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Kata Pengantar

Pembaca yang budiman, menulis bisa dikatakan mudah namun juga 
bisa tidak mudah. Mudah ketika kita punya ide, mampu menyusunnya 
dalam kalimat-kalimat runtut dan bermakna. Tetapi ketika ide ada tetapi 
kita tak kunjung bisa menuangkan menjadi kata-kata yang bermakna dalam 
sebuah tulisan, ide itu hanya akan tetap menjadi ide dalam benak saja. Pada 
hakikatnya tidak ada hal susah yang kita hadapi, ketika kita mau belajar dan 
belajar. Begitu juga dalam menulis. Seorang jurnalis di Jakarta mengatakan, 
menulis itu bukan menulis, tetapi membaca. Artinya apa? Jangan pernah 
khawatir tidak bisa menulis sepanjang kita mau membaca, membaca dan 
membaca. Maka awali dengan membaca media kita, pilih tema yang Anda 
minati, karena meskipun kami menyajikan tulisan kedirgantaraan, tema 
pun bisa bermacam-macam.

Edisi kali ini, redaksi menyuguhkan beberapa tulisan dari perwira-
perwira yang memang berminat dan berbakat menulis. Dikatakan demikian 
karena mereka ini tidak hanya sekali dua kali menulis tetapi sudah berkali-
kali dan selalu memiliki stok tulisan untuk dipublikasikan.Kolonel Sus 
Yuwono Agung membahas flight information region dari sudut pandang yang 
berbeda yaitu dari sisi hukum. Penulis mengkaji aspek hukum pengendalian 
wilayah udara Indonesia oleh Singapura di Tanjung Pinang,Kepulauan Riau 
dan Natuna baik dari sisi hukum nasional maupun hukum internasional 
bukan aspek lainnya seperti teknis operasional dan politik.

“Saat ini TNI telah mengajukan kenaikan tunjangan kinerja, maka sudah 
seharusnya pencapaian ditingkatkan. Pemberian besaran tunjangan kinerja 
terhadap K/L diberikan bertahap karena dikaitkan dengan upaya dan capaian 
kinerja RB masing-masing organisasi. Road map reformasi birokrasi TNI 
Tahun 2015-2019 yang akan dijabarkan dalam rencana tindak lanjut tahunan 
harus diimplementasikan secara maksimal untuk meningkatkan pencapaian 
reformasi birokrasi yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan 
tunjangan kinerja.” Demikian, “kabar gembira” yang disampaikan Letkol Adm 
Dayatmoko Gunarkan dalam pembahasannya tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi TNI Tahun 2015-2019. Jangan dilewatkan.

Selanjutnya ada Mayor Novky Asmoro yang membahas sinergitas 
TNI dan industri pertahanan nasional untuk pemenuhan alutsista dalam 
negeri;Kandidat Doktor Aerospace Engineering, KAIST-Korea Selatan Kapten 
Lek Yogaswara menyuguhkan bom MK-82 LDGP tentang pemodelan serta 
dinamika terbangnya; Letda Satrio Suseno berbicara tentang ELT dan wartawan 
senior pengamat Angkatan Udara Subagyo Sayogya membahas Angkatan Udara 
dalam lawan insurgensi. Selamat membaca dan Dirgahayu TNI.*

Jakarta,    April 2015
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eberapa waktu yang lalu 
Kepala Staf  Angkatan 
Udara menyatakan bahwa 

pengelolaan wilayah udara sektor 
ABC atau di area Kepulauan Riau, 
yakni Natuna, masih dikendalikan 
otoritas Singapura dan meminta 
pemerintah segera mengambil alih. 
Flight Information Region (FIR) di 
wilayah Natuna dipegang oleh air 
traffi c control Singapura sejak 1946, 
sehingga, pesawat Indonesia yang 

terbang di area tersebut, baik sipil maupun militer, harus 
izin kepada otoritas Singapura meskipun terbang di atas 
wilayah Indonesia. “Angkatan Udara harus mendorong untuk 
segera diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Tentunya, 
pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana 
yang dapat meyakinkan dunia penerbangan internasional 
merasa yakin Indonesia sudah bisa mengontrol wilayah FIR 
di atas Kepulauan Riau, dan Natuna,” demikian pernyataan 
Kasau yang disampaikan dalam Rapat Pimpinan TNI AU 
dan Saresehan 2015 di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta 
Timur, pada tanggal 4 Februari 2015 sebagaimana dikutip 
berbagai media massa.

 Sebelumnya pada tanggal 8 Januari 2015 ikatan 
alumni Lemhannas menyelenggarakan diskusi tentang fl ight 

Aspek Hukum 
(Flight Information Region/FIR)
Yang Dikendalikan Singapura 

Oleh :
Kolonel Sus Yuwono Agung N, SH. MH.

Kepala Hukum Korpaskhas
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information region yang dikendalikan oleh Singapura. Mantan 
Kepala Staf Angkatan Udara Chappy Hakim mengatakan 
bahwa ada tiga sektor wilayah Indonesia yang masuk ke 
dalam pengelolaan FIR Singapura, yakni Tanjung Pinang, 
Riau, dan Natuna (sektor ABC). Hal ini membuat Indonesia 
harus meminta izin kepada Singapura terlebih dahulu agar 
dapat melakukan kegiatan penerbangan di ketiga wilayah 
tersebut. Kondisi tersebut menggambarkan kedaulatan 
Indonesia yang belum berdaulat secara penuh. Kesimpulan 
dari diskusi tersebut menyatakan bahwa Indonesia harus 
segera mengambil alih wilayah udara di Provinsi Riau 
dan Kepulauan Natuna yang dikelola oleh FIR Singapura. 
Jika tidak segera dilakukan, hal ini akan membahayakan 
kedaulatan Indonesia, baik dalam aspek keamanan, politik, 
dan ekonomi.

Permasalahan pengelolaan FIR, khususnya FIR di 
atas Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dan Natuna atau yang 
diistilahkan dengan sektor ABC, yang pengendaliannya 
dilakukan Singapura, akhir-akhir ini kembali mencuat 
dikalangan masyarakat apalagi dikaitkan dengan isu 
kedaulatan negara, dimana sebagai bangsa yang berdaulat 
Indonesia diharapkan mampu mengontrol seluruh wilayah 
udaranya. 

Permasalahan ini sebetulnya masalah yang sudah lama 
terjadi dan kembali mencuat ketika Pemerintah Indonesia 
mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan. Dalam Undang-undang tersebut, ditegaskan 
tentang kedaulatan terhadap wilayah udara Indonesia 
dan mengamanatkan Indonesia harus mampu melakukan 
pengelolaan ruang udara secara mandiri. Sesuai Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 458, wilayah udara RI 
yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan 
kepada negara lain berdasarkan perjanjian sudah harus 
dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara 
pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 tahun 
sejak undang-undang tersebut berlaku. Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 2009 mulai berlaku tanggal 12 Januari 2009, 
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artinya pada tanggal 12 Januari 2024, ruang udara tersebut 
harus beralih dari FIR Singapura menjadi FIR Indonesia.

 Adanya amanat pengambilalihan pengelolaan FIR 
oleh Singapura dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2009 memicu kesadaran masyarakat Indonesia bahwa 
ternyata ada sebagian kedaulatan udaranya yang masih 
dikelola oleh Singapura. Pada masa-masa sebelumnya 
masalah FIR Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dan Natuna 
hanya diketahui dan dibahas oleh pihak yang terbatas dan 
tidak menarik perhatian publik umumnya. Dalam tulisan 
ini penulis akan mengkaji aspek hukum pengendalian 
wilayah udara Indonesia oleh Singapura di Tanjung Pinang, 
Kepulauan Riau dan Natuna baik dari sisi hukum nasional 
maupun hukum internasional, tidak dibahas dalam aspek 
lainnya seperti teknis operasional dan politik.

Dasar hukum penentuan FIR
Pengaturan FIR dalam hukum internasional terdapat 

pada Annex 11 Konvensi Chicago tentang Air Traffi c 
Services. Sesuai ketentuan Chapter 2 Annex 11 Konvensi 
Chicago, negara-negara anggota ICAO harus menentukan 
bagian-bagian dari ruang udara dan aerodrome di mana 
pelayanan lalu lintas penerbangan akan diberikan pada 
teritorial kekuasaan mereka sesuai dengan ketentuan 
Annex 11 Konvensi Chicago. Sebagai negara anggota 
ICAO, Indonesia berkewajiban untuk memenuhi sarana 
dan prasarana keselamatan dan keamanan penerbangan 
sesuai dengan standar internasional dan menambahkan 
atau meningkatkan kemampuan kontrol dan pelayanan 
lalu lintas penerbangan. Usaha untuk meningkatkan 
jaminan keselamatan penerbangan dilaksanakan melalui 
pemenuhan sarana dan prasarana antara lain peningkatan 
peralatan radar, perlengkapan search and rescue dan 
peralatan navigasi penerbangan lainnya.

Flight information region adalah suatu ruang udara 
yang ditetapkan dimensinya dimana di dalamnya diberikan 
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flight information service dan alerting service. FIR 
adalah pelayanan yang dibentuk dan dipersiapkan untuk 
memberikan saran dan informasi secara penuh untuk 
keselamatan dan efi siensi penerbangan. Alerting service 
adalah pelayanan yang diberikan untuk memperingatkan 
organisasi yang berkaitan dengan pesawat terbang yang 
membutuhkan bantuan pertolongan dan pencarian, dan 
membantu organisasi yang membutuhkan bantuan atau 
pertolongan.

Pemberian pelayanan lalu lintas udara tidak hanya 
terbatas di atas wilayah teritorial suatu negara, melainkan 
meliputi juga ruang udara di atas laut bebas dan ruang 
udara yang tidak bertuan (terra nullius). Dalam Annex 11 
ditentukan bahwa bagian-bagian ruang udara yang berada 
di atas lautan bebas atau ruang udara tidak bertuan yang 
akan diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan harus 
ditentukan berdasarkan kesepakatan navigasi penerbangan 
regional. Negara-negara anggota ICAO yang telah 
menerima tanggung jawab untuk memberikan pelayanan 
lalu lintas penerbangan pada suatu bagian ruang udara 
tersebut harus mengatur sedemikian rupa agar pelayanan 
yang diberikan sesuai dengan ketentuan Annex 11.

Sedangkan menurut ketentuan hukum nasional dasar 
hukum penentuan FIR diatur pada Pasal 6 UU Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menentukan dalam 
rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah 
udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah 
melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan 
ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian 
nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, 
serta lingkungan udara.

Mengenai ruang udara yang dilayani diatur pada 
Pasal 262 ayat (1) dengan ketentuan ruang udara yang 
dilayani meliputi wilayah udara Republik Indonesia, selain 
wilayah udara yang pelayanan navigasi penerbangannya 
didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian, 
ruang udara negara lain yang pelayanan navigasi 
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penerbangannya didelegasikan kepada Republik Indonesia, 
dan ruang udara yang pelayanan navigasi penerbangannya 
didelegasikan oleh Organisasi Penerbangan Sipil 
Internasional kepada Republik Indonesia.

 
Pendelegasian FIR kepada Singapura

Seperti kita ketahui bersama bahwa sebagian wilayah 
Udara Indonesia, di atas Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dan 
Natuna, sampai dengan saat ini masih dikelola oleh Singapura. 
Sebetulnya Indonesia telah berulang kali melakukan langkah-
langkah pengambilalihan pengelolaan wilayah udara tersebut, 
namun sampai saat ini belum berhasil. Untuk itulah Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 2009 mengamanatkan untuk 
mengambilalih paling lama pada tahun 2024.

Secara historis pendelegasian wilayah udara Indonesia 
telah berlangsung lama,dan pembahasan serius mengenai 
pendelegasian wilayah udara Indonesia kepada negara 
lain, pada awalnya dimulai sewaktu dilaksanakan Regional 
Aviation Meeting I yang diselenggarakan di Honolulu Hawai 
pada Tahun 1973. Pada pertemuan tersebut diputuskan 
bahwa ruang udara di atas kepulauan Natuna dan Riau 
termasuk dalam FIR Singapura dan untuk pengelolaannya 
di atas ketinggian 20.000 kaki oleh Singapura sedangkan di 
bawah 20.000 kaki dikendalikan oleh Malaysia.

 Setelah berlakunya secara efektif Konvensi Hukum 
Laut Internasional (United Nations Convention on Law Of 
The Sea / UNCLOS) oleh PBB pada tanggal 16 November 
1994 maka mulai muncul permasalahan fl ight information 
region dengan Singapura. Dengan berlakunya konvensi 
tersebut mengakibatkan wilayah udara Indonesia menjadi 
lebih luas, hal dimaksud mendasarkan pada ketentuan 
Pasal 2 Ayat (2) UNCLOS yang menyatakan bahwa 
kedaulatan suatu negara termasuk ruang udara di atas laut 
teritorialnya. Indonesia juga menyatakan bahwa FIR yang 
selama ini dikelola oleh Singapura tidak termasuk wilayah 
udara negara Singapura melainkan termasuk di dalam 
wilayah ruang udara Indonesia.
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Pada pertemuan Regional Air Navigation (RAN) kedua 
di Singapura tahun 1983, Indonesia berupaya mengubah 
hasil kesepakatan yang telah diputuskan pada RAN pertama, 
akan tetapi tidak berhasil karena keberatan Indonesia 
tidak diterima oleh negara lain. Upaya Indonesia dalam 
mengambilalih pengendalian wilayah udara Indonesia di atas 
kepulauan Riau dan sekitarnya yang dikelola oleh Singapura 
terus dilakukan melalui jalur resmi yaitu disampaikan pada 
Asia Pasifi c Regional Air Navigation Meeting ke-3 yang 
diselenggarakan tanggal 17 April-9 Mei 1993 di Bangkok 
melalui Working Paper 55 (WP 55). Singapura mengajukan 
counter proposal melalui WP 137, dengan menyatakan 
bahwa batas teritorial Indonesia dalam WP 55 tidak sesuai 
dengan batas teritorial yang terdaftar pada Perserikatan 
Bangsa-Bangsa. Atas usulan Indonesia perubahan FIR 
melalui WP 55 dan counter proposal Singapura oleh Asia 
Pasifi c Representative diputuskan untuk dibahas secara 
bilateral antara Indonesia dan Singapura. 

Setelah melalui berbagai perundingan dan pembahasan 
akhirnya antara Indonesia dan Singapura bersepakat untuk 
menandatangani Agreement Between the Government of the 
Republic of Indonesia and the Government of the Republic 
of Singapore on the Realignment of the Boundary between 
the Singapore Flight Information Region and the Jakarta 
Flight Information Region. Penandatanganan dilakukan 
oleh Menteri Perhubungan RI dan Menteri Perhubungan 
Singapura pada tanggal 21 September 1995 di Singapura, 
dan telah diratifi kasi oleh Keputusan Presiden Nomor 7 
Tahun 1996 tanggal 2 Februari 1996.

Hal-hal pokok yang dicakup dalam perjanjian antara 
Indonesia dan Singapura adalah:

a)  Dasar penetapan batas yang diperjanjikan sesuai 
dengan ketentuan UNCLOS 1982;

b) Ruang udara di atas kepulauan Natuna diberi 
sebutan sektor A, sektor B dan Sektor C; 
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 c)  Indonesia mendelegasikan tanggung jawab 
pemberian pelayanan navigasi penerbangan di 
wilayah sektor A kepada Singapura dari permukaan 
laut sampai dengan ketinggian 37.000 kaki; 
 
d) Indonesia mendelegasikan tanggung jawab 
pemberian pelayanan navigasi penerbangan di wilayah 
sektor B kepada Singapura dari permukaan laut sampai 
dengan ketinggian tidak terhingga (unlimited height);
 
e) Sektor C tidak termasuk didalam perjanjian tersebut, 
namun perlu dicatat bahwa penyelesaian pengaturan 
lalu lintas penerbangan di sektor C harus diselesaikan 
antara Indonesia, Singapura dan Malaysia; dan
 
f) atas nama Indonesia, Singapura memungut jasa 
pelayanan navigasi penerbangan atau Routes Air 
Navigasi Services (RANS) Charges di wilayah 
yurisdiksi Indonesia. Khususnya pada sektor A yang 
telah didelegasikan tanggung jawab pemberian 
pelayanan navigasi penerbangan kepada Singapura, 
selanjutnya hasil yang terkumpul akan diserahkan 
kepada Pemerintah Indonesia melalui PT (Persero) 
Angkasa Pura II, sedangkan Sektor B masih merupakan 
permasalahan yang harus dibahas antara pemerintah 
Indonesia dan Malaysia.

Sebagai tindak lanjut terhadap perjanjian antara 
Indonesia dan Singapura, pada tanggal 10 Mei 1996 
kedua negara membuat surat bersama (joint letter) yang 
ditujukan kepada ICAO Regional Offi ce di Bangkok. Surat 
tersebut menyampaikan perjanjian antara kedua negara 
dengan permohonan untuk mendapatkan pengesahan 
dari ICAO. Malaysia menyampaikan keberatan terhadap 
persetujuan antara Indonesia dan Singapura, sehingga 
permohonan persetujuan perjanjian belum dapat diterima 
oleh ICAO. Keberatan Malaysia mengacu kepada perjanjian 
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antara Indonesia dan Malaysia tentang Rejim Hukum 
Negara Nusantara dan Hak-Hak Malaysia di Laut Teritorial 
Perairan Nusantara dan Wilayah Republik Indonesia yang 
terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat yang 
ditandatangani pada tanggal 25 Februari 1982. Perjanjian 
tersebut telah diratifi kasi oleh Undang-undang RI Nomor 
1 Tahun 1983. Dalam perjanjian tersebut Indonesia 
memberikan hak akses dan komunikasi kepada Malaysia 
di laut teritorial, perairan Nusantara dan udara di atasnya 
di wilayah antara Malaysia timur dan Malaysia Barat. Pada 
dasarnya Malaysia telah mengakui asas negara kepulauan, 
dengan mensyaratkan agar Malaysia tetap mendapatkan 
hak tradisionalnya. 

Hak akses bagi pesawat udara Malaysia berupa 
penerbangan tanpa terputus, cepat dan tidak terhalang 
melalui kedua koridor yang telah ditentukan. Pengaturan 
lalu lintas penerbangan di wilayah udara tersebut dilakukan 
oleh pihak Malaysia dan Singapura. Pemerintah Indonesia 
telah berupaya untuk mengambil alih pengaturan lalu lintas 
penerbangan di wilayah tersebut, namun pihak Pemerintah 
Malaysia mensyaratkan adanya penyelesaian masalah 
FIR antara Indonesia dan Singapura. Syarat tersebut 
diajukan karena pada wilayah sektor C yang diperjanjikan 
antara Indonesia dan Singapura dengan perjanjian tahun 
1995 berkaitan langsung dengan wilayah udara yang telah 
didelegasikan kepada Malaysia.

 
Analisis hukum pendelegasian wilayah udara

Penulis mengutip isi ketentuan dalam Annex 11 
Chicago Convention, Chapter 2, General,

2.1  Establishment of authority
 
2.1.1 Contracting States shall determine, in accordance 

with the provisions of this Annex and for the territories over 
which they have jurisdiction, those portions of the airspace 
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and those aerodromes where air traffi c services will be 
provided. They shall ther eafter arrange for such services 
to be established and provided in accordance with the 
provisions of this Annex, except that, by mutual agreement, 
a State may delegate to another State the responsibility 
for establishing and providing air traffi c services in fl ight 
information regions, control areas or control zones extending 
over the territories of the former.

 
Note.— If one State delegates to another State the 
responsibility for the provision of air traffi c services 
over its territory, it does so without derogation of its 
national sovereignty. Similarly, the providing State’s 
responsibility is limited to technical and operational 
considerations and does not extend beyond those 
pertaining to the safety and expedition of aircraft using 
the concerned airspace. Furthermore, the providing 
State in providing air traffi c services within the territory 
of the delegating State will do so in accordance with 
the requirements of the latter which is expected to 
establish such facilities and services for the use of the 
providing State as are jointly agreed to be necessary. 
It is further expected that the delegating State would 
not withdraw or modify such facilities and services 
without prior consultation with the providing State. Both 
the delegating and providing States may terminate the 
agreement between them at any time.

Analisis Hukum Internasional
Pendelegasian suatu wilayah negara kepada negara 

lain sudah diantisipasi dan diatur dalam ketentuan Annex 
11 Konvensi Chicago. Penulis akan mencoba menguraikan 
secara hukum beberapa unsur yang terdapat dalam 
ketentuan Annex 11 Paragraf 2.1 sebagai berikut:
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1. Unsur pendelegasian pengendalian kepada 
negara lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut sangatlah jelas bahwa 
pendelegasian pengaturan lalu lintas suatu wilayah udara 
kepada negara lain bukanlah sesuatu yang tabu dilakukan 
karena sesuai prinsip dasar pengaturan penerbangan 
internasional yang mengedepankan faktor keselamatan 
penerbangan. Maksud dimungkinkannya pendelegasian 
suatu wilayah udara kepada negara adalah untuk mencegah 
adanya ruang udara yang tidak tercakup dalam FIR dengan 
berbagai alasan oleh negara yang mempunyai kedaulatan 
wilayah tersebut, karena seluruh anggota Negara-negara 
anggota ICAO harus menentukan bagian-bagian dari 
ruang udara dan aerodrome di mana pelayanan lalu lintas 
penerbangan akan diberikan pada teritorial kekuasaan 
mereka sesuai dengan ketentuan Annex 11 Chicago 
Convention. 

Dengan demikian sesuai ketentuan hukum 
internasional dan hukum nasional (yang juga masih 
menentukan kemungkinan pendelegasian pengendalian 
wilayah udara RI kepada negara lain), maka pendelegasian 
wilayah udara di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dan 
Natuna tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. 

2. Unsur diatur dalam perjanjian (mutual agreement).
Pendelegasian wilayah udara di Tanjung Pinang, 

Kepulauan Riau dan Natuna telah diatur Agreement 
Between the Government of the Republic of Indonesia 
and the Government of the Republic of Singapore on the 
Realignment of the Boundary between the Singapore Flight 
Information Region and the Jakarta Flight Information Region 
tanggal 21 September 1995 dan sesuai ketentuan hukum 
nasional Indonesia. Perjanjian tersebut telah diratifi kasi 
dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996 tanggal 
2 Februari 1996. Sesuai ketentuan Vienna Convention on 
the Law of Treaties 1969 dan Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional perjanjian 
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tentang FIR merupakan perjanjian internasional dan agar 
mempunyai kekuatan mengikat maka perlu adanya ratifi kasi 
di masing-masing negara.

Permasalahan ratifi kasi perjanjian tersebut apabila 
dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 
tentang Perjanjian Internasional dapat memicu timbulnya 
polemik mengingat dalam Pasal 10 ditentukan pengesahan 
perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang 
apabila berkenaan antara lain masalah pertahanan, 
perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah dan 
kedaulatan atau hak berdaulat negara. Sedangkan diluar 
materi tersebut pengesahan perjanjian internasional 
dilakukan dengan keputusan presiden. Polemik akan 
muncul karena terdapat perbedaan sudut pandang tentang 
FIR, Annex 11 menentukan hanya terkait masalah teknis 
operasional pelayanan lalu lintas udara, dalam kenyataannya 
sangat merugikan kedaulatan Indonesia khususnya dalam 
aspek pertahanan keamanan. Dengan demikian akan 
muncul pertanyaan apakah ratifi kasi tersebut cukup dengan 
keppres atau harus dengan undang-undang. 

Pasal 7 perjanjian tersebut menentukan bahwa 
perjanjian akan di-review setelah lima tahun dan akan 
diperpanjang dengan kesepakatan bersama apabila kedua 
belah pihak mendapatkan keuntungan atas perjanjian 
tersebut. Sampai dengan lima tahun setelah perjanjian 
tersebut ditandatangani (tahun 2000) sampai dengan 
sekarang belum ada review perjanjian tersebut. Penulis 
berpendapat bahwa perjanjian tersebut telah berakhir 
(bahkan tidak pernah ada) mengingat dalam kurun waktu 
lima tahun tidak ada review dan tidak ada usaha untuk 
memperpanjang perjanjian tersebut. Pendapat tersebut 
diperkuat dengan ketentuan dalam pasal 10 perjanjian 
yang menentukan tentang persyaratan mulai berlakunya 
perjanjian yaitu apabila ada notifi kasi/pemberitahuan (yang 
dimaksudkan adalah ratifi kasi masing-masing negara) dan 
penataan Singapore FIR dan Jakarta FIR disetujui oleh 
ICAO. Seperti kita ketahui bersama bahwa sampai dengan 
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saat ini ICAO belum menyetujui perubahan batas FIR 
sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut dikarenakan 
antara lain adanya keberatan dari Malaysia.

Dengan demikian pendelegasian wilayah udara Indonesia 
khususnya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dan Natuna 
tidak sesuai dengan ketentuan Annex 11 yang mensyaratkan 
adanya perjanjian yang mengikat kedua negara. Pendapat 
penulis ini mungkin merupakan masalah yang debatable 
tergantung sudut pandang masing-masing pihak.

