, misalnya : IPB, dsbnya. 
65 Bahkan USMC, Korps [Angkatan tersendiri di ABAS] memiliki Marine Corps University 
dengan Rektor berpangkat Letjen. Angkatan lain telah lebih dulu : US Naval University 
[ALAS] dan US Air University [AUAS]. ADAS memiliki Army War College-- AU memiliki Air War 
College, AL memiliki Naval War College, keduanya menjadi bagian dari University mereka 
--, dan ti dak memiliki Universitas tersendiri; tetapi diketahui ADAS bekerja-sama dengan 
beberapa Universitas untuk sejumlah bidang khusus, misal : Keinsinyuran-Zeni maupun 
Komunikasi-Perhubungan, Kedokteran-dan-Kedokteran Hewan, Opini Publik-dan-Informasi, 
Kepemimpinan-dan-Manajemen, dll. Uniknya Komando Gabungan Satuan/Pasukan Khusus 
ABAS malah memiliki : Special Forces University, wujud dipandang sangat penti ngnya 
Operasi Khusus bagi AS.
66  RAND memiliki RAND Graduate Insti tute yang memberi pendidikan Master maupun Doctor 
dalam bidang-bidang berkaitan dengan Pertahanan,, dan menghasilkan amat banyak kajian 
di bidang Kontra-Insurjensi dan Kontra-Teror. Selain memiliki data-base tersusun lengkap 
yang terbaik di bidang ini.



163 Edisi April 2014

ANGKASA CENDEKIA

dengan data-base terbaik --, sebuah Lembaga Litbang terkemuka 
berstandar amat tinggi, dengan kapabilitas eksplorasi Ilmiah 
sangat maju. Memiliki alokasi dana yang relati f besar, DepHan-AS 
mengembangkan pendidikan SDM-Militernya, dan pengembangan 
Doktrin-doktrin dan Sistem-sistem-gelar dengan Ilmiah amat maju; 
walau.bukan tanpa kelemahan, misalnya di bidang : OLI/COIN.

II. Pengembangan Doktrin dan pemahaman SG : Clausewitz 
mengatakan, bahwa : SG adalah poros semua Daya dan gerakan. 
Konsepsi itu diformulasikan oleh Militer AS & Barat khususnya, untuk 
memfokuskan Daya-Militer mereka khususnya-- juga untuk tahu fokus 
Daya Lawannya --, hingga hantaman Strategis mereka efekti f. Bahkan 
setelah 178 thn konsepsi Schwerpünkt von Clausewitz, masih amat perlu 
pengkajian-dan-studi lanjutan, ideal bilamana dimungkinkan referensi, 
maupun studi-banding yang luas. Pemahaman maupun konsepsi Sentra 
Gravitas telah menjadi bagian esensial dari Doktrin-doktrin Gelar ABAS di 
seti ap eselon-gelar vital, sebagaimana juga pada AB-Jerman khususnya 
di tanah mana Clausewitz lahir, dan mengemban penugasan. Ia terlibat 
dalam Perang yang merubah peta Eropa. TNI juga memiliki Komando-
komando yang mengembangkan Doktrin, malahan dulu kala, dalam 
segala keterbatasannya [dasawarsa 1960-1970-an] pengembangan 
itu berjalan, dengan feedbacks yang mengalir dari medan-gelar. 
Pengembangan itu naik-dan-turun; suatu masa kita banyak belajar 
dari luar, dan kala pihak luar merubah doktrinnya, kita ti dak. Saatnya 
lagi untuk mempelajari serius, mengkaji, menguji dan merumuskan 
yang terbaik. Dan Doktrin yang unggul dan teruji-gelar, dengan feed-
backs rutin, mempercepat tercapainya tujuan-tujuan Operasi dan 
meminimalkan beaya dan beban [khususnya : jatuhnya korban SDM]

III. Intelijen, Kombat-Intelijen : Di luar Intelijen-- dan Kombat 
Intelijen --yang amat kuat, yang butuh Alutsista, peralatan-modern, 
SDM handal/berkualitas tinggi bagi pencarian info/data dan 
analisis-maupun-identi fi kasi SG Lawan, dan mutlak dibutuhkan Staf 
Komando Operasi yang cerdas/pandai, berpengalaman-gelar dan 
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seyogyanya sudah menempuh seluruh Pendidikan-dan-Pelati han 
Militer mutakhir yang esensial bagi Perwira-Operasi. Di lain pihak, 
sebaiknya Jajaran-jajaran Komando Operasional AB memilih Stafnya 
berlandas profesionalisme-dan-meritokrasi, pengalaman-lapangan, 
loyalitas Perwira, sikap mental-dan-leadership yang baik. Komando 
Militer di manapun, dibebani kewajiban-moral untuk mencegah 
jatuhnya korban yang tak perlu.

IV. Kemahiran Perang Informasi/Opini dan gelar Sistem Senjata-
Sosial [= Sissos]: Dr. Joseph Goebbels dengan kepiawaiannya 
memelinti r Informasi-dan-Opini, sudah membukti kan betapa esensial 
langkah-langkah Strategisnya, di dimensi ini; walaupun Jerman toh 
tetap juga kalah, oleh sebab seluruh potensi-dan-daya Strategis 
Nasionalnya telah hancur. Keperkasaan Militer Soviet-Rusia dan keadi-
dayaan Uni Soviet-soviet Rusia, runtuh amat boleh jadi juga oleh peran 
Sistem Senjata-Sosial-Perekonomian yang digelar oleh Negara-Negara 
Blok AS-Barat, ditengah Peperangan Informasi yang digelar selama 
puluhan tahun. Ironis, bahwa Negara dengan Perpoliti kkan sentralisti s 
a la USSR bisa kalah dalam Peperangan Informasi menghadapi Negara-
negara AS-Barat yang Demokrati s-terbuka. Pemahaman mendalam 
terhadap Perang Opini, Perang Informasi dalam Grand Strategy, di 
dimensi gelar Strategis, di eselon Operasional maupun Takti s, sudah 
kita butuhkan. Sebagai Tentara yang lahir dari Perjuangan Gerilya, 
esensial TNI sudah mengembannya lama. Akan tetapi memang 
dibutuhkan baik pemahaman maupun pegangan Doktriner baru. 
Kemahiran memenangkan Perang Informasi/Opini, ti dak cuma perlu 
dalam menghadapi Perang Intensitas-Tinggi, akan tetapi juga di kala 
menghadapi Terorisme & Subversi-internal sebagaimana kita alami 
kini. Menghadapi Terorisme yang yang ‘berlindung di balik kedok’ 
Agama, haruslah dirancang-dan-kemudian-digelar Operasi Informasi 
yang teduh-dan-tepat. Kemampuan berperang opini maupun 
Informasi harus dipelajari-dan-dilati h. Perancang utama gelarnya, 
barangtentu Perwira-perwira yang berpengalaman dalam gelar 
Operasi Kineti k/OK, tetapi betapapun kian dibutuhkan para Perwira 
Staf- pendukung yang spesialis di bidang Informasi. 
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