 
3. Unsur tidak akan mengesampingkan kedaulatan 
negara yang mendelegasikan.

Sesuai dengan tujuan ditentukannya wilayah-
wilayah udara pendelegasian suatu wilayah udara 
bukanlah merupakan pemberian kedaulatan terhadap 
negara pengelola FIR. Dalam Annex 11 ditentukan bahwa 
pendelegasian tidak mengesampingkan kedaulatan negara 
dan negara lain yang mengelola hanya terbatas pada 
permasalahan teknis dan operasional, dan tidakakan keluar 
dari konteks keselamatan dan kelancaran lalulintas udara. 
Pengaturan FIR pada dasarnya bertujuan untuk menjamin 
keselamatan penerbangan namun pada kenyataannya 
masalah tersebut sangat berkaitan dengan masalah politik, 
ekonomi, pertahanan keamanan serta sistem pengawasan 
lalu lintas udara. Dalam pengaturan pendelegasian suatu 
wilayah udara kepada negara lain dikaitkan dengan 
kedaulatan negara inilah terjadi perbedaan antara das sein 
dan das sollen. Seharusnya, sesuai ketentuan Annex 11, 
pendelegasian wilayah udara tersebut sama sekali tidak 
boleh mengurangi kedaulatan negara yang memberikan 
delegasi (Indonesia), akan tetapi dalam praktiknya 
pendelegasian tersebut sangat berpengaruh dalam hal 
penegakan kedaulatan negara Indonesia.

4. Unsur cara mengakhiri perjanjian
Annex 11 secara sederhana menentukan bahwa 

kedua negara yang telah mengadakan perjanjian 
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pendelegasian pelayanan lalu lintas udara sewaktu-waktu 
dapat menghentikan kesepakatan tersebut. Dari ketentuan 
ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ICAO memandang 
masalah FIR sebagai permasalahan teknis pelayanan lalu 
lintas udara yang terlepas dari aspek kedaulatan, politik, 
ekonomi dan pertahanan negara, sehingga para pihak 
dapat menghentikan perjanjian kapanpun itu. Padahal 
dalam kenyataannya pendelegasian FIR kepada wilayah 
lain sangat berpengaruh terhadap aspek pertahanan, 
ekonomi, politik serta kedaulatan negara. Disamping itu 
Indonesia telah lama berupaya untuk mengambil alih 
pengendalian tersebut, namun Singapura terasa sangat 
enggan melepaskannya. Dengan demikian cara mengakhiri 
perjanjian pendelegasian FIR yang menurut Annex 11 dapat 
dihentikan sewaktu-waktu, dalam kenyataannya sangat 
berbeda dan memerlukan proses yang sangat panjang.

Analisis hukum nasional
Pendelegasian wilayah udara kepada negara lain 

sesuai ketentuan Pasal 262 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2009 harus berdasarkan perjanjian 
dan perjanjian tersebut harus sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Dengan ketentuan ini maka 
pendelegasian wilayah udara di Tanjung Pinang, Kepulauan 
Riau dan Natuna tidak sesuai dengan ketentuan undang-
undang nasional karena tidak didasarkan perjanjian antara 
kedua negara yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Politik hukum pemerintah Indonesia menentukan bahwa 
Indonesia harus mampu mengelola dan mengendalikan 
seluruh wilayah Indonesia yang terbebas dari intervensi 
negara lain. Kebijakan tersebut juga mencakup wilayah 
udara yang saat ini didelegasikan kepada negara lain, 
pada kurun waktu 15 tahun sejak tahun 2009 harus sudah 
dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara 
pelayanan navigasi penerbangan Indonesia ( Pasal 458 UU 
Nomor 1 Tahun 2009).
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Pemerintah Indonesia harus segera melaksanakan 
tindakan yang nyata untuk melaksanakan amanat undang-
undang tersebut, mengingat sisa waktu sekitar 9 tahun bukan 
merupakan jangka waktu yang panjang untuk mewujudkan 
pengambilalihan pengendalian wilayah udara di Tanjung 
Pinang, Kepulauan Riau dan Natuna yang memerlukan 
dukungan seluruh elemen masyarakat.*

 



Edisi April 201516

eformasi birokrasi (RB) 
merupakan program nasional 
yang harus dilaksanakan oleh 

semua kementerian dan lembaga 
pemerintah. Sasaran yang akan 
dicapai dalam program reformasi 
birokrasi nasional, yaitu, pertama, 
terwujudnya pemerintahan yang 
bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan 
nepotisme. Kedua, meningkatnya 
kualitas pelayanan publik kepada 

masyarakat. Ketiga, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas 
kinerja birokrasi.1 Ketiga sasaran tersebut juga harus dicapai 
TNI sesuai dengan tugas pokoknya. Tahapan pencapaian 
sasaran telah dituangkan dalam Road Map TNI dengan masa 
berlaku lima tahun yang dijabarkan dalam rencana tindak 
lanjut (action plan) tiap tahun.

Menjelang berakhirnya pelaksanaan Road Map 
Tahun 2009-2014, dilakukan evaluasi untuk mengetahui 
tingkat capaiannya. Pencapaian menurut penilaian dari 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi baru sampai pada level “CC” (cukup 

Oleh :
Letkol Adm Dayatmoko, S.IP.,MM.

Pabandya Reformasi Birokrasi-Srenum TNI

 Road Map Reformasi Birokrasi TNI 
Tahun 2015-2019

1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 81 Tahun 2010 Tanggal : 21 Desember 
2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

R
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2 Surat Menteri PAN dan RB nomor: B/3852/M.PAN-RB/10/2014.
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi 
Pemerintah

baik, namun perlu banyak perubahan yang tidak mendasar).2 
Penilaian didasarkan pada dua komponen yaitu proses 
(pengungkit) dan hasil. Komponen proses dengan bobot 
60%, merupakan pelaksanaan dari 8 area perubahan yang 
sebenarnya merupakan variabel yang dapat dikendalikan 
secara internal. Sedangkan komponen hasil dengan bobot 
40%, merupakan dampak dari pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi.3 Kelemahan pelaksanaan reformasi birokrasi 
“Komponen Proses” belum dilaksanakan secara maksimal, 
padahal dari segi hasil pencapaian TNI sudah dalam kategori 
“B” (baik, dengan sedikit perubahan). Ibarat pelajar, kita 
masih malas belajar, malas mengerjakan tugas, dan suka 
bolos, namun, saat ujian hasilnya baik. Dengan demikian dua 
komponen tersebut saat digabungkan menjadi “Cukup Baik”.

Hasil evaluasi Road Map Tahun 2009-2014, 
memberikan pelajaran penting bahwa masih banyak 
yang harus dikerjakan untuk meningkatkan pencapaian 
reformasi birokrasi sehingga dapat menjadi alasan untuk 
kenaikan tunjangan kinerja. Komponen proses harus 
banyak dilakukan perbaikan. Ibarat pelajar harus lebih giat 
belajar, tidak membolos dan mengerjakan tugas-tugas 
dengan baik. Sedangkan komponen hasil (nilai ujian) akan 
meningkat dengan sendirinya. Berkaca pada hasil evaluasi 
ini maka, TNI telah menerbitkan Road Map Tahun 2015-
2019, dengan memperbaiki segala kekurangan pada Road 
Map sebelumnya.

Rekomendasi Kementerian PAN dan RB
Pencapaian Reformasi Birokrasi TNI disampaikan 

dalam kegiatan “Expose Capaian Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi Nasional kepada Wakil Presiden RI” pada tanggal 
14 Oktober 2014 yang dihadiri oleh seluruh kementerian, 
lembaga tinggi negara, lembaga non kementerian, lembaga 
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pemerintah lainnya, komisi negara, dan tujuh propinsi yang 
telah melaksanakan program reformasi birokrasi. Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
menyampaikan bahwa secara umum kondisi Birokrasi di 
Indonesia, yaitu:4 

a. Peraturan perundang-undangan tumpang tindih;
b. Kewenangan tumpang tindih;
c. Organisasi belum proporsional;
d. Kualitas dan kuantitas SDM aparatur belum ideal;
e. Akuntabilitas kinerja yang belum baik;
f. Kualitas pelayanan publik masih rendah; dan
g. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
 
Selain disampaikan kondisi secara umum Birokrasi di 

Indonesia, kepada setiap instansi diberikan rekomendasi 
untuk perbaikan. Berikut ini rekomendasi untuk TNI:5 

a.  Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja 
organisasi. Nilai akuntabilitas kinerja Tentara Nasional 
Indonesia adalah 61,55(CC) yang berarti pelaksanaan 
akuntabilitas di lingkungan Tentara Nasional Indonesia 
sudah cukup baik. Nilai survei kapasitas organisasi dengan 
hasil 3,52 dari skala 5. Rekrutmen di Iingkungan Tentara 
Nasional Indonesia telah berjalan dengan baik dan dilakukan 
secara terbuka melalui berbagi media,sehingga diperoleh 
tenaga yang kompeten. Kemudian pengembangan 
pegawai juga dilakukan dengan assessment dan berbasis 
kompetensi. Adapun hal penting yang perlu dilakukan 
dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas 
kinerja organisasi (area for improvement) Tentara Nasional 
Indonesia antara lain:

4  Surat Kem PAN dan RB, op.cit.
5  Ibid.
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1)  melibatkan pimpinan organisasi secara Iangsung 
dan berkelanjutan, baik saat perencanaan kinerja 
maupun dalam melakukan pemantauan pencapaian 
secara berkala;

2)  meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya 
yang menangani akuntabilitas kinerja, baik sumber 
daya manusia dan sistem pengukuran kinerja yang 
masih belum berbasis elektronik;

3)  memperhatikan kesesuaian peta proses bisnis 
kegiatan utama dengan tugas dan fungsi Tentara 
Nasional Indonesia. Selanjutnya peta proses bisnis 
tersebut dijabarkan dalam prosedur operasional (SOP) 
yang disesuaikan dengan perkembangan tuntutan 
efi siensi dan efektivitas birokrasi;
 
4)  menerapkan penetapan kinerja individu yang 
terkait dengan kinerja organisasi dan memiliki 
kesesuaian dengan indikator kinerja individu level 
diatasnya. Selanjutnya hasil penilaian kinerja individu 
dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu 
dan pemberian tunjangan kinerja;

5)  membentuk agent of change ataupun role model 
untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan 
aktivitas reformasi birokrasi;

6)  melakukan sosialisasi secara reguler tentang 
aktivitas reformasi birokrasi yang sedang dan akan 
dilakukan melalui media komunikasi; dan

7)  mengimplementasikan kebijakan pemberian 
imbalan (reward) terhadap capaian atau prestasi 
pegawai Tentara Nasional Indonesia di samping tetap 
mempertahankan implementasi kebijakan pemberian 
sangsi (punishment).
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b.  Pemerintah yang bersih dan bebas KKN. 
Pencapaian sasaran pemerintah yang bersih dan bebas 
KKN dilingkungan Tentara Nasional Indonesia belum 
tercapai dengan baik. Hal ini disebabkan oleh program-
program RB yang terkait pengawasan belum sepenuhnya 
dilaksanakan sehingga belum terlihat perubahan-
perubahan yang signifi kan di Iingkungan Tentara Nasional 
Indonesia. Berikut hal penting yang perlu dilakukan dalam 
rangka menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas 
KKN (area for improvement) Tentara Nasional Indonesia:

1)  mengimplementasikan kebijakan tentang 
gratifi kasi dan whistle blowing system (WBS) yang 
sudah ditetapkan dan sudah disosialisasikan;

2)  mengimplementasikan kebijakan penanganan 
benturan kepentingan yang sudah ditetapkan dan 
disosialisasikan dalam rangka mencegah terjadinya 
penyalahgunaan wewenang, perangkapan jabatan, 
hubungan afi liasi, gratifi kasi, atau pun kelemahan 
sistem organisasi lainnya; dan

3)  menetapkan unit yang akan dikembangkan 
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 
sebagai tindak lanjut pencanangan Zona Integritas 
(ZI) yang telah diIakukan.

c.  Peningkatan kualitas pelayanan publik. Kualitas 
pelayanan publik di Iingkungan Tentara Nasional Indonesia 
sudah cukup baik. Dari hasil survei eksternal kualitas 
pelayanan, laporan indeks kepuasan masyarakat tahun 
2014 menunjukkan angka 2,66 (skala 4). Adapun hal 
penting yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan 
kualitas pelayanan publik (area for improvement) Tentara 
Nasional Indonesia adalah:
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1)  menerapkan dan mengembangkan e-government 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat dalam tingkatan transaksional; dan

2)  menciptakan inovasi pelayanan dan penerapan 
sistem punishment (sanksi)/reward (penghargaan) 
bagi pelaksana Iayanan serta pemberian kompensasi 
kepada penerima Iayanan bila Iayanan tidak sesuai 
standar untuk meningkatkan pelayanan.

Kriteria keberhasilan Road Map Tahun 2015-2019
Mengacu pada rekomendasi dari Kemen PAN dan 

RB, TNI menetapkan kriteria keberhasilan untuk Road Map 
Tahun 2015-2019, sebagai berikut:

a. Manajemen perubahan. Sasaran program 
bidang Manajemen Perubahan adalah meningkatnya 
komitmen personel TNI terhadap pelaksanaan RB 
yang ditandai dengan terjadinya perubahan pola pikir 
dan budaya kerja dalam pelaksanaan tugas sehari-
hari, serta menurunnya risiko kegagalan pelaksanaan 
program RB TNI akibat resistensi pada bidang-bidang 
tertentu yang tidak setuju dengan program RB TNI. 

b. Penataan peraturan perundang-undangan. 
Sasaran program bidang Penataan Peraturan 
Perundang-undangan adalah mengurangi terjadinya 
tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan 
perundang-undangan yang diterbitkan serta 
meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan 
perundang-undangan yang diterbitkan. 

c. Penataan dan penguatan organisasi. Sasaran 
program bidang penataan dan penguatan organisasi 
adalah terwujudnya organisasi yang efektif dan 
profesional, menurunnya tumpang tindih Tupoksi dan 
meningkatnya kinerja sesuai tugas dan fungsi Satker/
Balakpus/Kotama di lingkungan TNI. 
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d. Penataan tata laksana. Sasaran program bidang 
Penataan Tata Laksana adalah meningkatnya 
penggunaan teknologi informasi serta meningkatnya 
efektivitas dan efi siensi manajemen pelaksanaan 
tugas-tugas TNI. 

e. Penataan sistem manajemen SDM TNI. Sasaran 
program bidang Penataan Sistem Manajemen SDM 
TNI adalah meningkatnya disiplin dan profesionalitas 
prajurit dan PNS TNI melalui kegiatan pendidikan dan 
latihan, serta ketaatan terhadap aturan dan ketentuan 
dalam prajurit dan PNS TNI. 

f. Penguatan akuntabilitas kinerja. Sasaran 
program bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja 
adalah terwujudnya akuntabilitas kinerja organisasi 
di lingkungan TNI sehingga mampu melaksanakan 
tugas pokoknya secara efektif, efi sien dan akuntabel. 

g. Penguatan pengawasan. Sasaran program 
bidang Penguatan Pengawasan adalah meningkatnya 
disiplin kerja personel TNI dan ketaatan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan meningkatnya kepatuhan dan efektivitas 
pengelolaan keuangan negara di lingkungan TNI. 

h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 
Sasaran program bidang Peningkatan Pelayanan 
Publik adalah meningkatnya kualitas pelayanan 
publik yang telah diprogramkan oleh TNI sebagai 
quick wins TNI, yang meliputi kesiapan PPRC TNI 
dan PRCPB TNI, operasi Pamtas dan pulau-pulau 
terluar, pengadaan barang/jasa secara on-line 
(e-procurement), pelayanan kesehatan masyarakat 
umum (Yankesmasum), dan optimalisasi peran TNI, 
dan meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan 
publik yang dapat meningkatkan citra TNI. 
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g. Monev. Sasaran program bidang Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan adalah meningkatnya 
penyusunan tata laksana (business process) yang 
menghasilkan SOP, meningkatnya pemanfaatan 
teknologi informasi dalam rangka mendukung 
tata laksana, meningkatnya efektivitas manajemen 
pengelolaan SDM TNI yang transparan dan akuntabel, 
meningkatnya disiplin dan profesionalitas Prajurit dan 
PNS TNI melalui pendidikan dan latihan. 

Rencana aksi Road Map Tahun 2015-2019
Rencana aksi Road Map Tahun 2015-2019 

dilaksanakan untuk melanjutkan keberhasilan yang telah 
dicapai serta menyelesaikan program yang belum dapat 
diselesaikan dalam tahun 2010-2014. Rencana aksi tetap 
mengacu pada sembilan program RB dengan delapan 
area perubahan melalui berbagai kegiatan. Sasaran Road 
Map Tahun 2015-2019 tidak dapat diselesaikan dalam 
satu tahun anggaran, sehingga dibuat secara bertahap, 
di samping memang ada program yang berkelanjutan. 
Program ini sudah tercapai sasaran pada tahun tertentu, 
namun tetap akan diprogramkan pada tahun berikutnya, 
karena merupakan program rutin tahunan.

Tabel6 
Rencana Aksi Tahun 2015-2019

6  Road  Map Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2015-2019.

No

1 22
A.  Manajemen Perubahan
1. Pembentukan 

Manajemen 
Perubahan

a. membentuk tim manajemen perubahan;
b.meningkatkan efektifi tas agen 
perubahan di tingkat Balakpus; dan

a.Skep Tim 
Manajemen 
Perubahan; 
dan
b.Skep Agent 
of Change 

c.menerbitkan SK Panglima tentang 
revisi Organisasi Pelaksana RB TNI.

3 4 5 6 7 8 9 

Program dan
Kegiatan

Rencana Aksi
20152015 2015 2015 2015

IndikatorTahun
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2. Penyusunan 
Strategi

 Manajemen 
Perubahan

3. Internalisasi 
Program RB

 
 

4. Pemantauan 
 dan Evaluasi 

Reformasi 
 Birokrasi

5. Perubahan 
pola pikir 
budaya dan 
kerja

1. Harmonisasi 
Peraturan

2. Sistem 
pengendalian  
dalam 
penyusunan 
peraturan

a. menyusun naskah strategi 
manajemen perubahan;

a. Sosialisasi Pelaksanaan RB;

a. melaksanakan tahapan  PMPRB;

a. memberikan santiaji, pembinaan 
mental dan ceramah tentang 
penerapan kode etik TNI yang 
meliputi Sapta Marga, Sumpah 
Prajurit, Delapan wajib TNI, dan Kode 
Etik Perwira serta kode etik PNS;

a. meningkatkan identifi kasi, analisis 
dan pemetaan terhadap peraturan 
perundang-undangan; dan

a. meningkatkan sistem pengendalian
penyusunan peraturan;
b. melakukan evaluasi atas sistem 
pengendalian penyusunan peraturan; 

c. merencanakan dan melaksanakan 
pemetaan peraturan perundang-
undangan TNI; dan

d. mengajukan perubahan Proleg  
Mabes TNI

b. melakukan revisi terhadap 
peraturan perundang-undangan yang 
belum harmonis

b. memberikan pelatihan kepada Tim 
Assessor PMPRB TNI; dan

b. memberikan penilaian pelaksanaan 
kode etik TNI dan PNS; dan

c. melakukan survei internal secara 
berkala terhadap perubahan perilaku 
personel

c. melaksanakan Submit PMPRB

b. Sosialisasi Quick Wins; dan

c. meningkatkan penerapan kode etik 
TNI dan PNS

b. meningkatkan pemahaman terhadap
Program Quick Wins sebagai inisiatif 
yang mudah dan cepat dilaksanakan; 
dan
c. meningkatkan penerapan kode etik 
TNI dan PNS di lingkungan TNI.

a. Peningkatan 
dukungan 
terhadap 
pelaksanaan 
RB TNI; dan
b. dokumen 
manajemen  
perubahan.

a. Pemaham-
an tentang RB 
meningkat; 
dan
b. Disiplin 
meningkat

Dokumen 
laporan
PMPRB

a.kinerja 
meningkat; 
dan

b.Laporan 
survey.

a. Peta 
Peraturan
Perundang-
undangan

b. terbitnya 
peraturan 
yang direvisi; 
dan

c.dokumen 
Proleg.

B. Penataan Peraturan Perundang-undangan
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C. Penataan dan Penguatan Organisasi

D. Penataan Tata Laksana

1. Evaluasi

1. Melanjutkan 
Penyusunan 
Aplikasi 
tentang Tata 
Laksana SOP

1. Perencanaan 
kebutuhan 
personel 

2. Penyusunan 
Bujukmin 
tentang SOP

3. Melanjutkan 
Pembangunan 
Sistem Aplikasi 

 Tugas dan 
 Fungsi TNI 
 secara online

2. Penataan
 

a. melaksanakan evaluasi tentang 
ketepatan fungsi dan ukuran organisasi; 
dan

a. menyusun SOP di Balakpus yang 
belum menerbitkan; dan

a. melaksanakan analisa jabatan 
seluruh satuan kerja;
b. melaksanakan analisa kebutuhan 
personel berbasis ABK;
c. merencanakan penempatan 
personel; dan

d. menyusun  proyeksi kebutuhan 
personel 5 tahunan.

menyusun Buku Petunjuk Administrasi
tentang  SOP

a. membangun e-governance sesuai 
dengan Tupoksi TNI; 

b. membangun e-rekrutmen, 
e-data base personel, LPSE dan 
e-dokumen;
c. meningkatkan pelayanan  informasi
publik; dan
d. melaksanakan monev pelaksanaan
kebijakan keterbukaan informasi 
publik.

b. melakukan review  terhadap SOP 
Balakpus yang sudah diterbitkan.

a. melakukan penataan organisasi yang 
right size; dan

b. menganalisa kemungkinan adanya 
pejabat yang melapor kepada lebih dari 
seorang atasan.

b. melaksanakan Pantarkem lanjutan 
untuk menyusun revisi Perpres Nomor 
10 Tahun 2010

Peta 
organisasi

Terbitnya 
SOP
tiap Balakpus

a. Laporan 
analisa 
beban kerja;

b. dokumen 
rekomendasi 
untuk 
organisasi; 
dan

c. Dokumen 
perencanaan 
personel

Bujukmin 
terbit

a. Sistem 
aplikasi 
operasional; 
dan

b. pelayanan 
publik 
meningkat

Satker efektif
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2. Proses 
penerimaan  
personel 
secara 
tran-sparan, 
objektif, 
akuntabel dan 
bebas KKN

3. Pengemba-
ngan Personel 
Berbasis 
Kompetensi

4. Penataan 
Pola Karier 
Pembinaan 
Personel TNI

5. Penetapan 
Kinerja

 Individu

6. Memantapkan 
Penerapan 
Permildas

 TNI dan PP 
Nomor 53 
Tahun 2010 

a. menyelenggarakan penerimaan 
personel secara on-line;

a. menyelenggarakan assesmen 
terhadap seluruh personel secara 
bertahap

a. melaksanakan mekanismen 
wanjak penempatan personel pada 
tempat dan jabatan yang tepat; dan

a. menyusun peranti lunak tentang 
penilaian kinerja individu;

a. menyusun dokumen pemberian 
reward kepada yang berprestasi 
dan punishment yang  melakukan 
pelanggaran;

b. menyusun revisi Skep Pangab 
Nomor Skep /610/X/1985 tanggal 
8 Oktober 1985; 1985 tentang 
Peraturan Baris Berbaris ABRI;

c. melakukan sosialisasi  peraturan 
PPM TNI; dan

d. melaksanakan  absensi melalui 
sistem elektronik.

b. menyusun laporan sosialisasi 
penilaian kinerja individu; dan 

c. menyusun laporan pelaksanaan 
penilaian kinerja individu.

b. menyusun peranti Lunak tentang 
pengembangan karier.

b. menyusun kebutuhan pengem-
bangan kompetensi dengan dukung-
an anggaran yang memadai; dan
c. melakukan Monev  pengembangan 
personel berbasis kompetensi

b. menyelenggarakan pelatihan dan 
refresing pejabat yang terlibat dalam 
e-rekrutmen;
c. melaksanakan pengumuman hasil 
seleksi secara terbuka;
d. melakukan evaluasi terhadap 
penggunaan teknologi sebagai sistem 
informasi rekrutmen; dan
e. melakukan evaluasi dan 
melanjutkan kampanye serta seleksi 
secara langsung ke sekolah-sekolah.

a. intake 
prajurit dan 
PNS ber-
kualitas dan 
Profesional; 
serta

b.transparansi 
dan jujur dalam  
proses pene-
rimaan prajurit.

a. dokumen 
profi l 
kompetensi 
personel; dan
b. personel 
yang kompeten 
sesuai dengan 
kebutuhan 
organisasi.

-terlaksana-
nya norma 
pola karier 
untuk pengem-
bangan diri.

a.standar 
kinerja 
individu; dan
b.laporan 
penilaian 
kinerja 
individu.

-peningkatan 
ketaatan dan 
di-siplin baik 
bagi prajurit 
TNI maupun 
PNS.
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E. Penataan Sistem Manajemen SDM TNI

7. Pelaksanan 
Evaluasi

 Jabatan

8. Membangun 
sistem 
informasi 
personel

1. Meningkatkan 
Peran 
Pengawasan 
Internal

1. Penanganan 
Gratifi kasi 

2. Penerapan 
SPIP

2. Pengelolaan 
Akuntabitas 
Kinerja

a. melakukan pemetaan jabatan 
seluruh satuan kerja (POP); dan

a. membangun database personel;

a. menyusun Renstra yang akuntabel;

a. melakukan public campaign secara 
berkala;

a. sosialisasi tentang SPIP;

b. membangun lingkungan 
pengendalian;
c. mengendalikan kegiatan penilaian 
risiko;

b. implementasi tentang penanganan 
gratifi kasi;

c. tindak lanjut atas penanganan 
gratifi kasi; dan

d.menyusun evaluasi atas kebijakan 
penanganan gratifi kasi.

a. menyusun LAKIP;

b. melaksanakan pelatihan SDM;

c. menyusun TAPKIN;

d. membangun sistem pengukuran 
berbasis elektronik; dan

e. menyiapkan data secara up date  
kinerja tiap bulan.

b. melakukan reviu Renstra secara 
berkala;
c. melaksanakan pemantauan 
pencapaian kinerja secara berkala;
d. melaksanakan pengukuran atas 
keberhasilan pencapaian kinerja; dan
e. dokumen hasil pengukuran atas 
keberhasilan pencapaian kinerja.

b. membangun sistem informasi 
personel yang terkoneksi antara data 
kompetensi, Kinerja dan database 
personel; dan

c. melakukan pemeliharaan 
perangkat lunak dan perangkat keras  
sistem  informasi personel terpadu

b. menyusun peta kelas jabatan 
seluruh satuan kerja secara bertahap 
(Susjab)

-peringkat 
jabatan

Sisinfopers 
berfungsi 
sebagai 
pengumpulan, 
dan pengolah-
an data 
personel

Akuntabilitas 
kinerja 
terkontrol;

a. dokumen 
LAKIP;
b. laporan 
pelatihan;
c. dokumen 
Tap-kin;
d. data real 
time.

a. rendahnya 
kasus 
gratifi kasi; 
dan
b. pemaham-
an personel 
terhadap 
gratifi kasi

a. lingkungan 
pengendalian 
terbangun; 
dan

F. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

G.  Penguatan Pengawasan
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d. melakukan pemantauan SPIP;dan

a. melaksanakan sosialisasi tentang 
pengaduan masyarakat;

a. melaksanakan sosialisasi tentang 
whistle-blowing system;

a. Sosialisasi tentang Penanganan 
Benturan Kepentingan;

a. menetapkan rencana aksi unit 
kerja ZI;

a. melaksanakan evaluasi terhadap 
penyelenggaraan Wasrik;

b. melaksanakan review LK dan RKA;

c. menumbuhkan keyakinan bahwa 
rekomendasi APIP telah didukung 
dengan komitmen Pimpinan;

b. monitoring Zona Integritas; 

d. melakukan evaluasi zona 
integritas; dan

e. menetapkan unit kerja menuju 
WBK/WBBM.

b. implementasi Penanganan 
Benturan Kepentingan;

c. melakukan evaluasi Penanganan
Benturan Kepentingan;

d. tindaklanjut laporan Penanganan
Benturan Kepentingan

b. implementasi whistle-blowing 
system; 

c. melakukan evaluasi Whistle-
Blowing System dan

d. menyusun tindaklanjut whistle-
blowing system.

b. mengimplementasikan Dumas;

c. menindaklanjuti pengaduan 
masyarakat;

d. melakukan evaluasi pengaduan 
masyarakat; dan

e. menyusun laporan tindaklanjut 
pengaduan masyarakat.       

e. melakukan pemantauan 
pengendalian internal.

b. SPIP efektif

a. personel 
memahami 
Dumas; dan

b. Dumas 
efektif.

a. laporan 
sosialisasi;
b.implemen-
tasi; dan
c. laporan 
evaluasi dan 
tindak lanjut.

a.laporan 
sosialisasi;
b.implemen-
tasi;
c.laporan 
evaluasi dan 
laporan 
tindak lanjut

a. ZI 
termonitor;
b.penetapan 
unit kerja.

a. Peningkat-
an kualitas 
laporan 
keuangan; 
dan
b.peningkat-
an kualitas 
dan kuantitas 
APIP.

3. Pengaduan 
masyarakat 

 

4. Whistle-
Blowing 
System

5. Penanganan 
Benturan 
Kepentingan

6. Pembangu-
nan Zona 
integritas

7. APIP
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d. meningkatkan kualitas dan 
kuantitas APIP agar memadai;
e. menyusun anggaran APIP yang 
memadai; dan
f. APIP berfokus pada client dan audit 
berbasis risiko.

a. menyusun standar pelayanan 
publik;

a. meningkatkan kesiapan 
operasional PPRC;

a. kegiatan ketahanan wilayah 
melalui pemberdayaan wilayah 
pertahanan;

a. menyusun RGB pelaksanaan survei;

b.menyusun indikator survei; dan
c. melakukan survei IKM dan 
Persepsi Korupsi;

b. kegiatan percepatan pembangunan 
di daerah dan kegiatan non fi sik di 
wilayah terpilih dengan kegiatan 
Pekan/Bulan Bakti dan Study Karya 
Bakti Sosial serta Operasi Teritorial 
Terpadu;
c. melaksanakan pembinaan 
Pramuka di wilayah;
d. menyelenggarakan kegiatan untuk 
mewujudkan kepedulian terhadap 
rasa cinta tanah air, kesadaran 
berbangsa dan bernegara serta 
memiliki wawasan  kebangsaan; dan 

e. pelaksanaan kegiatan program 
kerja sama dengan K/L Pemerintah.

b. meningkatkan kesiapan 
operasional PRCPB;
c. melaksanakan PAM  wilayah 
perbatasan dan pulau-pulau terluar;

d. pengadaan barang/jasa secara 
on-line; dan
e. menyusun laporan pelayanan 
BPJS.
f. Optimalisasi Peran TNI

b. sosialisasi standar pelayanan 
publik; dan

c. melakukan review terhadap 
standar pelayanan.

Adanya 
standar
Pelayanan 
publik

a. Kesiapan 
PPRC, 
PRCPB 
dan Pamtas 
tinggi;
b. NKRI utuh;
c. LPSE 
efektif; dan
d. laporan 
BPJS.

a.Peningkat-
an Peran TNI 
dalam Pem-
bangunan 
untuk 
kesejahtera-
an rakyat; 
dan

b.peningkat-
an rasa cita 
tanah air.

Laporan 
survei IKM 
dan persepsi 
korupsi.

1. Penetapan 
standar 
pelayanan

2. Pelaksanaan 
Program 
Standar 
pelayanan 
Publik

3. erselenggara-
 nya Partisipasi 
 Aktif TNI dalam 

melaksanakan 
percepatan 
pembangunan

4. Penilaian 
Kepuasan

 Terhadap 
pelayanan

 
 

H. Peningkatan Kualitas Publik
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a. menyusun penak tentang ketentuan
penggunaan TI  dalam pelayanan 
publik;

a. menyusun SOP pelayanan prima di 
setiap unit kerja;

a. menyusun laporan Monev Program 
RB Mabes TNI;

a.menyelenggarakan rapat koordinasi 
seluruh Ketua Bidang Pelaksana 
Program RB Mabes TNI;
b. menyusun dokumen dan arsip 
pelaksanaan program RB Mabes 
TNI; dan

c. menyusun laporan hasil pelaksanan 
monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan program RB TNI.

b. menerbitkan sprint  tim evaluasi 
pelaksanaan program RB TNI; dan

c. menyusun laporan evaluasi 
pelaksanaan program RB TNI secara 
hierarkhi; dan

b. memberikan informasi tentang 
pelayanan melalui berbagai media dan 
secara online;

c. melaksanakan sistem reward and 
punishment;

d. membangun sarana layanan 
terpadu pelayanan prima; dan

e. melakukan inovasi dalam 
pelayanan.

b. sosialisasi tentang pelayanan publik 
dengan TI;
c. melakukan evaluasi atas 
pelaksanaan pelayanan publik.

Pemanfaatan 
TI untuk 
pelayanan
publik.

a.danya 
Penak
b.akses 
secara online 
mudah; dan
c.layanan 
prima.

-Laporan 
evaluasi 
Rentinjut RB;

-laporan 
Monev tiap 
bidang

5. Pemanfaatan 
TI dlm 
Pelayanan

 Publik

6. Budaya 
Pelayanan 
Prima 

1. Meningkatkan 
Kualitas 
Evaluasi 
Pelaksanaan 
Program RB 
TNI Secara 
Periodik

2. Mendalami 
Road Map 
RB TNI Tahun 
2015-2019

I. Monev.

Itjen dan Spers sebagai ujung tombak pelaksanaan 
road map

Tanpa mengecilkan peran satuan/staf yang lain, Itjen 
dan Spers merupakan ujung tombak kembar yang memiliki 
peran besar dalam pelaksanaan Road Map Tahun 2015-2019 
dalam rangka meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi. 
Setidaknya ada tiga alasan yang mendasarinya, yaitu:
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a. Inti dari reformasi birokrasi adalah bagaimana 
mengubah perilaku para birokrat (personel) menjadi 
lebih baik (melayani dan tidak korup) yang merupakan 
tugas Spers dalam membina. Sedangkan Itjen 
bertugas untuk selalu mengawasi agar birokrat tetap 
berjalan pada track yang benar.

b. Itjen dan Spers memiliki tanggungjawab 
untuk menerbitkan berbagai peraturan dan meng-
implementasikannya untuk mendukung pelaksanaan 
reformasi birokrasi. Itjen TNI dalam hal ini telah 
menerbitkan peraturan tentang Penanganan Gratifi kasi, 
Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat (Dumas), 
Whistle-Blowing System, Penanganan Benturan 
Kepentingan, Pembangunan Zona Integritas, dan APIP. 
Sedangkan Spers tanggungjawab untuk menerbitkan 
berbagai peraturan dan mengimplementasikannya 
tentang Evaluasi Jabatan, Analisa Jabatan, Kompetensi 
Jabatan, Analisa Beban Kerja, Penilaian Kinerja Individu, 
Pembinaan Karier dan Sistem Informasi Personel.

c. Penataan SDM memiliki nilai tertinggi pada 
komponen proses yaitu 15 dari total 60, dan penguatan 
pengawasan memiliki nilai tertinggi kedua dengan 12 poin. 
Sementara bidang lain hanya 5 atau 6. Dengan demikian 
memperbaiki reformasi birokrasi harus memberikan 
prioritas pada kedua bidang ini yang ditangani masing-
masing oleh Spers dan Itjen. Keberhasilan Itjen 
dan Spers akan berdampak besar pada pencapaian 
reformasi birokrasi pada Road Map Tahun 2015-2019.

Survei Internal, Indeks Kepuasan Masyarakat dan 
Indeks Persepsi Korupsi

Komponel hasil yang memiliki bobot 40% penilaiannya 
didasarkan atas tiga hal, yaitu:

a. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi 
melalui nilai akuntabilitas kinerja (LAKIP) dan nilai 
kapasitas organisasi (survei internal). Penilaian LAKIP 
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menggunakan metode tersendiri dan hingga saat ini 
TNI juga baru mencapai kategori “CC” dengan skor 
61,55. Sedangkan nilai kapasitas organisasi diperoleh 
melalui survei internal dengan responden anggota 
militer dan PNS TNI.

b. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN melalui 
nilai persepsi korupsi (survei eksternal) dan opini BPK. 
Persepsi korupsi dilakukan dengan survei sedangkan 
Opini BPK berdasarkan pemeriksaan.

c. Kualitas pelayanan publik melalui nilai persepsi 
kualitas pelayanan (survei eksternal).

Ada ketentuan pencapaian reformasi birokrasi dinilai 
dari tiga komponen hasil tersebut maka dalam road map 
reformasi birokrasi harus menyusun LAKIP dan melakukan 
survei. LAKIP selama ini telah berjalan semenjak tahun 
2009,sedangkan survei belum banyak dilakukan di TNI.

a. Survei internal. Survei internal dilakukan 
untuk mengetahui seberapa besar dukungan dan 
pemahaman personel terhadap reformasi birokrasi 
TNI. Tahun 2014 telah dilaksanakan dan tiap tahun 
harus dilakukan untuk mengetahui perkembangannya.

b. Survei indeks kepuasan masyarakat (IKM). 
Survei IKM digunakan untuk mengetahui tingkat 
kepuasan masyarakat (publik) terhadap pelayanan 
yang diberikan oleh institusi. Survei IKM telah 
dilakukan secara online oleh Puspen TNI yang 
memberikan layani publik melalui program PPID 
(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). 
Namun survei secara online dianggap Kem PAN dan 
RB validitasnya masih kurang sehingga harus tetap 
melaksanakan survei tatap muka untuk IKM. Srenum 
telah merencanakan untuk melaksanakan survei IKM, 
saat ini telah sampai tahap desain penelitian.
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c. Survei persepsi korupsi. Salah satu metode 
penilaian terhadap tingkat korupsi di institusi adalah 
dengan melakukan survei terhadap masyarakat yang 
pernah berkepentingan langsung dengan institusi 
tersebut. Namun untuk survei persepsi korupsi ini 
tidak boleh dilakukan oleh institusi itu sendiri, tetapi 
harus oleh lembaga survei yang independen sehingga 
hasilnya tidak bias. Oleh karena itu untuk mengetahui 
persepsi korupsi di TNI, harus mengambil data dari 
lembaga yang telah melakukan survei.

Pencapaian reformasi birokrasi TNI masih banyak 
ditingkatkan. Saat ini TNI telah mengajukan kenaikan tunjangan 
kinerja, maka sudah seharusnya pencapaian ditingkatkan. 
Pemberian besaran tunjangan kinerja terhadap K/L diberikan 
bertahap karena dikaitkan dengan upaya dan capaian kinerja 
RB masing-masing organisasi. Road map reformasi birokrasi 
TNI Tahun 2015-2019 yang akan dijabarkan dalam rencana 
tindak lanjut tahunan harus diimplementasikan secara maksimal 
untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi yang pada 
akhirnya akan bermuara pada peningkatan tunjangan kinerja.*
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bstrak - Pengadaan Alat 
Utama Sistem Senjata 
(alutsista) diharapkan tidak 

hanya handal dan mutakhir namun 
perlu memiliki dettrent effect yang 
efektif dan itu hanya dapat dicapai 
salah satunya lewat kemandirian 
alutsista produk dalam negeri. 
Keberadaan belanja militer (military 
expenditure) dari produk dalam 
negeri pada perkembangannya akan 

menempatkan sebuah angkatan bersenjata memiliki kontribusi 
positif pada pertumbuhan ekonomi selain mampu meningkatkan 
efek penggentar bagi setiap kekuatan asing yang potensial 
dalam mengancam eksistensi kedaulatan wilayah negaranya. 
Respon yang terbentuk dari perspektif di atas adalah 
berkembangnya upaya industrialisasi melalui peningkatan 
kapasitas produksi industri pertahanan nasional sebagai 

Oleh :
Mayor Tek Novky Asmoro, S.T., M.Si (Han) 

(Pamen Kohanudnas)

Konsepsi Sinergitas TNI dan 
Industri Pertahanan Nasional 
Untuk Pemenuhan Alutsista 

Dalam Negeri Pada Perspektif 
Ekonomi  Pertahanan1 

Edisi April 201534

A

1 Versi lengkap dari Arti kel ini merupakan Juara I Karya Tulis Ilmiah (KTI) Kategori Non 
Alutsista Penghargaan Panglima TNI dalam Lomba Kreati fi tas Prajurit TNI dalam rangka 
HUT TNI Ke-69 
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bagian dari proses alamiah yang akan dialami Indonesia untuk 
menuju negara industri baru. Perlu analisis sistematis terhadap 
sebuah rancangan atau konsep untuk mendesain sebuah 
format sinergitas TNI dan industri pertahanan (indhan) agar 
mampu meningkatkan daya kompetitif industri, menjadikan 
belanja militer efektif dalam menstimulus pertumbuhan 
ekonomi sehingga bermuara pada eksistensi TNI sebagai 
institusi penyelenggara pertahanan negara yang handal dalam 
tugas pokoknya menjaga kedaulatan wilayah NKRI. 

Kata Kunci : Detterent Effect, Belanja Militer, Pertumbuhan 
Ekonomi, Industrialisasi, Sinergitas

Proses industrialisasi dan kebijakan industri pertahanan 
Sebagai negara yang baru bergerak ke fase 

industrialisasi, harus diakui bahwa saat ini Indonesia masih 
belum optimal dalam memproduksi substitusi impor. Oleh 
karena itu keberadaan industri pertahanan saat ini telah 
diakomodir perannya melalui Undang-Undang nomor 16 
tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, agar kemandirian 
dalam negeri akan dapat segera dicapai dengan 
menghasilkan produk-produk pertahanan dalam negeri 
sebagai substitusi impor guna mengurangi ketergantungan 
dengan produk pertahanan luar negeri.

Namun demikian, menyadari existing capability yang 
dimiliki, UU juga mengatur bagaimana skema perdagangan 
dalam military procurement masih memungkinkan untuk 
diupayakan jika harus bekerjasama dengan pihak luar negeri. 
Grafi k di bawah menunjukkan bahwa military procurement 
diharapkan memberi incentive effects yang positif dari nilai 
Price yang relatif tinggi untuk dibayarkan Buyer ke industri 
(Cost-Plus)2 .

2  Hartley, 2007.  The Arms Industry, Procurement And Industrial Policies
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Grafi k Dampak Ekonomi dari Military Procurement
Sumber : Hartley, 2007. The Arms Industry, Procurement And Industrial Policies

Efektifi tas setiap skema perdagangan termasuk 
belanja militer harus berdampak positif pada aspek ekonomi 
nasional. Berdasarkan teori Defense Acquisition Equation. 
Faktor kebutuhan negara sebagai konsumen (customer 
needs) selalu akan berhadapan dengan tuntutan industri 
pertahanan selaku penyedia produknya. Hal tersebut 
sangat mempengaruhi kondisi keunggulan kompetitif dari 
sebuah industri serta dengan segala kekhasannya, bisnis 
alat pertahanan akan mencapai economic of scale dalam 
waktu yang lama.

Defense Acqusition =Government (Ministry of Defense)+Industry 
(Supplier)

Dari Model persamaan di atas terlihat bahwa proses 
akuisisi pertahanan tersebut sangat tergantung dari 
keberadaan variabel pemerintah melalui Kementerian 
Pertahanan, industri pertahanan sebagai supplier dan 
jenis hubungan atau relationship yang dikembangkan pada 
defense acquisition sebagai bisnis3. Masing-masing pihak 
baik pemerintah maupun industri tentunya memiliki berbagai 

3 Rahmadi, 2013.  Materi Perkuliahan Defense Procuremet and Acquisiti on : Defense 
Acquisiti on 



ANGKASA CENDEKIA

37Edisi April 2015

kepentingan tertentu sehingga perlu instrumen khusus 
untuk mensinkronisasinya

Project Management Life Cycle (CADMID)
Sumber : Harmadi, 2014, Defense Procurement & Acuisition : Project 

Management Life Cycle

Adanya perbedaan point of view antara sisi pemerintah 
yang memiliki kemampuan pendanaan (fi nancing) dengan 
pihak industri dengan kepentingan profi t dan service-nya, 
perlu dikembangkan sebuah instrumen atau tools bisa 
dimanfaatkan pada sebuah proses akuisisi pertahanan. 
Gambar di atas adalah salah satu ilustrasi dari tools akuisisi 
pertahanan yang dikenal dengan CADMID (Concept, 
Assesment, Demonstration, In-service & Disposal). Melalui 
tahapan pada CADMID akan dicapai sinkronisasi yang jelas 
terutama jika akuisisi dari luar negeri sehingga setiap proyek 
pertahanan akan jelas point of review, point of authorization 
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dan point of approval-nya agar nantinya akan jelas nilai 
benefi t yang diterima negara.
Performance industri pertahanan berdasarkan 
perspektif manfaat sosio ekonomi dan daya saing 
bangsa

Perspektif performance industri pertahanan saat ini 
terutama jika dihubungkan dengan dampak sosio ekonomi 
dinilai belum memiliki cakupan manfaat yang luas dalam 
mengakselerasi national capacity building. Untuk saat ini, 
secara umum indhan atau BUMNIS masih berpola business 
as usual yakni sekedar memenuhi target pemesanan 
sebagai nilai produksinya. Aspek-aspek terkait manfaat dual 
use dalam rangka menyiapkan mobilisasi ekonomi perang 
sebagai salah satu dimensi dari prinsip-prinsip ekonomi 
pertahanan belum terpola atau terencana secara sistematis. 
Beberapa perspektif terkait hal tersebut yang terkait hal di 
atas dan berjalan hingga saat ini antara lain :

a. Akuisisi pertahanan dalam konteks OMSP
Ada perspektif menarik jika mengaitkan efektifnya 

reformasi di tubuh TNI dengan tugas-tugasnya di masa 
sekarang ini. UU nomor 34 tahun 2004, menggariskan 
tentang tugas-tugas TNI yang dibagi ke dalam dua jenis 
penugasan yakni Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi 
Militer Selain Perang (OMSP). Khusus pada OMSP, TNI 
mengambil posisi sebagai unsur pendukung di bawah unsur 
utama sesuai dengan bidang tugasnya. Sebagai contoh, TNI 
akan menjadi bagian dari BNPB dalam hal penanggulangan 
bencana alam, TNI merupakan unsur pendukung bagi 
Basarnas untuk kegiatan Search and Rescue atau TNI 
merupakan bagian dari komando tugas kepolisian untuk 
pengamanan obyek pemerintahan dari demonstran dan 
sebagainya. 

 Pada saat itulah, di masa mendatang TNI beserta 
Alutsista diharapkan akan berfungsi sebagai barang publik 
(public goods) yang akan termanfaatkan secara optimal 
dalam fungsi ganda (dual use) yakni bagi alat pertahanan 
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sekaligus alat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. 
Untuk itu tidak ada jalan lain, tentunya diharapkan keberadaan 
industri pertahanan yang mampu memasok alutsista produk 
lokal demi kemandirian nasional di masa mendatang. 
Disamping itu, terkait OMSP bahwa nilai ekonomis industri 
pertahanan dalam memasok Alutsista akan mencapai 
posisi keseimbangan selain mampu menstimulus economic 
growth rakyat mampu pula menciptakan :

1) Penggunaan kekuatan militer untuk OMSP 
merupakan penggunaan atas kapasitas militer yang 
tak tergunakan (idle-capacity) yang artinya bahwa 
pada saat tugas perbantuan dikerahkan, tidak akan 
mengurangi kemampuan tugas-tugas pokok yang harus 
diemban TNI. Diharapkan dengan adanya koordinasi 
yang baik antar instansi didukung profesionalisme 
prajuritnya serta fasilitas yang memadai maka 
hingga saat ini TNI dinilai paling mampu, cepat dan 
efektif dalam melaksanakan tugas-tugas OMSP. 
Keberhasilan tugas ini memiliki nilai strategis dalam 
menjalin simpul-simpul koordinasi dengan instansi lain 
saat mereka diposisikan sebagai komponen cadangan 
atau pendukung untuk menghadapi ancaman-
ancaman militer sekaligus memberi efek positif bagi 
keberhasilan instansi yang berposisi sebagai unsur 
utama dalam mencapai kesuksesan tugas-tugas yang 
diembannya.

2) Performance industri pertahanan nasional dalam 
penyediaan alutsista perlu ditingkatkan baik kualitas 
maupun kuantitasnya. Pada proyeksi kedepan 
diharapkan setiap pemenuhan Alutsista mampu 
memenuhi jumlah kekuatan sebagaimana yang 
telah ditetapkan dalam MEF. Guna mewujudkan hal 
tersebut, diharapkan setiap indhan selain memiliki 
kemampuan produksi, kualitas dan kuantitas yang 
handal, diperlukan pula core competency/technology 
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yang acceptable. Lewat skema pohon industri di 
bawah ini, terlihat bahwa posisi core technology dari 
indhan juga menuntut kapabilitas yang tinggi agar 

kemandirian pemenuhan alutsista dalam negeri dapat 
segera tercapai.

Pohon Industri dari Core Competency Indhan
Sumber : Amperiawan, 2013, Kebijakan Industri Pertahanan

3) Alutsista yang dianggarkan oleh TNI guna secara 
langsung mendukung perannya dalam OMSP harus 
menjadi perhatian khusus dari industri pertahanan 
nasional (BUMNIS). Hal ini dapat menjadi tolok ukur 
tingkat kemampuan dan indikator performance dari 
industri pertahananan dalam mendukung fungsi 
sosio ekonomi TNI. Pada tugasnya untuk menjaga 
stabilitas pertahanan dan keamanan, kondisi demikian 
diharapkan secara langsung turut mewujudkan 
kondusifi tas lingkungan sehingga roda perekenomian 
bangsa akan stabil, iklim investasi terus bertumbuh dan 
rakyat pun akan semakin meningkat kesejahteraannya.

Posisi industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan 
Alutsista TNI

Realitas saat ini bahwa Alutsista TNI banyak 
menggunakan produk luar negeri maka hal tersebut 
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merupakan sesuatu yang lumrah terjadi pada negara 
yang memasuki fase berkembang sebagai industri baru. 
Hampir seluruh negara di dunia mengalami hal ini dimana 
sekuat atau semandiri apapun sebuah negara memenuhi 
kebutuhan Alutsista hampir dapat dipastikan bahwa negara 
tersebut tetap memiliki volume impor yang tinggi terhadap 
produk Alutsistanya. Kondisi seperti ini terjadi mungkin bisa 
dianalisis dari perspektif future security emergency yaitu 
situasi dimana seluruh negara mengantisipasi terjadinya 
kondisi perang di masa mendatang yang salah satunya 
adalah menyiapkan sistem alutsista yang handal4.

Untuk menentukan posisi industri pertahanan nasional 
tidak dapat lepas dari perusahaan-perusahaan BUMNIS dan 
BUMS dalam memenuhi kebutuhan Alutsista TNI sehingga 
harus secara jelas dipetakan apa yang menjadi tren atau 
pun kondisi-kondisi ketidakpastian untuk masa mendatang. 
Tren saat ini bahwasanya BUMNIS telah menunjukkan 
kapasitas produksi dan skill SDM yang relatif meningkat 
akan tetapi kondisinya masih rentan terhadap beberapa 
situasi ketidakpastian serta struktur unit atau divisi litbang 
yang belum terberdayakan secara optimal.

Perspektif lain selanjutnya berkembang bahwa jika 
momentum UU No. 16 tahun 2012 tidak mampu disikapi 
secara bijak dan positif, kekhawatiran akan rentannya 
kondisi BUMNIS yang terlalu “diuntungkan” oleh regulasi 
tersebut justru kontraproduktif yang berujung pada 
kegagalan memiliki daya saing dengan private company/
BUMS. Kondisi trend dan uncertainties di atas paling tidak 
menghasilkan beberapa skenario posisi BUMNIS yang 
diharapkan mampu memenuhi kebutuhan Alutsista TNI 
sebagai berikut :

1) Kemampuan industri pertahanan nasional dalam 

4 Kuntoro-Jakti , Dorodjatun, 2012.  Gambaran Analiti s Ekonomi Makro dari Perekonomian 
Sebagai Landasan Pembangunan Pertahanan
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memenuhi permintaan akan kebutuhan Alutsista 
TNI harus dibangun atas dua perspektif yakni trend 
meningkatnya ancaman dan semakin berkembangnya 
teknologi dalam modernisasi Alutsista. Pembangunan 
kekuatan militer diarahkan pada keseimbangan 
antara membangun kapabilitas TNI yang mampu 
menimbulkan deterrent effect sekaligus menciptakan 
rasa aman dan iklim investasi yang kondusif bagi 
pembangunan kesejahteraan ekonomi bangsa.

 2) Kualitas sinergitasTNI dan Industri Pertahanan 
baik BUMNIS dan BUMS adalah bentuk keseriusan 
pemerintah yang membiayai TNI sebagai komponen 
utama sistem pertahanan negara melalui BUMNIS 
yang diikuti manfaat pengembangan kemampuan 
berinovasi serta mencapai profi t bagi BUMS. Adanya 
sinergitas kekuatan tersebut sejatinya tak lepas dari 
peran aktif rakyat untuk mendukung setiap program 
pembangunan pertahanan sedangkan pemerintah 
dituntut mampu mengakomodasinya lewat anggaran 
modernisasi Alutsista sehingga terwujud keamanan 
dan kesejahteraan di tengah rakyat. 

3) Industri pertahanan perlu menyadari sepenuhnya 
bahwa posisinya sebagai obyek monopsonic market 
dari pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas 
produk serta daya saingnya. Hal ini tidak terlepas dari 
pengelolaan anggaran pertahanan oleh pemerintah 
akan membawa dampak pada pemenuhan anggaran 
di pos-pos lainnya seperti anggaran pendidikan, 
kesejahteraan rakyat dan kesehatan. Atas dasar itulah, 
BUMNIS yang telah diakomodir segala kepentingan 
dan posisinya dengan UU oleh pemerintah harus 
memahami jika hubungannya dengan pemerintah 
tidak semata-mata hubungan bisnis biasa.
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Grafi k Kemampuan TNI sebagai Fungsi dari Size of Territory dan Response Time
Sumber : Kuntoro-Jakti, 2012, Introduction Defense Economics

4) TNI dan industri pertahanan perlu memetakan 
pemenuhan kebutuhan Alutsista yang memiliki 
peningkatan kemampuan dalam hal kecepatan 
response time dan perluasan size of territory. Kondisi 
tersebut harus diikuti secara berbanding lurus 
dengan kapabilitas TNI dalam mewujudkan perluasan 
daerah yang mampu dijamin keamanannya termasuk 
penanggulangan konfl ik di berbagai titik (confl ict fl ash 
point) agar manfaat ekonomi bagi kesejahteraan rakyat 
juga semakin merata.

Peningkatan military expenditure dan corporate profi t 
terhadap dampak pertumbuhan ekonomi

Keterkaitan antara Gross Domestic Product (GDP) 
suatu negara dengan Military Expenditure menyatakan 
beberapa perspektif yang berbeda-beda. Pada satu sisi 
pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun per 
kapita memiliki relasi yang positif dengan anggaran belanja 
militer namun di satu pihak, hubungan negatif pun dapat 
juga terjadi. Pada prinsipnya peningkatan belanja sektor 
pertahanan yang diharapkan bagi Indonesia adalah in line 
secara positif dengan pertumbuhan ekonomi. 
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Perlu diketahui bahwa hanya belanja militer dari 
industri pertahanan dalam negeri yang memiliki nilai positif 
bagi peningkatan GDP tersebut. Kondisi yang diharapkan 
tentunya dengan proporsi anggaran pertahanan dan GDP 
yang semakin meningkat, dapat digunakan secara berimbang 
bagi modernisasi alutsista. Hal tersebut mengingat, 
proporsi anggaran pemenuhan kebutuhan pembangunan 
Alutsista dalam belanja modal sebesar hanya dalam kisaran 
15-25%, sedangkan anggaran pertahanan yang harus 
terdistribusi untuk anggaran pegawai sebesar 50-60% dan 
untuk belanja barang yang berfungsi untuk memelihara dan 
mengoperasikan eksisting Alutsista sebesar 25%.

 

Proporsi Alokasi Anggaran Alutsista vs Anggaran Pertahanan
Sumber : Trusutrisno, 2014.http://lembagakeris.net

Anggaran pertahanan Indonesia di kawasan secara 
nominal pada tahun 2013 hanya kalah dari Singapura, namun 
anggaran sebagai persentase GDP tergolong paling rendah. 
Sebagai perbandingan anggaran pertahanan Singapura 
sebesar USD 9,76 miliar (2,618% GDP), Indonesia USD 7,84 
miliar (0,9% GDP), Thailand USD 5,847 miliar (1,6% GDP), 
Malaysia USD 4,84 miliar (1,6% GDP), dan Filipina USD 
3,472 miliar (1,39% GDP). Jika anggaran pertahanan kita 
1,5% GDP, maka anggaran pertahanan kita akan menjadi 
USD 13,045 miliar, melampaui Singapura. 
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Kondisi sebaliknya terjadi saat ini di Indonesia dimana 
saat belanja militer lebih banyak mengimpor dari luar 
negeri, hal tersebut akan meningkatkan nilai import (M) 
dan menyusutkan nilai ekspor impor sekaligus GDP secara 
keseluruhan. Selain itu proporsi GDP terhadap belanja militer 
yang terus berfl uktuasi sebagaimana diperlihatkan pada tabel 
1 namun tak sampai lebih dari 1 % diyakini hingga saat ini 
menyebabkan fungsi belanja militer (government spending) 
tidak signifi kan mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Time Series Data Milex vs GDP Indonesia 1988-2011
Sumber :http://milexdata.sipri.org, 2014, 

Berdasarkan data impor alutsista TNI hingga yang 
diterbitkan oleh Stockholm International Peace Research 
Institute (SIPRI) bulan Maret 2014, nampak nilai impor 
dan kuantitas alutsista TNI masih sangat didominasi 
produk indhan luar negeri. Kondisi demikian jelas sangat 
tidak menguntungkan bagi Indonesia karena dengan nilai 
impor aliutsista yang tinggi ini akan mengakibatkan angka 
pertumbuhan ekonomi negara menjadi melambat. Tabel 
SIPRI dapat dilihat di bawah ini. 
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 Data Impor Belanja Militer TNI
Sumber : http://milexdata.sipri.org, 2014

Seperti yang diketahui bahwa dengan adanya 
UU Industri Pertahanan nomer 16 tahun 2012 dimana 
Kementerian Pertahanan atau TNI sebagai konsumen 
tunggal dari Indhan nasional baik BUMNIS maupun BUMS 
perlu menciptakan sinergitas yang saling menguntungkan. 
Kondisi yang saat ini terjadi bahwa kebijakan untuk 
menempatkan BUMNIS sebagai lead integrator dari Alutsista 
(tier 1) ternyata belum sepenuhnya mampu mengakomodir 
kebutuhan akan raw material, main component dan sub-
parts yang disediakan BUMS di tier 2, 3 dan 4. Kondisi yang 
diharapkan bahwa kebijakan untuk menempatkan BUMNIS 
sebagai lead integrator dari Alutsista harus benar-benar 
dipahami oleh pihak BUMS sebagai penyedia komponen 
utama, sub-parts dan bahan mentah5 .

5 Amperiawan, 2012.  Kebijakan Industri Pertahanan : Roadmap & Off set
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Pengelompokkan Industri Pertahanan berdasarkan Kelembagaannya
Sumber : UU No. 16 Tahun 2012 

Jika mispersepsi tentang pendefinisian Alutsista 
masih terjadi antara BUMNIS sebagai tier 1 dari lead 
integrator dengan BUMS selaku pendukungnya, maka 
hal tersebut harus segara diselesaikan permasalahannya. 
Masih ada motif-motif profit oriented yang membuat 
BUMS masih berbeda pendapat tentang pengkategorian 
dari Alutsista. Untuk kedepannya, demi kerahasiaan, 
keamanan serta upaya menciptakan detterent effect dari 
performance Alutsista, penunjukkan BUMNIS sebagai lead 
integrator dengan segala unsur pendukungnya yakni pada 
tier 2, 3 dan 4 tidak dipahami sebagai upaya pemerintah 
untuk menurunkan nilai profi t bagi BUMS. Jika proses 
pengintegrasian berbagai komponen, sub-parts dan raw 
material menjadi sebuah Alutsista hanya dalam 1 tempat 
yakni BUMN, maka semata-mata hal itu hanya sebagai 
upaya melindungi tingkat kehandalan dan kerahasiaan dari 
Alutsista serta bukan bermaksud merebut ceruk profi t dari 
BUMS.

Analisis kebijakan dan strategi akselerasi produk 
industri pertahanan 

Berdasarkan gambar grafi k dari Stage of Growth dari 
Rostow dan Kurva-S Chenery Sysrquin dibawah maka 
Indonesia saat ini berada pada tahap transformasi sebagai 
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negara agraris ke negara industri. Pada tahap ini ditandai 
dengan dinamika kehidupan lingkungan strategis baik 
dalam maupun di luar yang cukup menonjol dan salah satu 
proses yang dilalui adalah fase industrialisasi.Akselerasi 
produk industri pertahanan termasuk dalam proses tersebut 
yang merupakan rangkaian dan saling berkorelasi terhadap 
kesiapan negara ini menuju era negara industri baru.

 Grafi k Stage of Growth dan Kurva-S Chenery Syrquin
Sumber : Kuntroro-Jakti, 2012

Beberapa analisis guna mengakselerasi produk 
dalam negeri tidak lepas dari kebijakan pemerintah untuk 
membentuk sinergitas TNI dan industri pertahanan agar 
mampu mencapai economic of scale yang efektif. Minimal 
ada tiga sektor utama yang harus diperhatikan jika 
hendak mencapai hal tersebut yaitu dorongan pada aspek 
peningkatkan kualitas SDM, existing capability industri 
pertahanan dan harmonisasi BUMN dan BUMS.

a. Meningkatkan kualitas SDM 
Untuk menyiapkan sumber daya manusia berkualitas 

perlu adanya human resources management sebagai 
upaya media screening bagi setiap pribadi manusia yang 
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siap dibentuk sebagai SDM handal di era industrialisasi. 
Seiring dengan model pendekatan pembentukan karakter 
SDM yang semakin menuju pada manusia sebagai modal 
insani atau human capital management maka diperlukan 
kebijakan yang mengatur potensi SDM dengan perspektif 
bahwa kerja sebagai kesempatan untuk memahami sesuatu 
dan menggeser paradigma lama bahwasanya manusia 
hanyalah pekerja atas dasar perintah.

Pada dasarnya pembentukan manusia sebagai modal 
insani adalah merujuk pada paradigma baru yang menyebut 
manusia adalah alat produksi atau sebagai aset dalam 
sebuah organisasi atau perusahaan6. Keberadaan SDM 
pada iklim industrialisasi di bidang pertahanan akan sangat 
membutuhkan skilled workers yang semakin tinggi demi 
menciptakan sebanyak mungkin produk-produk dari industri 
pertahanan yang mutakhir.

Berdasarkan paradigma baru ini, bagi industri, 
pemerintah perlu menetapkan kebijakan atau regulasi yang 
mengendalikan posisi SDM sebagai tenaga kerja bersifat 
skilled labor incentives yang ditempatkan sejajar dengan 
capital dan teknologi sebagai faktor produksi melalui upaya 
training, pendidikan spesialisasi hingga validasi kapabiltas 
tenaga kerja yang terstandarisasi. Jika mengamati tabel 
di bawah, bahwa rasio penyerapan tenaga kerja terhadap 
pertumbuhan industri khususnya pada bidang alat angkut, 
mesin dan peralatannya sebagai sektor dari industri 
pertahanan memang ada trend penurunan. Hal ini adalah 
indikasi nyata bahwa industri secara umum terus bergerak 
ke perusahaan padat modal dan hanya menerima pekerja-
pekerja dengan skilled workers yang tinggi. Jika regulasi 
gagal mengantisipasi situasi ini, efeknya adalah tingkat 
pengangguran akan terus meningkat.

6 Saragih, 2012.  Sistem Pertahanan Negara : Human Resouces Management
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Rasio & Proyeksi Penyerapan Tenaga Kerja/Pertumbuhan Industri
Sumber : Kementerian Perindustrian, 2012

Khusus untuk tenaga kerja indhan, langkah yang 
lebih strategis adalah memfokuskan setiap bentuk skema 
perdagangan dengan pihak indhan luar baik transfer of 
technology (ToT) maupun ofset dengan menitikberatkan 
pada hal transfer of knowledge. Pola ToT dan ofset pada 
prinsipnya dapat dijalankan dalam beberapa format antara 
lain shared cost, pelimpahan atau pembagian dalam hal 
produksi beberapa komponen Alutsista ke negara pembeli 
serta kompensasi dalam hal pemberian training kepada 
beberapa tenaga ahli dari negara pembeli yang akan 
mengoperasikan Alutsista tersebut (transfer of knowledge). 
Jika bentuk ini mampu terealisasi, manfaat yang didapat 
akan lebih besar dan berjangka panjang karena tenaga 
ahli tidak hanya mampu mengoperasikan Alutsista, akan 
tetapi bisa ditransfer ke tenaga ahli lain baik TNI maupun 
dari indhan agar nantinya teknologi yang dikuasai dapat 
dikembangkan untuk membuat produksi Alutsista sendiri.

Khusus mengenai sinergitas antara TNI dan indhan 
dalam hal tenaga ahli litbang, kebijakan pemerintah perlu 
menitikberatkan pada perangkat aturan yang jelas dalam 
meregulasi kerjasama demi tercapaianya kolaborasi antara 
divisi atau unit-unit Litbang industri pertahanan nasional 
dengan institusi Litbang Kemhan, TNI (Balitbang dan 
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Dislitbang) maupun swasta. Kesemuanya dapat bekerja 
dalam satu mekanisme yang saling menguntungkan, baik 
dalam hal penyiapan sarana prasarana, infrastruktur dan 
tenaga ahli Litbang. Hal ini untuk menindaklanjuti UU No. 18 
tahun 2002 tentang Sistem Pengembangan Iptek Nasional.

b. Pengembangan existing capability industri 
pertahanan

Untuk dapat mencapai existing capability dari teknologi 
Alutsista yang semakin maju penguasaannya, minimal ada 
dua langkah yang dapat membantu untuk akselerasinya 
yakni dengan proses underlicensing serta mengoptimalkan 
program research and development. Kedua langkah 
tersebut akan semakin efektif jika didukung kebersamaan 
TNI dan indhan untuk saling berkomitmen mewujudkannya. 
Beberapa ilustrasi yang sangat mungkin dikembangkan 
antara lain :

1) Membalik siklus transfer of technology. Proses ini 
merupakan usaha yang pernah ditempuh oleh Industri 
Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Mekanisme ini pada 
saat itu mengubah fase pembuatan pesawat CN-235 yang 
seharusnya diawali dari fase penelitian, desain, inovasi 
dan diakhiri assembling ini diubah dengan membaliknya 
yakni justru proses assembling dilaksanakan pada awal 
tahapan lewat skema underlicensing dari CASSA Spanyol 
demi tercapainya percepatan dalam penguasaan teknologi 
rancang bangun pesawat. Berawal dengan cara ini, IPTN 
berhasil menguasai teknologi rekayasa engineering pesawat 
terbang sehingga mampu memproduksi pesawat terbang 
produksi dalam negeri yaitu N-250. 
  
2) Menentukan keberlangsungan sebuah industri 
pertahanan nasional tidak terlepas dari kejelian pemerintah 
menetapkan kebijakan. Secara spesifi k, pemerintah perlu 
segera merealisasikan peraturan-peraturan teknis guna 
implementasi UU No. 16 tahun 2012 terutama dalam hal 
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skema perdagangan seperti ToT, JoP, JoD dan Ofset. 
Seperti halnya ofset, perlu ada Peraturan Pemerintah 
(PP) yang secara tegas menguraikan fl eksibilitas besaran 
prosentase nilai ofset, penentuan nilai multiplier, upaya 
antisipasi setiap negosiasi yang cenderung “menyandera” 
seperti adanya proses penalti dan pembatasan kontrak 
dengan negara lain. Perlu analisis ekonomis terkait ofset 
agar mampu mendorong economic growth dan memperluas 
lapangan kerja serta adanya aturan proses Transfer of 
Technology pada posisi negosiasi yang proporsional. Jika 
pemerintah gagal mendesain kondisi ini, eksistensi indhan 
justru semakin tidak menguntungkan dengan diikuti existing 
capability yang semakin stagnan. Itu semua artinya indhan 
nasional akan gagal berkompetisi dengan indhan asing 
yang cenderung progresif memburu profi t karena bergerak 
atas dasar paradigma base on investment.

 
c. Harmonisasi BUMN dan BUMS

Jika format sinergitas TNI dan indhan telah terkonsep, 
masih ada masalah yang lebih kompleks dan perlu 
ditemukan solusinya. Masalah tersebut yakni terkait struktur 
atau komposisi dari indhan itu sendiri. Berdasarkan UU No. 
16 tahun 2012 bahwa yang dimaksud industri pertahanan 
adalah industri nasional yang terdiri atas Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta 
(BUMS) baik secara sendiri maupun berkelompok yang 
ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya 
menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, 
jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di 
bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Merujuk pada UU di atas, permasalahan prinsip 
diantara BUMN dan BUMS adalah bagaimana paradigma 
dan orientasi dari kedua perusahaan itu didirikan. Dari sisi 
Perusahaan swasta (BUMS) yang lebih base on investment 
akan sangat akseleratif peranannya terutama mendorong 
industrialisasi dalam sistem perekonomian pasar 
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seperti saat ini dan tentunya akan menghasilkan capital 
accumulation yang semakin tinggi. BUMS cenderung lebih 
mampu menangkap setiap peluang pasar yang ada tak 
terkecuali bagi produksi industri pertahanan. Secara naluri 
bisnis, perusahaan swasta akan lebih memiliki persistensi 
dalam menghadapi kompetisi pasar internasional dan cukup 
agresif dalam mencapai profi tability dan profi t growth pada 
konsistensi secara long run7 . Akan tetapi beberapa kelebihan 
tersebut ternyata memiliki kendala guna melakukan aktifi tas 
ekonomi di sebuah negara, termasuk di Indonesia, yaitu 
dalam upaya memproduksi produk pertahanan yaitu 
kebijakan pemerintah yang terkesan membatasi ruang 
gerak bagi iklim investasinya.

Pada perspektif BUMN, adanya regulasi atau UU akan 
membuatnya memiliki posisi yang lebih menguntungkan 
sebagai perusahan milik negara yang cenderung base on 
policy. Namun terkadang justru karena ketergantungan 
dengan kebijakan pemerintah yang dinilai “memihak” 
BUMN, perusahaan-perusahaan ini jauh dari efi siensi 
apalagi profi table, hal tersebut cukup beralasan mengingat 
nilai profi t BUMN masuk dalam penerimaan negara bukan 
pajak sehingga tidak dapat digunakan untuk improvement 
sedangkan jasa pelayanannya lebih bersifat non-excludable 
dan non-rivalry public goods8 .

Sinergisitas ini dibentuk lewat kebijakan pemerintah 
yang berani membuat terobosan untuk “mengintervensi” 
perusahaan swasta dalam bekerjasama dengan BUMN 
melaui berbagai skema kerjasama dan entry mode-
nya. Ketentuan UU No, 16 tahun 2012 dinilai sudah tepat 
dalam memposisikan BUMNIS sebagai lead integrator 
(Tier 1), BUMNIS dan BUMS sebagai penyedia komponen 
utama (Tier 2) dan sub-parts (Tier 3) namun untuk 
mengakselerasinya perlu ditetapkan pula peraturan yang 
lebih teknis agar diberikannya kesempatan yang lebih luas 
7 Hill, 1999. Internati onal Business : Competi ti ng in The Global Marketplace
8 Sti glitz, 1999.  Economics of The Public Sector : Public Goods and Publicly Provided 
Private Goods
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dari pihak swasta untuk berperan dalam hal proxy negosiasi, 
fungsi pendanaan, marketing system maupun shield dalam 
hal perlindungan hukumnya.

Analisis proyeksi daya saing industri pertahanan dalam 
tinjauan strategy implementation

Strategi perusahaan yang tepat bagi industri pertahanan 
adalah hal penting dalam mendapatkan daya saing industri 
yang kompetitif. Hal ini terkait dari karakteristik indhan 
yang relatif sulit mencapai economic of scale dikarenakan 
beberapa faktor seperti high technology, konsumen terbatas, 
produksi terbatas dan besarnya pengaruh dari political will 
sebuah negara. 

Secara garis besar, beberapa konsep strategi yang 
dapat diaplikasikan dalam upaya membentuk format 
sinergitas diantara aktor industri militer yakni TNI dan 
indhan. Salah satunya yakni dengan merancang sebuah 
konsepsi tentang strategy implementation dalam upaya 
mencapai performance terbaik dari sinergitas tersebut. 
Sifat atau karakter yang dimiliki sebuah implementasi 
strategi yakni mudah penerapannya, sebagai pendukung 
peningkatan kapabilitas organisasi atau industry agar lebih 
baik dan sebagai aturan operasional dari perusahaan untuk 
mencapai tujuan-tujuan jangka panjangnya9.

Untuk mampu mencapai kondisi sinergitas yang efektif 
antara pemenuhan kebutuhan alutsista dengan kemampuan 
produk dalam negeri perlu lewat peran TNI dan industri 
pertahanan yang berdaya saing tinggi, perlu memperhatikan 
beberapa hal berikut :

a. Benchmarking strategy
Kesempatan untuk melaksanakan strategi ini pada 

dasarnya sangat terbuka dengan adanya jalinan partnership 
yang telah dijalani oleh beberapa BUMNIS dengan 
perusahaan sejenis dengan luar negeri. Sebagai ilustrasi, 

9 Slack, 2009.  Operati on Management Sixth Editi on
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PT. PAL dan TNI AL telah melakukan benchmarking 
strategy dengan DSME Korea Selatan serta perusahaan 
perkapalan Jerman. Proses benchmarking selain terkait 
masalah strategi produksi, pola fi nancing system, kebijakan 
research and development, strategi marketing hingga 
budaya perusahaan yang dinilai positif dapat diadopsi bagi 
peningkatan competitiveness perusahaan. Bagan proses 
kerjasama PT. PAL dan DSME dapat dilihat di bawah ini.

Skema Kerjasama DSME Korsel dan PT. PAL dalam Produksi 
Kapal Selam TNI AL

Sumber : http://teknologiterbaru4u.blogspot.com, 2013

b. Service excellent acquisition
Pada perspektif defence acquisition hal ini memegang 

posisi sentral dimana pemerintah/TNI sebagai konsumen 
tunggal harus memiliki relationship yang baik dengan pihak 
industri. Paradigma baru tentang kemitraan ini didasari 
bahwa value, partnership dan win-win solution adalah pola 
terbaik bagi pemerintah dan industri pertahanan. Dengan 
hubungan yang demikian maka BUMNIS sebagai supplier 
akan mendapatkan feedback dan complain after sales dari 
user (TNI) yang bermanfaat bagi peningkatan daya saingnya 
agar lebih kompetitif di masa depan.

Posisi pemerintah/TNI dalam hal ini perlu mendapatkan 
perhatian khusus dari para aktor indhan (BUMN dan BUMS) 
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karena pada strategi pemasaran alutsista terutama untuk 
kepentingan ekspor, sebuah alutsista dari indhan lokal harus 
“terpakai” dahulu oleh angkatan bersenjatanya. Hal ini seolah 
sebagai “stempel resmi” dari sebuah produk Alutsista jika 
hendak diakui kualitasnya di pasar senjata dunia.

Analisis scenario planning posisi BUMNIS dalam 
memenuhi kebutuhan alutsista TNI

Secara sistematis, untuk mewujudkan sebuah bentuk 
sinergitas diperlukan “grand scenario” yang akurat dan 
terukur analisisnya sehingga bernilai strategis. Hasil analisis 
didasarkan pada beberapa driver of changes sebagai faktor 
“keniscayaan” yang akan dialami oleh bentuk sinergitas 
beberapa organisasi mana pun. Globalisasi, teknologi dan 
informasi adalah driver of changes yang saat ini terjadi dunia 
dan akan mempengaruhi semua aspek-aspek kehehidupan. 
Semua itu kemudian dikaji hingga sejauh mana perannya 
lewat analisis parsial berdasarkan pengembangan faktor 
mendasar (basictrends) yang dihadapkan pada berbagai 
kondisi ketidakpastian (key uncertainties). 

Hasil dari analisis tersebut akan dielaborasi lewat 
penajaman analisis berdasarkan prediksi fenomena sebab-
akibat atau rules of interactions. Hasil dari proses analisis 
tersebut adalah multiple scenarios yang diharapkan 
memiliki tingkat probabilitas tertinggi untuk direalisasikan 
berdasarkan kompilasi data yang ada10. Secara umum, 
skenario yang dihasilkan berupa multiple scenarios sebagai 
produk analisis dalam kerangka scenario planning yang 
menempatkan format sinergitas TNI dan industri pertahanan 
nasional dalam struktur pngembangan produksi alutsista 
lokal demi kemandirian bangsa. 

10 Schoemaker, 1995.  Scenario Planning: A Tool for Strategic Thinking
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Format Scenario Planning Konsepsi Sinergitas TNI dan Indhan Nasional
Sumber : Schoemaker, 1995. diolah dengan data terkait

a. Keselarasan konsep MEF dan kemampuan industri 
pertahanan nasional

Skenario pembangunan postur TNI tersebut selama 
ini didasarkan pada thrated basedplanning dan capability 
basedplanning namun kekuatan militer yang diharapkan 
tetap harus mengarah pada keseimbangan antara 
membangun kapabilitas TNI yang mampu menimbulkan 
deterrent effect sekaligus menciptakan rasa aman dan iklim 
investasi yang kondusif bagi pembangunan kesejahteraan 
ekonomi bangsa.

Industri pertahanan selain dihadapkan pada tuntutan 
national capacity building, kemandirian dan detterent effect, 
juga ditantang untuk mampu menjadikan TNI siap dalam 
menghadapi bentuk ancaman militer, nirmiliter, assymetric 
warfare atau yang terangkum dalam future security 
emergency atau peperangan di masa mendatang. Untuk 
menghadapi itu semua, hanya sinergitas TNI dan indhan 

Driver of Changes
Globalisasi, Teknologi dan Informasi
Basic Trends :
1. GDP meningkat
2. Keberpihakan UU Indhan pd BUMNIS
3. Anggaran Pertahanan meningkat
Key Uncertainti es :
1. Keti mpangan sosial ti nggi
2. Pola pasar perdagangan senjata & politi cal interest
3. Keti daksiapan BUMNIS (SDM & Litbang)
Rule of Interacti ons :
1. Relasi Anggaran Pertahanan dengan pertumbuhan ekonomi
2. Skilled workers meningkatkan income SDM dan economic growth
3. Kemandirian Alutsista memperkuat Dett erent Eff ect
Multi ple Scenarios :
1. Keselarasan Konsep MEF & pembangunan Postur TNI dengan Kemampuan Indhan nasional
2. Globalisasi Pasar Senjata perlu dianti sipasi Indhan Nasional
3. Indhan nasional perlu memperluas core competency/technology untuk menghadapi Industrial Distorti on

Key uncertainti esBasic trends

Rules of interacti on

Multi ple scenarios

Drivers of change
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yang bisa menjawabnya mengingat unsur-unsur dari future 
security emergency sangat kompleks, diantaranya11:

1) strategi pertahanan negara dan politik luar negeri.
2) Sistem alutsista
3) SDM yang mendukung sishaneg, polugri dan  
 sistem alutsista.
4) Positioning atau sebaran kekuatan di seluruh  
 wilayah NKRI
5) Kemampuan penganggaran keuangan/APBN
6) Kemampuan Industri Strategis Indonesia
7) Kemampuan ekonomi dan politik NKRI

b. Diagonalisasi pasar senjata
Walaupun diprediksi untuk beberapa tahun ke depan 

secara umum konfl ik terbuka di dunia ini cenderung berada 
pada eskalasi yang tidak terlalu tinggi, namun pasar senjata 
dan kegiatan akuisisi pertahanan tidak menunjukkan indikasi 
akan menurun. Masih adanya status quo yang memunculkan 
potensi konfl ik seperti sengketa antara Tiongkok-Jepang 
dan Tiongkok dengan beberapa negara terkait Laut China 
Selatan diyakini menjadikan iklim perselisihan antar negara 
yang berkembang menjadi perang terbuka tetaplah ada.

Efek yang ditimbulkan dari masalah ini adalah 
pasar senjata tidak lagi terkooptasi pada blok atau pakta-
pakta pertahanan tradisional yang ada selama ini. Setiap 
negara tidak harus minded pada produk negara tertentu. 
Pertimbangan ekonomis adalah yang utama dalam setiap 
kegiatan defense procurement sehingga kepada negara 
manapun bentuk transaksi perdagangan senjata dapat 
dilaksanakan dan ini yang disebut diagonalisasi pasar 
senjata. Mengantisipasi situasi demikian, BUMNIS sebagai 

11 Ibid hlm. 13
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BUMN yang menyediakan suplai alutsista ke TNI perlu 
meningkatkan kapasitasnya sebagai lead integrator yang 
qualifi ed. Dengan adanya diagonalisasi pasar senjata, 
besar kemungkinan produk-produk dari tier 2 dan 3 adalah 
produk yang sophisticated hasil kerjasama dengan mitra 
luar negeri yang lebih berpengalaman dalam memproduksi 
komponen alutsista. Jika BUMNIS gagal mengantisipasi ini 
dengan kebijakan pemerintah yang kurang memihak pada 
existing capability-nya, dapat dipastikan BUMNIS akan 
kalah bersaing dan gagal mewujudkan national capacity 
building apalagi profi t growth.

c. Industrial distortion
Sudah menjadi hal yang lumrah dalam pengadaan 

alutsista perihal kebijakan ekspor impor bagi suatu negara. 
Bahkan bagi negara dengan industri pertahanan yang telah 
mapan dan sudah memiliki kemampuan ekspor pun, masih 
memerlukan impor produk-produk pertahanan. Situasi ini 
adalah konsekwensi logis dari sebuah akuisisi pertahanan 
berbasis pola relasi government to government (G to G). 
Hubungan seperti ini mengindikasikan bahwa dalam 
konteks defense acquisition, kebijakan politik luar negeri, 
sistem perdagangan internasional dan kerjasama militer 
cukup mewarnai kemampuan industri pertahanan untuk 
dapat menembus pasar internasional bahkan untuk dapat 
berkiprah di dalam negerinya. Untuk mengantisipasinya, 
maka UU industri pertahanan mengamanatkan beberapa 
ketentuan terkait skema perdagangan yang masih 
memungkinkan untuk dijalin dengan pihak luar dalam hal 
pemenuhan kebutuhan alutsista TNI. 

Jika TNI dan indhan tidak memiliki rencana strategis 
yang match dalam hal pengadaan senjata, maka dominasi 
produk luar akan semakin besar memperkuat struktur 
alutsista TNI. Indhan nasional akan susah bersaing atau 
justru tidak mampu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. 
Globalisasi industri akan menimbulkan efek industrial 
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distortion yang mana akan menyebabkan core competency 
perusahaan luar negeri justru semakin beragam. Bila 
BUMNIS tidak siap mengantisipasinya dengan diikuti 
rencana strategis TNI yang selaras dengan produk-produk 
indhan nasional, berbagai tataran kebijakan pemerintah 
melalui UU indhan hanya sebatas powerfull di atas kertas.

Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas tentang konsep format 

sinergitas TNI dan industri pertahanan nasional untuk 
pemenuhan pemenuhan alutsista dalam negeri pada 
perspektif ekonomi pertahanan, maka dapat ditarik suatu 
kesimpulan, antara lain :

a. Untuk membentuk konsep format sinergitas TNI dan 
industri pertahanan nasional untuk pemenuhan pemenuhan 
alutsista dalam negeri terdapat beberapa kondisi yang belum 
optimal terutama dari performance industri pertahanan 
berdasarkan pemanfaatannya bagi aspek sosio ekonomi dan 
daya saing bangsa. Terkait performance dari indhan dalam 
mendukung pemanfaatannya pada aspek sosio ekonomi, 
untuk saat ini ketidakoptimalan tersebut dapat dilihat dari 
berbagai upaya akuisisi alutsista yang belum merefl eksikan 
paradigma fungsi dual use serta pemenuhan pada kegiatan 
OMSP. Posisi base on policy tersebut pada saatnya akan 
membuat situasi indhan sangat rentan terhadap kondisi-
kondisi ketidakpastian yang unpredictable seberti krisis 
keuangan negara, force majeur dan sebagainya. Muara dari 
beberapa masalah tersebut pada akhirnya akan membuat 
belanja militer negara tidak berkorelasi secara kuat pada 
economic growth negara dan profi t yang dihasilkan pun 
akan tidak optimal. 

b. Berdasarkan konsep pembangunan postur TNI melalui 
MEF, maka setiap pengadaan alutsista harus merujuk pada 
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kalkulasi kekuatan tempur yang akan meningkatkan kinerja 
TNI dalam hal detterent effect, memperluas cakupan teritori 
(size of territory) dan meningkatkan kecepatan bertindak 
(response time). Untuk itu, indhan perlu mengantisipasinya 
dengan terus mengembangkan kemampuan berdasarkan 
core technology dan competency (bukan produk) yang harus 
match dengan kebutuhan TNI. Belanja militer TNI tetap 
bereferensi pada eskalasi ancaman dan peningkatan daya 
saing indhan. Bila TNI telah siap dengan konsep MEF-nya, 
indhan pun perlu menyiapkan konsep yang semaksimal 
mungkin selaras dengan konsep TNI melalui harmonisasi 
diantara TNI, BUMNIS dan BUMS. Harmonisasi yang 
dibentuk akan menciptakan sinergitas melalui beberapa 
implementasi diantaranya pengembangan skema 
perdagangan dengan indhan luar, memprodukasi alutsista 
dan infrastruktur dual use serta pembinaan profesionalitas 
SDM serta meminimalisir mispersepsi terkait pendefi nisian 
produksi alutsista dengan perspektif profi t oriented. 

c. Guna merealisasikan konsep format sinergitas TNI 
dan industri pertahanan nasional diperlukan analisis 
komprehensif yang diawali dengan diagnosis awal secara 
parsial tentang kondisi TNI dan indhan secara umum. 
Analisis yang dikembangkan mencakup dua perspektif 
yang spesifi k pada strategi akselerasi kemampuan produk 
indhan dihasilkan beserta kebijakan pendukungnya. 
Analisis berikutnya yakni sebuah scenario planning 
yang diupayakan lebih realistis diimplementasikan 
berdasarkan kondisi TNI dan indhan yang ada saat ini. 
Untuk mempercepat kemampuan indhan nasional dalam 
mencapai kemandirian produksi alutsista dalam negeri ada 
tiga aspek yang perlu segera diwujudkan yaitu peningkatan 
kualitas SDM sebagai skilled workers menuju industri 
skilled labour incentives. Berikutnya adalah peningkatan 
existing capability indhan dengan membalik siklus transfer 
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of technology serta optimalisasi unit litbang antara TNI dan 
indhan. 

Saran
Guna tercipta dan tercapainya konsep format sinergitas 

tni dan industri pertahanan nasional untuk pemenuhan 
pemenuhan alutsista dalam negeri pada perspektif ekonomi 
pertahanan, maka disampaikan beberapa saran sebagai 
berikut :
a. Disarankan adanya kajian ilmiah yang spesifi k dan 
komprehensif dalam menganalisis berbagai variabel di 
atas disesuaikan dengan kemampuan teknologi yang telah 
dimiliki saat ini. Kajian ini sekaligus sebagai usaha untuk tidak 
membuat ego sektoral diantara Kementerian Pertahanan/
TNI sebagai user dan industri pertahanan sebagai supplier. 
Jika pengelolaan produk alutsista masih dikerjakan secara 
parsial, maka dampak yang dihasilkan adalah inefi siensi 
semata dan pemerintah sudah mulai memikirkan sebuah 
format yang menjembatani antara sisi pembeli (buyer) dan 
penjual (seller) memiliki struktur defense procurement yang 
baku. Melalui sebuah pola yang baku, diharapkan ada titik-
titik khusus sebagai point of reviews, point of authorization 
dan point of approval. 

b. Untuk mendapatkan bentuk sinergitas yang tepat dalam 
rencana produksi alutsista dalam negeri dalam kaitannya 
untuk menjadikan belanja militer memiliki dependensi positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi negara, maka disarankan 
agar Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan industri 
pertahanan nasional membentuk satu forum komunikasi 
khsusus dalam menyamakan visi strategisnya. Forum 
tersebut hendaknya bersifat lebih taktis terutama dalam 
memetakan kebutuhan alutsista TNI berdasarkan existing 
technology indhan yang telah dan akan dikembangkan. 
Forum ini selain sebagai wadah resmi bersifat koordinatif, 
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juga sebagai upaya mencari solusi terbaik dalam 
mewujudkan strategi akselerasi kemandirian produk indhan 
melalui pengembangan SDM berkualitas, pengembangan 
kompetensi indhan serta memperbaiki harmonisasi visi dan 
misi diantara stakeholder yang ada.

c. Keberadaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan 
(KKIP) yang memiliki otoritas di tataran kebijakan terkait 
indhan disarankan agar memperkuat posisinya dengan 
forum komunikasi bentukan antara Kemenhan, TNI dan 
Indhan nasional. Tujuannya dari langkah tersebut adalah 
agar berbagai kebijakan semakin selaras dengan beberapa 
langkah taktis dari kebutuhan TNI dan kemampuan indhan 
sehingga tercipta sinergitas yang memiliki kemanfaatan 
pada kemandirian alutsista dalam negeri serta national 
capacity building. 

d. Adanya langkah internal dan eksternal auditor bagi 
pemangku kebijakan terkait akuisisi pertahanan baik dari 
pihak Kemenhan/TNI maupun indhan nasional dalam 
kaitannya meningatkan efektifitas performance atau 
kinerjanya. Upaya ini sebagai proses mewujudkan sistem 
pengadaan alutsista dan produk pertahanan dengan fase 
evaluasi yang transparan serta akuntabel. Disamping 
itu, upaya audit ini selain untuk mengawasi implementasi 
perusahaan pada sisi-sisi fi nansial dan transaksi ekonomi 
juga untuk memastikan segala proses pengadaan 
pertahanan bebas dari poltical interest yang sering 
membiaskan kepentingan dan kedaulatan bangsa.
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Abstrak

om MK-82 LDGP merupakan 
amunisi udara yang cukup 
banyak digunakan dalam 

operasi dan latihan oleh TNI AU. 
Prestasi terbang bom udara akan 
dipengaruhi oleh karakteristik 
dinamiknya selama berada di 
udara. Selain ditentukan oleh 
parameter fi sik bom, karakteristik 

dinamik ini juga sangat ditentukan oleh karakteristik 
interaksi fi sik antara badan bom dengan aliran udara. 
Karakteristik dinamik bom dapat direpresentasikan sebagai 
sebuah model matematik yang diturunkan dari persamaan 
gerak pada enam-derajat-kebebasan. Pada model dinamik 
ini, gaya dan momen aerodinamika yang berinteraksi akan 
direpresentasikan oleh koefi sien-koefi sien gaya dan momen 
yang diprediksi secara numerik dengan menggunakan 
perangkat lunak Missile-DATCOM. Prediksi koefi sien dan 
momen aerodinamika dilakukan terhadap konfi gurasi ekor 
‘×’ and ‘+’ untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. 
Prediksi numerik yang dilakukan memberikan nilai koefi sien 
aerodinamik yang mendekati hasil uji terbang pada daerah 
kecepatan di bawah Mach 0,8. Selanjutnya, model dinamik 
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dalam enam-derajat-kebebasan direkonstruksi menjadi 
model simulasi numerik dengan menggunakan perangkat 
lunak Simulink-MATLAB. Simulasi pengeboman dilakukan 
dengan merekonstruksi skenario pengeboman sesuai 
Level Bombing Tables. Hasil simulasi berupa bomb range, 
time of fl ight dan impact angle menunjukan hasil yang 
sesuai dengan referensi. Hasil simulasi untuk parameter 
bomb range dan time of fl ight masing-masing menunjukkan 
nilai rerata persen galat sebesar 1.85 ± 0.61 % and 2.87 
± 0.39 % untuk konfi gurasi ‘×’ dan ‘+’. Parameter impact 
angle menunjukkan deviasi yang lebih besar dengan rerata 
persen galat sebesar 48.18 ± 18.44 % dan 44.74 ± 18.57 
% untuk masing-masing konfi gurasi ekor ‘×’ and ‘+’. Deviasi 
yang relatif besar dihasilkan dari perhitungan sikap bom di 
luar perhitungan integrasi dan tidak mempengaruhi system 
dinamik itu sendiri. Keberhasilan merekonstruksi system 
dinamik bom dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam 
mengembangkan sistem senjata yang lebih maju seperti 
bom berpemandu atau peluru kendali. Model dinamik ini 
merupakan syarat utama yang diperlukan dalam proses 
perancangan sistem panduan dan kendali.

Kata kunci : Pemodelan, simulasi, sistem dinamik, bom, 
MK-82 LDGP

Tata namaxe, ye, ze Komponen koordinat horizon lokal xb, yb, zb Komponen koordinat bendaxa, ya, za Komponen koordinat aerobalistikϕ,θ,ψ Sudut roll, pitch, yaw, deg (rad)α,β Sudut Angle of attack, sideslip, deg (rad)α',ϕ' Sudut Total angle of attack, aerodynamic 
roll angle, deg (rad)VB Kecepatan linear total, m/su, v, w Komponen kecepatan linear, m/sω Kecepatan angular total, deg/s (rad/s)
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p, q, r Komponen kecepatan angular; angle 
rates, deg/s (rad/s)X,Y,Z Komponen gaya, NL,M,N Komponen momen, N•mIx, Iy, Iz Komponen moment inersia, kg•m2m Massa, kgg Percepatan gravitasi, m/s2q ̅  Tekanan dinamik(q ̅ =(½ ρV2 ), PaS Luas area referensi, m2d Diameter referensi, mCA,CY,CN Komponen koefi sien gaya aerodinamika

 axial, side, normal force, tak berdimensiCl,Cm,Cn Komponen koefi sien momen aerodinamika 
rolling, pitching, yawing moment, tak berdimensi[q0 q1 q2 q3 ] Komponen Quarternion

Perkembangan amunisi udara saat ini didominasi oleh 
penerapan sistem pemandu dan kendali (guidance and 
control system) yang semakin canggih. Sistem pemandu 
dan kendali ini berfungsi untuk meningkatkan tingkat 
akurasi dan presisi dengan diaplikasikan pada bom maupun 
peluru kendali. Dengan membatasi pembahasan pada 
bom, pandangan awam menganggap bahwa merubah bom 
konvensional menjadi bom dengan sistem pemandu dan 
pengendali (bom berpemandu atau “bom pintar”) adalah 
dengan hanya menambahkan ekor yang dapat bergerak 
sehingga bom tersebut dapat merubah trajektorinya. Hal 
tersebut cenderung terlalu menyederhanakan proses riset, 
karena melupakan satu tahapan yang sangat krusial, yaitu 
pemodelan sistem dinamika dari bom tersebut. Model 
dinamik ini dinyatakan dalam serangkaian persamaan 
matematika yang dapat mewakili karakteristik dinamik 
bom. Dalam kata lain, model dinamika ini digunakan untuk 
menjelaskan bagaimana sebuah sistem dinamik berperilaku. 
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Selanjutnya model dinamik ini dipergunakan sebagai 
dasar untuk membuat prediksi dan mempelajari efek dari 
penerapan komponen yang berbeda maupun pemberian 
gangguan dibandingkan terhadap perilaku dasar sistem 
dinamik tersebut. Langkah pertama untuk merubah bom 
konvensional menjadi bom berpemandu adalah dengan 
mengetahui sistem dinamik bom konvensional dengan 
tepat. Dengan dasar tersebut, karya tulis ini disusun untuk 
menjelaskan proses pemodelan bom MK-82 LDGP dan 
memastikan model dinamik tersebut telah sesuai kondisi 
sesungguhnya dengan membandingkannya terhadap data 
prestasi terbang yang tersedia.

Bom didefi nisikan sebagai suatu amunisi khusus yang 
didesain untuk dilepaskan di udara dari pesawat pada suatu 
operasi pengeboman. Bom terdiri dari wadah yang berisi 
bahan peledak atau kimia, alat penstabil terbang sehingga 
dapat mengenai sasaran dengan tepat, mekanisme untuk 
meledakkan bom di sasaran, dan alat keamanan yang 
dibutuhkan selama dalam penanganan (Departemen of 
The Army, The Navy, and The Air Force, 1966). Bom Mark-
82 Low Drag General Purpose (MK-82 LDGP) merupakan 
salah satu jenis bom konvensional tanpa pemandu yang 
digunakan untuk sasaran umum dengan gaya hambat 
rendah. Bom ini merupakan bom standar yang digunakan 
dalam operasi dan latihan serangan udara ke darat oleh 
pesawat-pesawat NATO, termasuk TNI AU.

Ketidakpresisian dan ketidakakurasian merupakan 
permasalahan utama yang dihadapi oleh bom konvensional 
yang disebabkan oleh tiga hal utama, yaitu (Konar, 1972):

1. Galat kondisi awal (initial condition error) yang terkait 
kecepatan dan sikap pesawat.

2. Galat posisi pelepasan (release point error) yang terkait 
posisi dan waktu pelepasan.

3. Galat gangguan angin (gust disturbance error).
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Penelitian lebih lanjut terhadap efek ketidakakuratan dan 
ketidakpresisian dari beberapa penyebabnya dapat dikuantifi kasi 
dan dibuktikan melalui uji terbang pada bom MK-82 LDGP 
melalui ketidaktepatan perkenaan terhadap sasaran (miss 
distance) dengan hasil sebagai berikut (Arnold, et al., 1992):

1. 57% miss distance disebabkan oleh galat release 
conditions yang berhubungan dengan galat kecepatan, 
ketinggian, dan sudut penembakan.

2. 31% miss distance disebabkan oleh efek separasi pada 
saat bom terlepas dari pesawat.

3. 10% miss distance disebabkan oleh galat sifat fi sik dan 
geometrik bom yang berhubungan dengan galat berat, 
diameter, inersia, dan koefi sien drag.

4. 2% miss distance disebabkan oleh galat atmosfer atau 
sifat udara.

Proses pengeboman (bomb delivery process) dapat 
dilakukan oleh pesawat dalam beberapa jenis modus 
tergantung sikap pesawat terhadap horizon lokal. Secara 
umum, pengeboman dilakukan pada kondisi tertentu 
dimana parameter terbangnya sesuai dalam rentang akurasi 
perkenaan bom terhadap target. Fase terbang bebas bom 
konvensional dimulai sejak bom terlepas dari pesawat pada 
parameter terbang tertentu. Parameter terbang pesawat 
saat melepaskan bom digunakan sebagai parameter awal 
bom dalam menentukan prestasi terbangnya. Parameter 
ini dikenal sebagai release conditions yang meliputi sudut 
tukik (release dive angle), ketinggian (release altitude) dan 
kecepatan (release airspeed). Karena bom tidak memiliki 
tenaga pendorong, maka lintasan terbangnya didominasi 
oleh parameter awal dan percepatan gravitasi. Proses 
pengeboman dalam hubungannya dengan sistem pembidikan 
(sighting system) dapat diilustrasikan pada Gambar 1. 
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 Berdasarkan karakteristik fi sik serta parameter release 
conditions yang telah diketahui, parameter perkenaan bom 
konvensional dapat ditentukan. Prestasi terbang berupa 
parameter perkenaan tersebut telah dihitung dan ditentukan 
sesuai jenis bom dan pesawat penggunanya yang dikenal 
sebagai Bombing Tables sebagaimana terlihat pada Tabel 
1. Tabel tersebut menunjukkan parameter pelepasan dan 
perkenaan bom MK-82 LDGP menggunakan pesawat F-5E 
yang selanjutnya akan digunakan sebagai referensi dalam 
proses validasi hasil simulasi. Tiga kolom paling kiri pada 
tabel menunjukkan parameter pelepasan, yaitu: dive angle 
dalam satuan derajat, altitude above target dalam satuan 
feet dan velocity dalam satuan knots true air speed (KTAS). 
Tiga kolom selanjutnya adalah parameter perkenaan untuk 
setiap baris kondisi pelepasan, yaitu: bomb range dalam 
satuan feet, time of fl ight dalam satuan detik, slant range 
dalam satuan feet, dan impact angle dalam satuan derajat. 
Dalam studi ini, parameter slant range tidak digunakan 
karena merupakan hubungan trigonometri antara ketinggian 
dan bomb range. Parameter sight depression angle dan 
wind correction factors tidak digunakan dalam studi ini.
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Pemodelan dan Simulasi Sistem Dinamik
Model dinamika terbang bom direkonstruksi 

menggunakan persamaan gerak dalam enam derajat 
kebebasan. Model dinamik ini dibangun dan disimulasikan 
dalam Simulink MATLAB. Karakteristik aerodinamika 
diprediksi menggunakan Missile DATCOM yang diantisipasi 
untuk setiap kondisi terbang. Data tersebut dibangun dalam 
look-up tables yang dipanggil untuk setiap kondisi terbang 
yang sesuai. Pemodelan dan simulasi ini dibatasi hanya pada 
fase terbang bebas, mulai dari bom dilepas dari pesawat 
hingga perkenaan terhadap sasaran. Akuisisi sasaran, efek 
separasi dan gangguan angin diabaikan dalam naskah ini. 
Selanjutnya proses pemodelan dan simulasi akan diuraikan 
secara lengkap dalam bagian selanjutnya.

Dengan asumsi sebagai benda kaku yang bergerak 
pada pusat massanya, persamaan gerak dalam enam 
derajat kebebasan dapat dianalisa pada koordinat benda. 
Persamaan gerak ini mengakomodir kecepatan translasi VB dan kecepatan angular ωB yang masing-masing dapat 
dinyatakan dalam tiga gerak translasi pada dan tiga gerak 
rotasi terhadap sumbu koordinat benda {xb, yb, zb}. Sikap 
bom terhadap koordinat horizon lokal {xe, ye, ze} dinyatakan 
dalam sudut Euler {□,θ,ψ}. Berbeda dengan pesawat 
yang memiliki simetri refl eksi pada bidang {xb,zb}, dimensi 

Table 1. Bombing tablesbom MK-82 LDGPpada pesawat 
F-5E (US Air Force, 1979)
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bom bersifat simetri rotasi/simetri tetragonal. Oleh karena 
itu, maka koordinat angin pada pesawat berbeda dengan 
koordinat angin pada bom. Sistem koordinat angin yang 
digunakan untuk bom udara pada kasus ini berupa koordinat 
polar yang dikenal sebagai koordinat aerobalistik {xa, ya, za}. Pada sistem koordinat ini, sikap bom relatif terhadap 
koordinat aerobalistik dinyatakan sebagai total angle of 
attack dan aerodynamic roll angle {α’,□’}, menggantikan 
defi nisi angle of attack dan sideslip angle {α,β} yang biasa 
dikenal pada pesawat konvensional (Zipfel, 2007). 

Model matematika gerakan bom didasarkan pada hukum 
Newton II. Hukum fi sika pada bom ini dapat menyatakan 
bahwa pada setiap waktu, gaya yang bekerja pada bom 
sebagai benda kaku menghasilkan percepatan sesaat yang 
bekerja pada pusat massa benda. Percepatan ini berbanding 
lurus dengan gaya dengan nilai yang proporsional terhadap 
nilai konstanta dari massa bom. Jika vektor gaya melewati 
pusat massa, maka akan menghasilkan gerak translasi. 
Jika vektor gaya tidak melewati pusat massa, maka akan 
menghasilkan kombinasi antara gerak translasi dan rotasi. 
Percepatan rotasi sesaat pada benda akan berbanding 
lurus dengan momen gaya yang bekerja terhadap suatu 
sumbu melalui pusat massa dan berbanding terbalik dengan 
momen inersia dari benda terhadap sumbunya. Kecepatan 
translasi VB dan kecepatan sudut ωB di setiap komponen 
sumbu sistem koordinat benda diilustrasikan pada Gambar 
2 beserta komponennya yang diuraikan dalam Tabel 2.

Gambar 2. Representasi persamaan gerak enam-derajat-kebebasan pada bom
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Sebagai amunisi udara tanpa propulsi, dinamika gerak 
bom didominasi oleh massa bom terhadap percepatan gravitasi 
serta interaksinya dengan gaya dan momen aerodinamika. 
Dalam hubungannya dengan distribusi massa, sifat simetri 
tetragonal dari bom menghasilkan nilai momen inersia yang 
identik pada sumbu lateral dan normal (Iy=Iz). Kuantitas 
fi sik dari masing-masing parameter dapat dinyatakan 
dalam persamaan matematika sebagai persamaan gaya, 
persamaan momen, persamaan Newton untuk percepatan 
translasi, persamaan Euler untuk percepatan angular, serta 
persamaan Quarternion dan kinematik yang masing-masing 
dinyatakan secara berurutan pada persamaan (1) hingga 
persamaan (6) di bawah ini(Zipfel, 2007). Seluruh persamaan 
tersebut direkonstruksi dalam blok-blok Simulink MATLAB 
dan disimulasikan pada release condition tertentu. Solusi 
persamaan diferensial yang terdapat pada sistem dinamik 
tersebut diselesaikan menggunakan metode Runge-Kutta 
yang telah tersedia pada Simulink.

(1)

(3)

(2)

Sumbu benda Gaya Momen  Gerak Translasi, VB Gerak Angular, ωxb X L u pyb Y M v qzb Z N w r
Tabel 2. Komponen persamaan gerak enam-derajat-kebebasan pada bom
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(4)

(5)

(6)

Sebagaimana terlihat pada persamaan (1) dan (2), 
besaran kuantitas gaya dan momen yang bekerja pada 
bom membutuhkan data koefi sien gaya dan momen 
aerodinamik. Pada studi ini, nilai koefi sien aerodinamika 
tersebut diprediksi menggunakan Missile DATCOM yang 
dinyatakan dalam koordinat benda. Untuk keperluan 
prediksi koefi sien aerodinamika dan simulasi dinamika bom 
secara keseluruhan, diperlukan nilai-nilai karakteristik fi sik 
bom yang dinyatakan dalam tabel 3 di bawah ini.
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Model dinamik yang telah dibangun dalam sistem blok-
blok pada Simulink sebagaimana diilustrasikan pada gambar 
3, disimulasikan sesuai skenario pengeboman. Skenario 
yang dijalankan pada simulasi ini adalah merekonstruksi 
kasus level bombing sesuai bombing tables. Pada studi 
ini, 64 kasus level bombing disimulasikan dengan variasi 
release condition pada tabel 5.

Gambar3. Blok utama Simulink MATLAB untuk model dinamik bom MK-82 LDGP

Tabel 3. Karakteristik fi sika bom MK-82 LDGP (Krishnamoorthy, et al., 1997)
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Tabel 5. Variasi release condition untuk simulasi terbang pada 
kasus level bombing

Release Parameter Value of Variation
Dive angle, [deg] 0
Altitude, [ft.] 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 
 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 2000
Velocity, [KTAS] 360, 400, 440, 480, 520, 560

Hasil yang Dicapai
Untuk keperluan validasi, koefi sien gaya hambat 

(coeffi cient of drag,CD) hasil perhitungan Missile DATCOM 
dibandingkan terhadap nilai CD bom MK-82 LDGP yang 
tersedia hasil uji terbang (Krishnamoorthy, et al., 1997) 
serta data koefi sien balistik yang tersedia dalam pesawat 
(Siouris, 2004) dibandingkan dalam grafi k pada gambar 4. 
Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa hasil perhitungan 
CD menunjukkan nilai dan tren yang hampir sama dengan 
referensi. Seluruh data menunjukkan nilai koefi sien yang 
konstan pada kecepatan di bawah Mach 0,8 dan mengalami 
kenaikan yang cepat untuk nilai Mach yang lebih tinggi. 
Nilai koefi sien hasil perhitungan Missile DATCOM dan hasil 
uji terbang menunjukkan kecenderungan kembali konstan 
setelah Mach 1,2 dengan sedikit perbedaan nilai koefi sien. 

Gambar 4. Perbandingan coeffi cient of drag CD pada bom MK-82 LDGP 
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Pada grafi k perbandingan CD diatas terlihat bahwa 
hasil perhitungan Missile DATCOM lebih dekat dengan nilai 
hasil uji terbang yang dilaksanakan tim Krishnamoorthy di 
Defense Science and Technology Organization (DSTO) 
Australia dibandingkan data balistiknya di dalam pesawat. 
Sebagaimana dinyatakan oleh Siouris dalam buku Missile 
Guidance and Control System, data balistik yang tersimpan 
dalam pesawat berupa nilai CD  yang dihasilkan dari proses 
penyesuaian kurva (curve fi t) terhadap serangkaian data 
empirik yang terdiri dari empat polinomial tingkat dua (Siouris, 
2004). Berdasarkan hasil perbandingan ini, maka CD  dapat 
dinyatakan tervalidasi mengacu pada referensi yang ada 
sehingga koefi sien aerodinamika lainnya dapat dianggap 
tervalidasi dengan asumsi yang sama. Selanjutnya seluruh 
koefi sien aerodinamika pada koordinat benda dihitung 
berdasarkan kombinasi fl ight condition berupa bilangan 
Mach, ketinggian, sudut angle of attack dan sudut side slip. 
Untuk modus longitudinal, koefi sien-koefi sien ini meliputi 
coeffi cient of axial force CA , coeffi cient of normal force CN 
, dan coeffi cient of moment of pitch Cm  sebagaimana pada 
gambar 5. Grafi k-grafi k tersebut merupakan nilai koefi sien 
sebagai fungsi dari Mach number dan angle of attack pada 
ketinggian 1000 m dan sudut side slip 00.

Gambar 5. Koefi sien aerodinamik pada modus longitudinal bom MK-
82 LDGP sebagai fungsi dari Mach number dan angle of attack pada 
ketinggian 1000 m dan side slip 00
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Merujuk pada skenario simulasi terbang yang telah 
disusun, 64 parameter release condition menghasilkan 
parameter perkenaan (impact parameter) berupa jarak 
perkenaan bom (bomb range), waktu terbang (time of 
fl ight) dan sudut perkenaan (impact angle). Hasil simulasi 
untuk parameter perkenaan tersebut secara berturut-turut 
digambarkan dalam grafi k 6, 7 dan 8 untuk setiap konfi gurasi 
ekor bom ‘×’ dan ‘+’yang dibandingkan terhadap referensi 
bombing table. Masing-masing parameter perkenaan 
digambarkan dalam dua grafi k, yaitu grafi k nilai parameter hasil 
simulasi pada grafi k sebelah kiri dan nilai persen galat terhadap 
referensi pada grafi k sebelah kanan. Simulasi terhadap dua 
jenis konfi gurasi ekor bom yaitu ‘×’ dan ‘+’dilaksanakan untuk 
mengetahui dinamika bom secara lengkap untuk kedua 
konfi gurasi ini. Untuk keperluan tersebut, hasil simulasi untuk 
parameter bomb range dan time of fl ight menunjukkan nilai yang 
hampir berimpit antara konfi gurasi ekor bom yaitu ‘×’ maupun 
‘+’. Rataan persen galat pada parameter bomb range dan time 
of fl ight berturut-turut adalah sebesar 1.85 ± 0.61% dan 2.87 
± 0.39%. Rataan persen galat untuk parameter impact angle 
relatif lebih besar dibanding parameter yang lain dengan hasil 
sedikit berbeda antara konfi gurasi ekor bom ‘×’ dan ‘+’ yaitu 
masing-masing sebesar 48.18 ± 18.44% dan 44.74 ± 18.57%. 

Gambar 6. Nilai hasil simulation dan persen galat untuk parameter 
bomb range
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Parameter impact angle merupakan satu-satunya 
parameter yang menghasilkan galat relatif lebih besar 
daripada parameter yang lain. Sistem dinamik bom ini 
melibatkan solusi persamaan diferensial berupa integrasi 
variabel pada persamaan Quarternion, persamaan Newton 
dan persamaan Euler. Khusus parameter impact angle, 
solusi variabel ini melibatkan persamaan Quarternion dan 
model kinematika untuk menentukan sikap bom secara 
terus menerus. Perhitungan ini dilakukan diluar iterasi 

Gambar 8. Nilai hasil simulation dan persen galat untuk parameter 
impact angle

Gambar 7. Nilai hasil simulation dan persen galat untuk parameter time of fl ight
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persamaan dinamik, sehingga tidak mempengaruhi model 
dinamik yang dijalankan secara keseluruhan. Analisa lebih 
lanjut terkait persamaan Quarternion tersebut masih perlu 
dilakukan untuk mengevaluasi fenomena ini.

Kesimpulan
Pemodelan dan simulasi dinamika terbang bom MK-82 

LDGP telah dilakukan dan dievaluasi melalui serangkaian 
simulasi berdasarkan skenario operasi level bombing. 
Pemodelan dinamika terbang melibatkan perhitungan 
koefi sien aerodinamika sesuai konfi gurasi dan sifat fi sik 
bom udara MK-82 LDGP menggunakan perangkat lunak 
Missile DATCOM. Hasil prediksi koefi sien aerodinamika 
yang diperoleh menunjukkan kedekatan nilai dengan 
referensi hasil uji terbang dan dapat digunakan dalam 
perhitungan dan simulasi sistem dinamik bom.

Model dinamik bom MK-82 LDGP direkonstruksi 
dalam persamaan gerak dengan enam derajat kebebasan 
menggunakan Simulink MATLAB. Simulasi model 
dinamik dilakukan terhadap 64 kasus level bombing dan 
dibandingkan hasilnya terhadap referensi bombing tables. 
Hasil simulasi untuk parameter bomb range dan time 
of fl ight menunjukkan nilai dengan rataan persen galat 
masing-masing sebesar 1.85 ± 0.61 % and 2.87 ± 0.39 % 
relatif terhadap data referensi. Sedangkan untuk parameter 
impact angle, hasil yang diperoleh masih menunjukkan 
rataan persen galat yang relatif lebih besar dibandingkan 
parameter yang lain yaitu sebesar 48.18 ± 18.44% dan 
44.74 ± 18.57% masing-masing untuk konfi gurasi ekor 
bom ‘×’ dan ‘+’. Karena itu, analisa yang lebih mendalam 
terkait model kinematik Quarternion yang digunakan untuk 
menghitung variabel sikap bom selama berada di udara 
masih harus dilakukan. 

Model dinamik dan simulasi MK-82 LDGP yang berhasil 
dikembangkan pada penelitian ini dapat digunakan untuk 
mengevaluasi skenario pemboman dengan release condition 
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yang lebih bervariasi sesuai referensi bombing table. Selain 
itu, model yang dikembangkan juga diharapkan dapat 
digunakan sebagai basis dalam proses pengembangan 
desain sistem kendali bom berpemandu maupun sistem 
peluru kendali. Khusus dalam pengembangan peluru 
kendali, sistem propulsi harus ditambahkan dalam kerangka 
model dinamika yang telah dikembangkan ini.
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ejarah dalam catatannya 
di  salah satu Web 
(18/9/2003), Michael Atkinson 

menyampai-kan bahwa pembuatan 
sistem pemberitahuan darurat ini 
muncul tahun 1970 ketika pesawat 
yang ditumpangi 2 (dua) orang 
anggota Kongres AS hilang di 
Alaska. Meskipun telah dilakukan 
upaya pencarian besar-besaran, 
tidak ada jejak pesawat maupun 

penumpangnya yang ditemukan. Kongres AS menuntut 
bahwa semua pesawat di AS untuk membawa alat yang 
bernama ELT (Emergency Locator Transmitter). Alat ini 
dirancang untuk aktif disaat terjadi benturan akibat dari 
jatuhnya pesawat (crash accident) dengan memancarkan 
sinyal yang memberitahukan posisi lokasi.

Pada saat tahun 1970 an frekuensi yang dipilih untuk 
operasi ELT adalah 121,5 Megahertz (MHz) untuk darurat 
penerbangan sipil, dan 243 MHz untuk penerbangan militer, 
yang masuk sebagai frekuensi darurat penerbangan. 
Sistem ELT berfungsi untuk memberikan informasi keadaan 
darurat dimana ELT ini memiliki keterbatasan dikarenakan 
penuhnya frekuensi sipil yang dirancang menggunakan 
media perantara yang mendekati frekuensi ELT. Karena 
ELT menggunakan pemancar berdaya rendah, sehingga 
sinyalnya sering tertumpangi dengan frekuensi suara yang 

Oleh :
Letda Lek Satrio Suseno A, S.ST. Han

Anggota Sathar 23 Depohar 20

EMERGENCY LOCATOR 
TRANSMITTER (ELT)
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berdaya lebih tinggi. Selain itu, belum ada cara untuk 
mengenali arah datangnya sinyal ELT sehingga penerima 
sinyal yang berada distasiun belum dapat mengetahui 
jaraknya dari lokasi asal sinyal ELT tersebut.

Keterbatasan ini berlangsung selama beberapa 
tahun, sehingga manfaat dari ELT kurang bisa dirasakan. 
Hal tersebut memicu munculnya ide untuk memanfaatkan 
sistem yang berbasis satelit. Akhirnya frekuensi pemancar 
darurat dialokasikan untuk sistem ini, yakni menggunakan 
frekuensi 406 MHz. Sistem yang mencakup global ini 
mampu secara langsung mengenali setiap pemancar. 
Pada generasi berikut, Inmarsat atau International Maritime 
Satellite mengoperasikan pemancar berfrekuensi 1,6 GHz. 
Selain itu, Sistem pencarian korban di daerah terpencil 
berbasis satelit untuk wilayah AS, Kanada, dan Perancis 
dikenal dengan nama SARSAT atau Search and Rescue 
Satellite-Aided Tracking, sementara Uni Soviet (saat itu) 
mengembangkan COSPAS atau sistem angkasa untuk 
pencarian kapal yang mengalami keadaan darurat. Kedua 
sistem SARSAT dan COSPAS kemudian digabung pada 
tahun 1979, yang merupakan sistem Search And Rescue 
(SAR) yang berbasis satelit internasional yang pertama kali 
digagas oleh empat negara yaitu Perancis, Kanada, Amerika 
Serikat dan Rusia (dahulu Uni Soviet) pada tahun 1979. Misi 
program Cospas-Sarsat adalah untuk memberikan bantuan 
pelaksanaan SAR dengan menyediakan distress alert dan 
data lokasi secara akurat, terukur serta dapat dipercaya 
kepada seluruh komunitas internasional. Tujuannya agar 
dapat mengurangi keterlambatan dalam melokasi suatu 
distress alert sehingga operasi akan berdampak besar 
dalam peningkatan probabilitas keselamatan korban.Sistem 
SARSAT-COSPAS terdiri dari tiga elemen, yaitu :

1) Local user terminal (LUT). LUT adalah suatu 
stasiun bumi kecil yang bertugas untuk menerima 
data dari satelit baik yang dipancarkan kembali secara 
langsung maupun data yang tersimpan pada memori 
satelit.
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2) Mission control centre (MCC). MCC merupakan 
sebuah pusat kendali yang mengelola penerbangan 
ruang angkasa (satelit).

3) Elemen bergerak yang tidak lain adalah alat 
pemancar (beacon), yang antara lain dipasang pada 
pesawat. Dalam uji coba, sistem ini dapat mengarahkan 
regu penyelamat hingga ke jarak 22,5 kilometer dari 
tempat kecelakaan.

(a) (b)
Gambar 1. (a) ELT Frekuensi 121,5 MHz Dan (b) ELT Frekuensi 406 MHz

 Gambar 2. Hubungan ELT 406-GPS Dengan Local User Terminal (LUT) 
Dan Mission Control Centre (MCC)
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Setelah dioperasikan tahun 1985, anggota SARSAT-
COSPAS bertambah dari 4 (empat) negara menjadi lebih 
dari 30 negara yang mengoperasikan lebih dari 50 stasiun 
bumi (LUT) dan 20 MCC di seluruh dunia.

Emergency locator transmitter (ELT)
Pengertian emergency locator transmitter (ELT) 

adalah alat pemancar yang menggunakan baterai sebagai 
sumber tenaganya pada pesawat sebelum pesawat 
tersebut didaftarkan dan diijinkan untuk beroperasi. ELT 
didesain agar dapat memancarkan sinyal radio pada 
berbagai frekuensi radio ketika ada sejumlah gaya yang 
dialami oleh pesawat, misalnya gaya gravitasi atau benturan 
keras pada besaran tertentu akibat keadaan yang dialami 
pesawat. Tidak hanya gaya tertentu, muatan baterai yang 
rendah juga bisa mengaktivasi ELT untuk memancarkan 
sinyalnya. Apabila emergency locator transmitter (ELT) 
sudah teraktivasi, maka selanjutnya sinyal akan terus 
dipancarkan pada frekuensi 121.5 MHz atau 406 MHz yang 
kemudian akan dimonitor melalui sistem satelit COSPAS-
SARSAT. Jika pemancar ELT dirawat dengan baik, maka 
alat tersebut mampu memancarkan sinyal selama 48 jam 
dan dapat bekerja pada suhu minus 20 derajat Celcius. 
Saat ELT mulai memancarkan sinyal, maka satelit akan 
langsung menangkapnya dalam hitungan menit dan lokasi 
pun terdeteksi.

ELT merupakan alat pemancar kecil yang dilengkapi 
antena dan akan memancar secara terus menerus, 
jika alat tersebut basah terkena air laut atau hempasan 
dan benturan yang cukup kuat (GSwitch). Alat tersebut 
merupakan perlengkapan emergency pada setiap pesawat 
udara dengan berbagai tipe pesawat dengan ukuran 
badan pesawat seperti Boeing 737-400 yang baru-baru ini 
mengalami musibah. Pada jenis pesawat besar terdapat 
dua unit ELT (transmitter), salah satunya berfungsi secara 
otomatis jika terendam air laut terletak pada (nose) depan 
pesawat, dan satu lagi terletak pada bagian ekor (tail) 
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dari pesawat yang berfungsi jika terkena hempasan dan 
benturan keras (G switch).

Kelemahan yang terjadi pada Emergency Locator 
Transmitter (ELT) apabila tidak tertangkap oleh MCC, 
ada kemungkinan alat pemancar sinyal ELT mengalami 
kerusakan saat terjadinya kejadian atau antena ELT 
tersebut patah. Selain itu, ELT yang telah teraktivasi tetapi 
karena pesawat tenggelam dengan sangat cepat (kurang 
dari 50 detik), maka alat ELT tidak dapat bekerja dengan 
baik. Menurut para pakar, sinyal ELT tidak bisa dipancarkan 
jika alat sudah terendam oleh air. ELT merupakan alat yang 
berada di pesawat yang berfungsi untuk memberikan sinyal 
berupa data posisi yang bekerja secara otomatis apabila 
terkena benturan dan terendam air.

 
Gambar 3. Penerimaan sinyal frekuensi oleh 

pesawat SAR (search and rescue) pada kecelakaan di darat

Syarat utama untuk menentukan lokasi ELT adalah 
dengan menyesuaikan frequency unit receiver ke transmitter 
ELT(121,5Mhz) dan mendeteksi sinyal pancaran ELT yang 
secara terus menerus memancar selama 2 x 24 jam. Kondisi 
ELT saat G switch aktif maka transmitter akan memancar 
sinyal ELT. Jika belum terdengar sinyal ELT,akan lebih 
baik jika peralatan dibawa ke lokasi yang dicurigai sebagai 
lokasi terdekat dengan lokasi musibah. Cara lain melakukan 
pendakian bila disekitar lokasi berbukit atau posisi antenna 
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receiver setinggi mungkin dari permukaan darat atau laut, 
dan sedapat mungkin bisa mendengar sinyal dari ELT yang 
selalu memancarkan beacon/signal.

Cara kerja ELT untuk mengetahui lokasi transmit 
dari pancaran stasiun ELT diperlukan alat-alat sederhana 
maupun alat khusus dengan nama RDF/ADF (Radio 
Direction Finder/Automatic Direction Finder). Alat ini 
dilengkapi dengan receiver yang mampu menerima sinyal 
serta menentukan arah pancaran pada titik penerima 
(receiver) RDF/ADF dari transmitter ELT. Untuk lebih 
tepat menentukan lokasi transmit ELT sebaiknya selalu 
melakukan dan memastikan arah pancaran dari tiga lokasi 
yang berbeda ke arah sinyal pemancar transmit ELT, untuk 
selanjutnya dapat menentukan satu titik lokasi pemancar 
transmit ELT lebih akurat.

Pemancar ELT untuk penerbangan transmit pada 
frekuensi 121,5 MHz (sipil) dan frekuensi 243 MHz (militer). 
Frekuensi ELT dalam dunia internasional (international 
air craft distress frequency) menggunakan antena yang 
dirancang untuk tahan air. Alat tersebut dapat bekerja 
pada temperatur -40ºC hingga +40ºC sedangkan untuk 
power output pemancar sebesar 100 mw atau paling tidak 
sebuah receiver dengan frekuensi yang sama akan dapat 
menerima sinyal pancaran ELT dengan radius kurang lebih 
20Km2, dengan catatan tidak terhalang gunung atau bukit 
dan terendam dalam air. Lama waktu pancaran 2 x 24 jam 
sebelum baterai pemancar ELT habis.

Pemancar ELT terbungkus boks sangat rapi dan 
dirancang untuk tahan pemakaian selama 10 tahun.Setiap 
tahun dilaksanakan pemeliharaan serta uji kelayakan 
kondisinya. ELT dirancang tahan air dengan boks berwarna 
cerah (oranye, kuning), agar mudah dilihat dengan mata 
telanjang. ELT memiliki berat kurang lebih 2 - 5 kg per unit.

Pada waktu transmit ELT sudah aktif akan tetapi sinyal 
ELT tersebut belum tertangkap receiver, sebaiknya memilih 
lokasi lain yang diduga menjadi lokasi musibah sampai 
receiver mendapatkan sinyal dari transmitter ELT. Bila 
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sinyal ELT telah terdeteksi, dilakukan pointing antena sesuai 
dengan sinyal terkuat yang diterima oleh receiver dengan 
melihat sinyal meter, memutar antena serta memperhatikan 
sinyal meter hingga menunjukkan maksimum sinyal pada 
skala meter yang tertera.

Langkah selanjutnya membuka peta lokasi dan 
menentukan lokasi dalam peta terhadap posisi ELT tersebut, 
dengan menarik garis di peta sesuai dengan arah antena 
yang terukur dengan peralatan kompas saat melakukan 
pointing. Gunakan peralatan busur derajat penggaris dan 
alat tulis, upayakan agar sekecil mungkin kesalahan dalam 
menentukan arah dalam peta. Langkah selanjutnya adalah 
pindah mencari lokasi lain dengan berjalan 45 derajat dari 
arah pointing antena pada lokasi pertama. Berjalan sejauh 
mungkin akan lebih menguntungkan dalam pelaksanaan 
pointing selanjutnya. Untuk menentukan titik pointing 
kedua usahakan menemukan lokasi paling tidak terdapat 
perbedaan arah minus 45 derajat dari arah lokasi pointing 
pertama, sehingga akan mendapatkan titik temu jika 
digambarkan di peta yang bersudut lebih dari 30 derajat. 
Semakin besar titik temu akan semakin baik apalagi arah 
dalam peta bersudut 90 derajat persis.

Teknologi masa kini telah lebih berkembang pesat 
dan tidak perlu repot dalam menentukan lokasi ELT, karena 
transmitter ELT saat ini telah mampu mengirimkan sinyal 
berikut dengan koordinat lokasi dimana alat tersebut berada. 
Apabila GPS tersebut diintegrasikan dengan GPS system 
untuk menentukan lokasi serta mengirimkan digital sinyal 
ke satelit Leosar atau Geosar. Komponen Leosar saat ini 
didukung dengan enam satelit meteorologi , yang mengorbit 
pada ketinggian 850 kilometer. Setiap satelit dilengkapi 
dengan instrument SAR, dan mengorbit Bumi dari kutub 
ke kutub satu kali setiap 100 menit. Setiap satelit melayang 
dengan kecepatan tujuh kilometer per detik, menyisir satu 
strip permukaan Bumi dengan lebar 4000 kilometer. 

Saat ini terdapat enam satelit yang beroperasi, dinamai 
dengan penamaan S07, S08, S09,S10,S11,S12. Sedangkan, 
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sistem Geosar didukung tiga satelit geostasioner (seperti 
halnya orbit Palapa, 35.000 kilometer), dua dari AS (GOES-
Weast, GOES-East), 1 dari Eropa (MSG) dan satu dari India 
(INSAT-3D). Selanjutnya dikirimkan kembali ke stasiun SAR 
yang memerlukan di seluruh dunia sudah lengkap dengan 
koordinatnya.

ELT modern sudah dapat diset untuk frekuensi transmit 
121,5 Mhz, 243,0 Mhz dan digital Transmit pada 406 Mhz jauh 
lebih baik dari generasi sebelumnya karena melibatkan satelit 
Leosar dan Geosar, Copas-Sarsat. ELT 406 Mhz memancar 
secara otomatis setiap 50 detik sekali mengirim data digital 
ke satelit, karena alat tersebut dilengkapi dengan GPS maka 
sekaligus di transmitkan koordinat lokasi alat itu berada selama 
1,5 detik dengan power 5 watt untuk selanjutnya transmit 
kembali pada 50 detik berikutnya dengan data pengiriman 
yang sama. Sangat berbeda dengan ELT conventional hanya 
memancarkan continues transmit dengan power 100 mw 
tanpa ada info lokasi dalam transmit. ELT 406 Mhz lebih 
efesien dalam penggunaan baterai sehingga akan mampu 
lebih panjang dalam operasionalnya. Sinyal dari ELT 406 Mhz 
diterima oleh satelit untuk selanjutnya ditransmitkan kembali 
ke bumi sebagai data informasi koordinat lokasi kepada tim 
SAR untuk selanjutnya mengambil langkah penyelamatan.

Gambar 4. Penempatan Panel Control dan Indicator ELT
Pada Pesawat CN-295

G b 4 P t P l C t l d I di t ELT
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Perangkat pendukung ELT
a. Emergency locator beacon aircraft (ELBA). Emergency 
locator beacon aircraft (ELBA) adalah suatu perangkat pemancar 
penentu lokasi untuk pesawat. Istilah ELBA ini diberikan oleh 
International Civil Aviation Organization (ICAO) atau Organisasi 
Penerbangan Sipil Internasional. Kalangan lain menyebut 
perangkat ini emergency locator transmitter (ELT). Apa pun 
namanya, fungsi alat ini sama, yakni memancarkan sinyal radio 
agar lokasinya bisa diketahui sistem deteksi yang ada.

 Gambar 5. Penerimaan sinyal frekuensi oleh 
kapal SAR (Search And Rescue) kecelakaan di dalam air

Gambar 6. Emergency locator beacon aircraft (ELBA). 
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b. Perangkat sejenis ELBA yang pada umumnya dipasang di 
kapal dinamakan Emergency Position Indicating Reporting 
Beacon (EPIRB). Selain itu, ada pula alat sejenis untuk 
perorangan, yakni Personal Locator Beacon (PLB). Berbeda 
dengan ELBA dan EPIRB, PLB hanya bisa diaktifkan 
secara manual. Metode ELBA telah diterapkan lebih dari 
tiga dekade dan diyakini keandalannya oleh negara-negara 
maju di dunia.

c. Black box sering terdengar di media masa atau bisa 
disebut kotak hitam. Kotak ini terdapat pada setiap pesawat 
komersial dengan fungsi mencatat seluruh data parameter 
instrumen pesawat terbang dari mulai posisi, ketinggian, 
kecepatan,fungsi hidraulic serta berbagai macam instrument 
lainnya selama 25 jam terakhir sebelum terjadi kecelakaan 
pesawat. Selain black box alat penunjang lainnya adalah 
Cockpit Voice Recorder (CVR) yang berfungsi merekam 
segala pembicaraan pilot selama didalam cockpit pesawat 
udara. ULB Transmitter akan aktif secara otomatis jika 
bagian tabung ini terendam air. Flight data recorder (FDR) 
atau istilah lainnya disebut black box berukuran kecil 
berwarna oranye dengan berat sekitar sembilan lbs serta 
daya tahan hentakan 3600 (g). Alat ini tahan suhu panas 
hingga sekitar 1000 derajat celsius, dilengkapi dengan 
transmitter ULB (Underwater Locator Beacon) yang akan 
aktif bila terendam air lalu memancarkan sinyal pulsa 
ultrasonic dengan frequency 37,5 Khz dengan interval satu 
detik. Sinyal ULB dapat didengar dengan menggunakan 
telinga dalam jarak tertentu atau akan lebih baik jika dengan 
bantuan alat khusus yang lebih peka serta dapat menentukan 
arah lokasi ULB di kedalaman lautan. ULB Receiver dapat 
dipergunakan untuk menentukan arah dilengkapi dengan 
indicator signalstrength meter, audioguide, active pinger 
untuk menandakan dekat atau jauhnya sumber pancaran 
sinyal ULB. Alat penerima sinyal ULB ini dapat menerima 
sinyal dari ULB pada kedalaman 300 m jika diletakkan pada 
permukaan laut, akan tetapi jika ditambahkan alat bantu agar 
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dapat mendeteksi sinyal pada kedalaman yang dikehendaki. 
ULB transmitter dapat beroperasi secara terus menerus 
dalam masa waktu 30 hari sejak hari terjadi kecelakaan dan 
mampu beroperasi dengan baik hingga kedalaman 6000 
meter (6 Km). 

 

Gambar 7.Black Box (Flight Data Recorder)

Perangkat penunjang ELT
a. Direction fi nder. Peralatan direction fi nder digunakan 
untuk dapat menentukan lokasi transmit ELT secara manual 
memang cukup rumit dalam pemakaiannya dibandingkan 
peralatan yang menggunakan satelit dan GPS jauh lebih 
kompak, cepat dan mudah dalam penggunaannya. Direction 
fi nder terdiri dari unit receiver dilengkapi dengan sinyal 
meter, unit antena (beam antenna, hallo antenna), receiving 
booster, atennuator. Sedangkan untuk alat-alat pendukung 
lainnya seperti peta lokasi, kompas, busur derajat, 
jangka,dan penggaris, alat tulis juga mutlak untuk selalu 
disertakan dalam setiap melakukan bearing (menentukan 
arah) objectdirection fi nding.

G b 7 Bl k B (Fli ht D t R d )
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Gambar 8. Direction fi nder RT-500-M

b. GPS (global positioning system)
GPS adalah suatu sistem navigasi yang memanfaatkan 

satelit dalam menentukan lokasi/posisi . Penerima GPS 
memperoleh sinyal dari beberapa satelit yang mengorbit 
bumi. Satelit yang mengitari bumi pada orbit pendek ini terdiri 
dari 24 susunan satelit, dengan 21 satelit aktif dan tiga buah 
satelit sebagai cadangan. Dengan susunan orbit tertentu, 
maka satelit GPS bisa diterima diseluruh permukaan bumi 
dengan penampakan antara empat sampai delapan buah 
satelit. GPS dapat memberikan informasi posisi dan waktu 
dengan ketelitian sangat tinggi. 

Satelit GPS pertama kali diluncurkan tahun 1978 dan 
konstelasi 24 satelit berhasil dilengkapi tahun 1994. Setelah 
itu satelit-satelit baru rutin diluncurkan untuk memperbarui 
satelit lama atau mengganti satelit yang rusak/tidak berfungsi 
lagi. Tiap satelit mentransmisikan data navigasi dalam 
sinyal CDMA (code division multiple access). Sinyal CDMA 
menggunakan kode pada transmisinya sehingga penerima 
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GPS tetap bisa mengenali sinyal navigasi GPS walaupun 
ada gangguan pada frekuensi yang sama. Frekuensi yang 
digunakan adalah L1 (1575,42 MHz) dan L2 (1227,6 MHz).

Karena alat navigasi ini bergantung penuh pada satelit, 
maka sinyal satelit menjadi sangat penting. Alat navigasi 
berbasis satelit ini tidak dapat bekerja maksimal ketika ada 
gangguan pada sinyal satelit. Ada banyak hal yang dapat 
mengurangi kekuatan sinyal satelit diantaranya: 

1) Hutan. Makin lebat hutannya, maka makin 
berkurang sinyal yang dapat diterima.

2) Air. Tidak dapat digunakan pada saat menyelam.

3) Kaca fi lm mobil, terutama yang mengandung 
metal.

4) Alat-alat elektronik yang dapat mengeluarkan 
gelombang elektromagnetik.

5) Gedung-gedung. Tidak hanya ketika berada di 
dalam gedung, berada di  antara 2 buah gedung 
tinggi juga akan menyebabkan efek seperti berada 
di dalam lembah.

6) Sinyal yang memantul, misal bila berada di antara 
gedung-gedung tinggi, dapat mengacaukan 
perhitungan alat navigasi sehingga alat navigasi 
dapat menunjukkan posisi yang salah atau tidak 
akurat.*

Daftar referensi

• ht tp: //w w w.odj .or. id / index2.php?opt ion=com_
content&do_pdf=1&id=157

• http:// id.wikipedia.org/wiki/Emergency _Locator_
Beacon_Aircraft
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KRI bahkan di dalam 69 tahun 
usianya, praktis toh belum 
terbebas dari pelbagai ragam 

aksi Insurjensi; GAM di DI Aceh, 
katakanlah, 85 persen usai dengan 
15 persen ‘potensi problema’ 
masih tertanam-terbenam/’laten’, 
OPM di Papua, amat boleh jadi 
lebih buruk dari itu, katakanlah 80 
persen rampung dengan 20 persen 
menyimpan amunisi di dalam 
hutan-hutan dan desa di sana. 

Problema terkadang bagaikan ‘tiba-tiba’ bisa meletup, 
dan satu desa atau lebih mendukung OPM, semata-mata 
oleh sebab adanya, atau kedatangan ‘Tokoh Kharismatik’ 
Pembelot.

 Seringkali bahaya Militer aksi-aksi indigenous itu 
minimalis; akan tetapi mesti diwaspadai bahwa Aksi-aksi 
Insurjensi lebih [1] berdimensi Sosial-Politik ketimbang 
Militer, dengan kesadaran kita [2] akan adanya Organisator-
Bayangan, atau bahkan Actor Intelectualis dibalik aksi-
aksi yang sepertinya digelar lugu oleh ‘Orang-orang 
Desa’, lantaran [3] bilamana kita [Pemerintah, Rakyat-
dan-stake-holder yang sadar-dan-waras Negara ini, tidak 
senantiasa waspada dan Strategis pro-aktif, maka [4] ‘tiba-
tiba’ problema Politik yang semestinya internal ini [5] bisa 
sampai ke Parlemen-Bersama-Eropa, atau malahan PBB. 

Kemenangan punya 1000 Bapak,
Sedang kekalahan menjadi Anak-Yatim.

John Fitzgerald Kennedy

Oleh
Subagyo Sayogya

(Wartawan Senior/Pemerhati Hankam dan Politik)
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AU DALAM LAWAN INSURJENSI
Sebuah Analisis Renungan

N



ANGKASA CENDEKIA

99Edisi April 2015

Meski kebanyakan tidaklah memiliki dampak keamanan 
fi sik Negara yang terlalu serius, akan tetapi berkibarnya 
bendera ‘GAM’, ataupun ‘Bintang Kejora’, bahkan bendera 
‘RMS’ yang praktis sekarat, terasa bak menampar wajah 
Kebangsaan kita1. 

 Memang nampak terjadi pelbagai perubahan 
maupun pergeseran baik dalam [1] Strategi Politik, [2] 
Strategi Militert maupun [3] aksi-aksi Teknis Operasional 
[Militer] Insurjensi ataupun dalam sejumlah [4] aksi Taktis 
Operasional mereka; walau memahami [5] pola Klasik aksi-
Insurjensi sekaligu pelbagai pola Modern aksi-Insurjensi, 
tentulah lebih baik. Akan tetapi itu pula membutuhkan 
Perwira-perwira Militer yang Ahli-Lawan-Insurjensi, di 
Markas Besar TNI-- maupun di Satuan-satuan Operasional 
Matra Darat khususnya --, dan seringkali itu tidaklah 
mudah2. Aksi bumi hangus gerilya GAM dulu, membakar 
ratusan Sekolahan, merupakan aksi bunuh-diri tuntas, dan 
mengharapkan reaksi ‘simpati’ Masyarakat ‘Pendukung’ 
mengantisipasi kekalahan menghadapi Operasi-operasi 
Besar TNI, merupakan contoh. Dulunya, aksi semacam 
ini : justru dihindari. Di Irak, Insurjen memasang peledak 
di jenasah yang terkapar di pinggir jalan, dan meledakkan 
baik Warga Irak sipil maupun Tentara Nasional Irak ataupun 
Koalisi AS-NATO yang mengevakuasinya. Dulunyapun aksi 
‘melukai’ jenasah juga tak dilakukan.

 Faktual historik bagi NKRI, langkah-langkah 
menjaga Integrasi Bangsa ini bukanlah pula upaya mudah 
! Sejumlah Negara bahkan gagal melakukannya, dan 
Insurjen menguasai sebagian wilayah Negara tersebut 
nyaris permanen, di : Kolumbia, Nepal, Kashmir, Nikaragua, 
Uganda dan Somalia3 misalnya, dengan nampak samar-
samar saja kemampuan Negara-negara ybs. untuk 
mengeliminasi total Insurjen-insurjen ybs. Suatu kegagalan 

1  Di USA, juga Kanada, seringkali terjadi juga ‘tamparan’ terhadap rasa-Kebangsaan 
seperti  itu, bila saja terjadi ‘Proklamasi Kemerdekaan’ oleh sejumlah komunitas Suku 
Indian di sana. Tetapi dampak Politi snya lebih kecil, begitu juga dampak Keamanannya 
[yang cukup ditangani Polisi], keti mbang yang terjadi di NKRI.
2  Dr. Kilcullen melakukan riset-lapangannya tentang Insurjensi dan OLI di Indonesia, 
untuk Doctor di University of New South Wales, Australia. Di TNI dan Indonesia. Ia 
banyak mengenal Perwira TNI yang ahli tentang kedua hal itu.
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vital bagi Negara-negara ybs dalam menjaga integritasnya. 
Khususnya dalam dasawarsa 1970-an, setelah 

sebelum itu menghadapi begitu banyak kasus-kasus 
Pemberontakan/Keamanan Dalam Negeri/Kamdagri, 
khususnya setelah menyelesaikan Insurjensi DI/TII 
Kartosuwirjo di Jawa Barat4 ; NKRI dan TNI khususnya 
meraih banyak pujian dari Luar Negeri, sebagai Negara 
[baru] yang mampu mengeliminasi Insurjensi, tanpa campur-
tangan Bangsa maupun Militer Asing. Malaysia antara lain, 
menghadapi Insurjensi Teroris-Komunis yang meruyak, 
sebelum kemerdekaannya, yang dihadapi dan ditumpas 
oleh Tentara-tentara Negara-negara Persemakmuran-- 
dengan Pasukan-pasukan Elit AB-Inggris, Australia, 
Selandia Baru, dll, di bawah Komando Jenderal Lord 
Calvert, yang meraih status Jenderal Besar oleh sebab 
keberhasilannya itu; demikian pula halnya Filipina yang 
hingga kinipun memperoleh dukungan/bantuan ABAS.

 Akan tetapi kemudian kita menghadapi baik GAM 
maupun OPM dengan berlarut-larut, hingga di Aceh tercapai 
kedamaian setelah melalui [1] gelar TNI dalam format 
kekuatan Operasi Militer Besar, berlanjut [2] proses-Politik 
ganjil dan juga berlarut-larut, yang melibatkan campur-
tangan Asing-- yang politis mendasar, sebenarnyapun 
sama sekali tidak perlu --; dan [3] OPM tanpa langkah-
langkah Politik-Militer penyelesaian jelas-dan-jelas hingga 
kinipun, walau kondisi ancamannya terhadap dis-integrasi 
NKRI, sesungguhnya tidak ‘terlalu’ serius secara Militer.
Catatan : Tabel I dikutip dari Small Wars Journal : Victory has a 
Thousand Fathers [Effi dence of effective approaches to Counter 
Insurgency 1978-2008], oleh Christopher Paul, Colin P. Clarke dan Beth 

3  Somalia yang paling hancur, dengan Pemerintahan Pusat yang nyaris total tak berfungsi.
4 Perpoliti kkan Dalam Negeri NKRI kala itu, yang lemah oleh sebab pertentangan internal 
sejumlah Partai, dengan ti dak langsung, berdampak menguntungkan DI/TII Jawa Barat. 
Secara Militer TNI memiliki potensi untuk menggulungnya dengan cepat, sebagaimana 
di kemudian hari terbukti  demikian. Sejarah bak berulang pada kasus GAM. Kelemahan 
Politi k Negara menjadikan penindakan terhadap GAM sedemikian ‘bertele-tele dan 
pelik’. Kala sebagian besar kekuatan GAM sudah terkepung TNI, kepungan dihenti kan; 
dimulailah ‘Perundingan Internasional’ yang ganjil, yang mungkin sukar ‘dipahami’ 
oleh Mabes TNI.
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sebagaimana di kemudian hari terbukti  demikian. Sejarah bak berulang pada kasus 
GAM. Kelemahan Politi k Negara menjadikan penindakan terhadap GAM sedemikian 
‘bertele-tele dan pelik’. Kala sebagian besar kekuatan GAM sudah terkepung TNI, 
kepungan dihenti kan; dimulailah ‘Perundingan Internasional’ yang ganjil, yang mungkin 
sukar ‘dipahami’ oleh Mabes TNI.

Tabel I : Langkah/Cara Bertindak atau Faktor, yang baik maupun yang buruk, 
dalam menggelar Operasi Lawan Insurjensi. 

15 Langkah BENARdalam gelar OLI 12 Langkah SALAHdalam gelar OLI CATATANPENULIS: 
Kekuatan Operasional Lawan Insurjensi 
[OLI] terikat dan mesti membuka pada 
beberapa alternative [mode] 
komunikasi Strategis dengan Populasi 
Lokal maupun pihak Lawan.  

Kekuatan OLI menggunakan beragam [1] 
cara hukuman/penindasan, maupun [2] 
represi meningkat terhadap yang diduga 
Lawan-lawan pihaknya.  

Maxim Strategis Pertama : OLI adalah 
gelar Militer plus non-Militer yang : poli-
tically heavy. Peter Paret Ph.D bahkan 
menyarankan : setiap Peleton/Koman-
dan Peleton punya Penasehat/Ahli Sosi-
al-Politik yang penuh menyertai Operasi 
Peleton. 

Kekuatan OLI mesti dapat mematahkan 
setiap dukungan kepada Insurjen; baik 
yang [1] faktual diketahui maupun yang 
[2] diduga bakal, atau sudah terjadi. 

Kekuatan utama yang gelar OLI adalah : 
Kekuatan Asing yang ‘menjajah’. 

Maxim : Amat seringkali secara menda-
sar, Kekuatan Asing, apalagi yang deng-
an riwayat penjajahan; menimbulkan 
sentimen traumatik perlawanan kuat.  

Pemerintah tetap dan mampu menegak-
kan legitimasi Pemerintahan di wilayah-
wilayah konflik. 

Kekuatan OLI dan/ataupun Pemerintah : 
bahkan menimbulkan keresahan-kere-
sahan [besar], dan menjadi bahan Insur-
jen untuk kampanye-sosial-politik nega-
tif [terhadap Pemerintah]. 

Maxim : Komando-dan-Kendali gelar Pa-
sukan OLI harus kuat, tidak melakukan 
hal-maupun-aksi yang bisa menjadi ba-
han kampanye-sosial-politik negatif ter-
hadap Pemerintah; walau Insurjen me-
lakukan hal-dan-aksi [lebih] negatif.

Pemerintah Negara melaksanakan Pe-
merintahan Demokrasi, walau ‘belum’ 
Demokrasi ‘penuh’. 

Pemerintah juga menggelar Milisia bagi 
tugas-tugas dirty-tricks khusus, di luar 
tugas-tugas Pemerintah sendiri dengan 
Pasukan-pasukan OLI yang digelar.  

Maxim : Problema Insurjensi bersifat 
politically heavy; Demokrasi ‘membuka’ 
peluang komunikasi intens di dalam visi-
misi politik Negara dengan Insurjen, dan 
sebaliknya. 

Jaringan-dan-Satuan-satuan Intelijen 
Operasional OLI mencukupi untuk men-
dukung gelar efektif menghadapi Keku-
atan Insurjen, atau mematahkan-nya. 

Kekuatan Lawan Insurjensi dan aksi-aksi 
gelar OLI [1] merelokasi-memindahkan 
[sebagian, atau seluruh populasi sipil di 
suatu wilayah, untuk [2] pengendalian 
dan pengawasan. Langkah seperti ini 
gagal di banyak kasus.  

Maxim : Intelijen yang kuat kian disadari 
di langkah-langkah OLI mutakhir, [1] be-
ragam alat/hardwares direkayasa untuk 
itu dan sejumlah cara-bertindak disusun 
untuk memaksimal-kannya. [2] relokasi, 
amat pelik, tidak-efektif, problematik, 
sering menimbul-kan efek-bumerang 
dan multi-ekses. 

Kekuatan Militer gelar OLI Pemerintah-
Negara, cukup kuat untuk memaksa In-
surjen beroperasi [hanya] secara geril-
ya. 

Kerusakan maupun korban-korban ek-
ses dari gelar OLI Pemerintah-Negara, 
bakal dipahami oleh Populasi lokal, 
sebagai akibat yang lebih buruk dari 
andaikan tindakan serupa dilakukan 

Maxim : Komando Nasional maupun Ko-
dal Militer gelar OLI memang harus ‘su-
per’ perhitungsn-antisipatif dan riel me-
miliki dukungan Intelijen kuat. Kala GAM 
membakar ratusan Sekolah, Pe-

Insurjen.  merintah ‘disalahkan’ : bagaimana itu 
bisa terjadi. 

Negara-dengan-Pemerintahannya mu-
tlak mesti kompeten. 

Di wilayah-wilayah yang bersimpati ke-
pada Insurjen, Pemerintah politis cen-
derung dipandang ‘lebih buruk’ ketim-
bang Insurjen.  

Maxim : Pembentukan Opini, seringkali 
mesti didukung oleh program Kesejah-
teraan Masyarakat, harus diwujudkan 
riel. Satuan-satuan OLI di banyak kasus, 
di-dukung oleh Satuan-satuan Teritorial 
yang menjaga Pemerintahan lokal dan 
program Kesejahteraan yang digelar. 

Kekuatan gelar OLI mesti ketat meng-
hindari kerusakan maupun korban-
korban eksesif [= collateral damages], 
penggunaan Kekuatan Militer tak tepat 
dan aksi-aksi melanggar Hukum/HAM. 

Kekuatan gelar OLI Pemerintah/Negara 
tidak mampu menyesuaikan pada peru-
bahan Strategi Insurjen, pola Operasio-
nal maupun Taktik Insurjen. 

Maxim : Panglima-dan-Komandan yang 
mampu plus kaya pengalaman gelar, 
dengan Satuan-satuan mampu, hingga 
di Satuan terkecil menjadi syarat. Gelar 
OLI sering disebut Perang Sersan, sebab 
besarnya peran dan kemampuan para 
Komandan Regu [Sersan] diuji. Kalah di 
Gerilya, seringkali beralih ke Terorisme ! 
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Kekuatan Negara/OLI mencari-dan-mem-
bina hubungan baik yang fungsional-e-
fektif dengan Populasi di wilayah konflik. 

Kekuatan Negara/OLI menggunakan ca-
ra-cara kekerasan/represif maupun inti-
midatif, [bahkan] melebihi aksi-aksi bu-
ruk Insurjen. 

Maxim  : Politically-heavy, Negara tidak 
dapat [1] beraksi/berperilaku lebih bu-
ruk dari Insurjen [2] dan menggelar aksi 
opini bahwa : Insurjenlah yang ada di pi-
hak yang salah dalam konflik ini.  

Negara/OLI melakukan investasi jangka 
pendek bagi perbaikan infrastruktur 
maupun pelbagai properti [bagi kepen-
tingan sosial] di area konflik, yang ‘di-
kuasai’ oleh Satuan-satuan OLI/Negara. 

Satuan-satuan Insurjen [menjadi] lebih 
professional baik dalam kemampuan 
gelar Militer maupun merebut Hati Nu-
rani Rakyat/Hanura di wilayah tertentu 
di area konflik, juga dengan motivasi-
juang yang lebih baik. 

 
Maxim : Ibid. 

Mayoritas Populasi di area konflik me-
nyukai dan mendukung Kekuatan Nega-
ra OLI dalam segenap operasinya. 

Kekuatan Negara/OLI bergantung 
kepada aksi-aksi penjarahan di Populasi 
area konflik bagi kelangsungan gelarnya. 

 
Maxim : Ibid. 

Kekuatan Negara/OLI memantapkan 
kemudian memperluas wilayah-wilayah 
aman dengan terencana dan tepat. 

[BLUNDER NASIONAL] Perpecahan Ko-
mando-Kendali : Pemerintahan Negara 
dan Pelaksana Komando Operasi [Ko-
ops] OLI, berbeda dalam [1] Hasil-akhir-
Strategik Operasi maupun [2] tingkat-
komitmen [dalam hal adanya pelbagai 
kesepakatan ataupun  perjanjian]. 

Maxim : Secara Nasional terbilang blun-
der besar, dan dapat berujung pada 
problema Politik Nasional yang berla-
rut-larut. Bila Pimpinan Nasional kuat ia 
bisa memecat Panglima Koops OLI, bila 
Militer yang kuat, akan memakzulkan 
Pimpinan Nasional. 

Koops OLI menggelar Kekuatan Matra 
Udara yang dominan, yang tiada tertan-
dingi oleh Insurjen. 

 Maxim : Perlu siap gelar Skadron Udara 
spesifik terlatih dalam OLI, dengan : [1] 
Manual Operasi teruji khususnya dalam 
Operasi Gabungan TNI, dengan [2] Alut-
sista spesifik dengan [3] Perajurit Udara 
[Pilot maupun Paskhas-Komando Pe-
ngendali Tempur, dll] mahir gelar OLI. 
[1] Serangan presisi, menghindari 
collateral damages. Perlu [2] Satuan 
terlatih dan [3] Intelijen kuat.  

Negara/Kekuatan OLI menjamin-meng-
amankan jalur-dan-persediaan bahan-
bahan kebutuhan dasar di areal yang 
dibebaskannya dari cengkeraman In-
surjen. 

 Maxim : Sebagai dipahami, kendatipun 
Manual Operasi [= Buku Petunjuk/Bujuk 
Operasi] mengandung dasar-dasar ge-
lar tetap, Bujuk sekaligus mengajarkan 
fleksibilitas menindak dinamika peru-
bahan aksi-aksi Insurjen. 

Persepsi keamanan dapat diwujudkan di 
wilayah-wilayah yang sudah dikuasai, 
atau dinyatakan dikuasai Negara/OLI. 

  

Grill. Analisis Paul et. Ali, pertama kali terbit sebagai risalah RAND Corp 
yang terkemuka, dan didasarkan pada studi atas 30 kasus Insurjensi, 
di antara tahun 1978 hingga 2008 [tenggang 30 tahun]. Penulis 
membaca keduanya. Walau sample-cases cukup luas; penerapan 
casuistic tetaplah harus melihat sikon-riel yang dihadapi : Mesti 
dipahami bahwa tidak ada formula tunggal yang efektif menghadapi 
kasus aksi-Insurjensi. Beberapa formula, yang di analisis ini disebut 
maxim, digelar dalam ‘paket’ melihat kasus Insurjensi yang dihadapi. 
Dengan baik alih-bahasa maupun penyesuaian pengertian dengan 
si-kon NKRI, menjadikan penerjemahan leterly bakal tidak memadai. 
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Kemudian lihat Tabel II.

‘Koreksi’ Kilcullen dan Tekad Bangsa yang merosot ?
 Victory has a Thousand Fathers, yang mulanya 

merupakan produk riset-dan-analisis RAND Corp yang 
terkemuka, menampilkan sejumlah hasil kualitas papan-
atas tersendiri. Analisis ini menggunakan :20 pendekatan 
yang berbeda pada gelar OLI, mendasar pada 57 variabel 
terhadap 30 kasus Insurjensi, yang dibagi kedalam dua 
kategori : Pemerintah/Negara yang berdaulat, menang 
atau kalah di konfl ik ybs. Analisis berdasar kepada 19 
faktor5 , untuk kemudian analisis bermuara kepada konklusi 
: cara-cara bertindak terbaik6 gelar-gelar OLI. RAND Corp 
memiliki sejumlah Analis-Lawan-Insurjensi di antara yang 
terbaik di Dunia. 

Untuk kesekian kalinya [masih] sangat jelas nampak 
bagi Indonesia, bahwa : [1] Insurjensi masih menjadi 
problema laten. Walau Pemerintah kini bersama TNI 
khususnya, mampu mengendalikannya, sedemikian 
hingga : Insurjensi tidak mengemuka. Hemat Penulis 
sesungguhnya tiada pilihan lain bagi TNI khususnya, untuk 
secara sungguh-sungguh baik teoretis maupun praktis, dan 
dengan konsisten memperahli diri itu, dengan kelengkapan-
kelengkapan baik yang bersifat doktriner maupun Alutsista-

5 RAND Corp memiliki data base tentang Insurjensi dan Lawan Insurjensi, barangkali [di 
antara] yang terlengkap di Dunia, dalam rentang kurun 60-an tahun. 
6 Satu-paket-aksi-aksi [beberapa maxim] Lawan Insurjensi, yang dipilih-gelar berdasar 
si-kon dan sifat Insurjensi yang dihadapi.
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dan-perlengkapan tempur lain, yang dibutuhkan bagi 
gelar-gelar Operasi Lawan Insurjensi, OLI. Berangkat 
dari Satuan-satuan Perjuangan yang [1] bertempur dalam 
Strategi Gerilya, dan kala [2] tahapan pembangunan 
kekuatan Strategis bertempur dan berperang sebagai 
Tentara Nasional dalam upaya menjaga Kemerdekaan 
Bangsa dan Negara yang diproklamasikan dengan Kekuatan 
Militer-- dalam format Tentara Nasional Indonesia --, [3] di 
kemudian hari menjaga dan mempertahankan keutuhan 
Negara; maka semestinyalah TNI tidak pernah melupakan 
akar-historik akar-eksistensinya sebagai Satuan-satuan 
Tempur Gerilya, yang nota-bene : berhasil.

 Dr. Kilcullen dengan cerdas mengingatkan, bahwa, 
Insurjensi dan aksi-aksinya ’bergeser’ [dari Klasik], maka 
gelar Lawan Insurjensi pun bergeser [ke : Modern]. Karena 
itu hemat Penulis : NKRI amat butuh Perwira dan Bintara 
cerdas, yang mahir pada : Insurjensi dan Lawan-Insurjensi.

 Hingga di dasawarsa 1970-an, sejumlah Lembaga 
analisis asing yang bergengsi, mengapresiasi kemampuan 
gelar OLI dari TNI, yang juga dinilai berhasil menindak 
Insurjensi sama-sekali tanpa bantuan asing. Baik Malaysia 
maupun Pilipina tak saja butuh bantuan ’nasehat’, tetapi 
juga bantuan Pasukan Asing. Dalam perkembangan 
gelar TNI-AD khususnya, terhadap [1] DII-TII di pelbagai 
Daerah, khususnya Kahar Muzzakar, Sulawesi Selatan, 
dan Kartosuwiryo, Jawa Barat hingga thn. 1962-63, [2] di 
Operasi Trisula, Blitar-Selatan, thn. 1968-69; menampilkan 
beragam gelar Taktis Militer Matra Darat khususnya, 
yang sebenarnya juga berkembang, bilamana kita 
diperbandingkan dengan gelar OLI menumpas DI-TII Jawa 
Barat. Gelar Operasi Seroja mulanya, bertitik-beratkan 
Operasi Tempur penghancuran kekuatan-kekuatan Militer 
yang ada, untuk di kemudian harinya bertitik-beratkan 
OLI. Akan tetapi dengan [1] bertambah besarnya format 
Komando Operasi yang bertugas, dan sejalan dengan itu 
[2] kian kompleksnya organisasi gelar Operasi dengan [3] 
keterlibatan Matra Laut maupun Udara, pengkajian mendasar 
OLI Gabungan tiga Matra minim dilakukan. Kekhawatiran 
yang dapat saja terjadi adalah, bahwasanya : Matra-matra 
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7 Setelah OV-10 “Bronco” dinyatakan grounded, TNI-AU [dengan begitu totalitas TNI], 
ti dak memiliki Pesawat Udara Tempur-Serbu  bagi OLI. Di pasaram Internasional ada 
sejumlah jenis Pesawat yang cocok bagi gelar OLI [a.l. : Tucano]; walau di jangka panjang 
: pasti  lebih baik bila kita mampu merekayasanya sendiri.
8 Selain Satuan-satuan Marinir, Pasukan Katak maupun juga Den Jala Mengkara, 
bagi OLI [khususnya dalm bentuk Teror dan Penyanderaan], dalam mendukung-
mengefekti fk an gelar Sistem Senjata  Armada Terpadu, dhi. : menyekat, memutus 
maupun menghancurkan Insurjensi.
9 Lihat dalam analisis Penulis, OLI : Memenangkan Hanura, dalam Dharma Wiratama 
No. DW/125/2004.
10 Perang Gerilya merupakan Perang A-simetrik. Gerilyawan menghadapi pihak yang 
umumnya jauh lebih kuat secara Politi k maupun Militer. 

Laut maupun Udara khususnya, [4] memperlengkapi diri-
- atau justru tidak melengkapi-dan-melatih diri --, dengan 
Alutsista maupun Personel dengan Satuan/Organisasi 
tempurnya dan [5] mengembangkan Doktrin gelar yang : 
tak cocok dan tidak pas dengan kebutuhan gelar OLI Matra-
matra Gabungan. Baik Skadron-skadron Korps Pasukan 
Khas TNI-AU memang, pada dasarnya, mampu gelar 
OLI, sebagaimana juga Batalyon-batalyon Korps Marinir 
TNI-AL; akan tetapi yang disyaratkan utamanya bukanlah 
seperti itu. Yang sesungguhnya dibutuhkan adalah : 
kemampuan gelar OLI Skadron-skadron Udara Pesawat-
pesawat Udara AU7 -- dengan Alutsista yang tepat untuk itu 
--, sebagaimana Satuan-satuan Operasional Armada TNI-
AL8 yang dalam satu Kodal Gabungan TNI, mahir menindak 
dan gelar operasional-saling-mengunci-mematikan seluruh 
aksi Insurjensi, maupun jalur dukungan operasional dan 
logistiknya. 

 Sebagaimana sudah dikemukakan dalam analisis 
sebelumnya9, formula Dr. Bernard Fall : RW = G + P, 
barang tentu relevan dan amat mengemuka dalam konteks 
fenomena ini. Dalam Insurjensi kasus Fallujah, Kaum 
Insurjen mengedepankan pencapaian Sasaran Strategis 
hingga ke ujung ekstrema. Teramat mungkin bahwasanya 
kasus seperti ini bukanlah kasus yang pertama mengingat 
sejarah Gerilya yang sudah sangat tua. Aksi-aksi Insurjen 
yang lazimnya sadar-dan-paham akan kelemahan-
kelemahan pihaknya10, dan bakal menggunakan apapun 
peluang sosio-politik untuk menunjang langkah-langkah 
operasional bersenjatanya. 
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Catatan : Rumus ini merupakan rumus-dasar yang lazimnya diterima, 
oleh sebab dipandang praktis benar. Meski konsep di atas bisa dilacak 
balik hingga ke adagium umum Clausewitz yang berpendapat bahwa 
political will, kepentingan politik merupakan ’sukma’ aksi Insurjensi, Dr. 
Bernard Fall dan para analis mutakhir, menonjol Guru Besar di US Army 
War College Dr. Steven Metz sekali lagi mengangkat rumus di atas. 
Insurjen merupakan defi nisi makro, yang bisa ’hanya’ menggelar aksi-
aksi Gerilya plus teror, hingga ke Grup teror yang nyaris semata-mata 
menggunakan teror saja. Recovery Sosial-ekonomi, sama pentingnya 
dengan keharusan pendekatan yang secara kultural tepat, dan gelar 
aksi-aksi OLI yang tetap berada di jalur Hukum/HAM.

Catatan : Tabel dikutip dan diterjemahkan dari tulisan Robert R. Tomes, 
Relearning Counter-Insurgency Warfare, dalam PARAMETERs, 
Spring 2004. PARAMETERs adalah majalah US Army War College. 

Tabel 3. PEMBEDAAN INSURJEN DAN AKSI KONTRA-INSURJENSI 
Menurut Analisis David Galula 

KOMPONEN INSURJEN KONTRA-INSURJEN 
Asimetri Sumber Daya. Memiliki Sumber Daya, maupun

Kekuasaan/Power terbatas. 
 

Memiliki Sumber Daya, maupun 
Kekuasaan/Power yang mencukupi. 

Sasaran = Populasi. 
 

Bertahan terhadap 
Aksi Penumpasan Insurjensi 

Pemerintah. 

Mensosialisasikan secara luas, bahwa : 
Insurjensi bersifat dan bertujuan 

menggoyahkan Negara. 
Sifat alami politik Perang

Yang terjadi. 
Menggelar Perang untuk meme-

nangkan perebutan Hanura. 
Menggelar Perang untuk meme- 

nangkan perebutan Hanura, 
dengan tetap mempertahankan 

Legitimasi politiknya. 
Peralihan bertingkat/gradual ke 

Arah Perang. 
 

Menggunakan waktu untuk
Mengembangkan alasan perang.  

Selalu siaga dan berada di 
Sikap Reaktif. 

Sifat alami terbatas dari Perang. Digelar tersebar; menggunakan
kekuatan terbatas dengan di- 

sebar luas. 

Mempertahankan kegesitan 
Gerakan operasional,  
Menjaga Semangat. 

Beaya/dana. Merupakan saat-saat kebutuhan dana 
besar bagi aksi-aksi mula yang 

dilakukan. 

Mempertahankan kelangsungan OLI, 
berakibat tingginya Anggaran/beaya 

Politik maupun 
Ekonomi.  

Memperhatikan dengan cermat dan 
fundamental-obyektif dari : peran 

Ideologi yang ada : di pihak Pemerintah 
dan Insurjen. 

Modal/asset tunggal diawal 
Pemberontakan adalah : 

Gagasan/Idea atau sebab-sebab 
kritis/cause dari Pemberontakan. 

Mesti mengalahkan secara Strategis 
sebab-sebab, alasan-alasan dasar dari 
Pemberontakan/Insurjensi  yang ada. 
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11 Dalam Bab, Problems of Strategy in Guerrilla War Against Japan, dalam buku Selected 
Works of Mao Tse-tung, lihat Referensi. Dalam kumpulan karangan tersebut dimuat 
karangan-pemikiran Mao terpenti ng. Mao berpikir di fi hak Insurjen.
12 Mao adalah revisionis dari Marxisme. Dalam konsepsi perjuangan Komunisme : desa-
desa mengepung kota, yang utama dan pertama-tama baginya adalah Petani, bukan 
Buruh industri dalam konsepsi Marx.

Sedangkan Penulisnya Roberts R. Tomes, Ph. D, adalah Anggauta dari 
Council for Emerging National Security Affairs, yang berkedudukan di 
Washington, DC, AS. 

 Mao Tse-tung menegaskan : tanpa perencanaan 
bagi Perang Gerilya, maka kemenangan bakal mustahil11 
. Pola konseptual Mao, yang paradigmatis melihat kaitan-
hubungan Gerilya dengan Masyarakatnya sebagai : “…ikan 
dengan dan dalam lautan, di mana ikan tersebut berada 
dalam aksi perjuangannya..”, juga tetap berlaku. Selebihnya, 
dalam dominansi nafas politik langkah-langkahnya dalam 
menggelar Perang Revolusionernya, Mao adalah seorang 
Komunis12. Pendapat-dan-pesan itu, tidak terbantahkan. 
Dalam profesionalisme Militer yang mesti ‘dikibarkan’ dan 
selalu dimantapkan dalam, Rencana-rencana Operasi/
Renops Militer merupakan bagian penting dari keberhasilan 
operasi yang digelar. Merenggut tujuan-tujuan politik 
Strategi, dengan memenangkan Hanura, merupakan 
prioritas utama yang mesti ditunjang dengan Operasi Militer 
fi sik yang digelar. Barang tentu dibutuhkan perencanaan 
operasional yang mantap, realistik dan baik, yang tahap-
per-tahap dapat dilaksanakan dengan efektif. Bilamana 
terjadi kerapuhan Politik secara riel, Pemerintahan Pusat 
tidak mampu menggalang Kehendak Politik Nasional dan 
mengimplementasikan National’s Political Will itu terhadap 
penindakan dan eliminasi Insurjensi dan mempertahankan 
Integritas Bangsa; maka dengan langsung ataupun tidak, 
posisi Politik Insurjen [kemungkinan besar] menguat.

Komando Gabungan OLI-TNI dan peran AU
Di tengah-tengah kemajuan dan keberhasilan gelar 

USSOCOM maupun Satuan [Udara, Unit-unit Laut]-dan-
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Pasukan-pasukan [Matra Darat], Operasi Anaconda13 
[di tahun 2002] merupakan gelar gagal-- khususnya bagi 
SEALs --, yang melibatkan Komando Satuan-Pasukan 
Khusus ABAS, walau sejumlah dalih bisa dikilahkan : [1] 
operasi ini tak cuma menggelar Satuan Khusus, tetapi 
juga Pasukan non-Komando ABAS, walau juga Pasukan 
elit, [2] peran Satuan-satuan Khusus SEAL, yang digelar 
jauh di pedalaman Afghanistan, amat jauh pula dari 
jangkauan Armada dalam makna tradisional Operasi 
Matra Laut, fundamental agak janggal, kecuali berdalih 
pemberantasan Terorisme, sebuah kilah lemah, [3] 
walaupun awal kegagalan dipicu oleh jatuhnya seorang 
Anggauta Navy SEALs dari heli [Serma Niels Roberts], 
upaya penyelamatannya `beruntun membawa musibah 
operasional yang sebenarnya dapat dihindari, apabila saja 
kehati-hatian dipegang sejak mula, [4] kajian kemudian oleh 
Pentagon, menunjukkan : bahwasanya tatanan Komando 
Operasional bagi Anaconda, disusun tidak cermat, [5] 
tumpang-tindih dan berakibatkan sejumlah kebingungan di 
saat kritis. Panglima Enduring Freedom Jenderal [ADAS] 
Tommy Franks mengkomando Jajaran Perangnya dari 
Mabes US Central Command di Tampa, Florida AS, sekitar 
7000 mil jaraknya, dan 10 areal waktu berbeda dengan 
Mandala Afghanistan. Franks melengkapi Komando 
Ajunya dengan berton-ton Alkom [= Alat-komunikasi], akan 
tetapi mengandalkan rapat-komando-video jarak jauh, 
bahkanpun dalam pengalaman riel mutakhir AB modern, 
tetap memberi jarak-akurasi [baik dalam : detil, di ujung-
komando14, di Afghanistan], pasti membatasi ketepatan 
keputusan yang diambil [dan : menimbulkan dis-ilusi dan 
dis-orientasi]. “…efek-kedalaman kasus-problema gelar 

13 Digelar di wilayah pegunungan Afghanistan. Diturun-gelarkannya US Navy hingga 
jauh di pegunungan bagi OLI, sesungguhnya  nampak sempat menjadi problema. Akan 
tetapi amat boleh ini merupakan fakta teramat banyak US Army Green Berets yang 
operasional di Afghanistan, tak saja dibagi ke wilayah-wilayah terpencil, pegunungan; 
tetapi juga [bahkan] ke dalam kota-kota.
14 Pentagon membolehkan pengkajian pada kegagalan Anaconda, Mayor [ADAS] Mark 
Davis, US Army Rangers,  mengkajinya untuk meraih Strata-2 pada School of Advanced 
Air and Space Studies [AUAS]. Sebuah lagi analisis Pakar RAND Corp : Dr. Benyamin J. 
Lambeth, berjudul “Air Power Against Terror : Operati on Anaconda”.



ANGKASA CENDEKIA

109Edisi April 2015

yang dihadapi maupun ketepatan-waktu/real-time] yang 
alhasil, berjenjang dari organisasi jarak-jauh Komando US 
Central Command ini, mengakibatkan ritme-pertempuran di 
medan-medan yang terpentingpun, cenderung beroperasi 
dalam Waktu Bagian Timur AS, bukannya waktu-lokal,..” 
kata Mayor Davis, salah satu Komandan Unit di gelar 
Lawan Insurjensi ybs.

Struktur Komando Operasi/Koops yang menjadi kabur 
dalam realita-gelarnya, untuk sebagian [1] oleh sebab 
peri-laku ‘Militer-Sang-Panglima’ Jenderal Franks, yang 
Panglima Kawasan Central Command Cent Com, sekaligus 
Panglima Koops Operasi Enduring Freedom [= OEF], yang 
[2] terkadang mengambil keputusan, ad hoc, sebagai 
Panglima CentCom [tetapi] untuk OEF; dan [3] sebuah 
dari keputusan ‘fatal’ yang diambilnya adalah : tidaklah 
menyertakan AUAS-Komando-CentCom dari perencanaan 
Anaconda, di eselon [atas] Markas Besar CentCom; tetapi 
AU-CentCom baru dilibatkan di eselon-bawah [di tingkat 
gelar medan] Anaconda, di samping sejumlah Operasi-
operasi Militer CentCom lain di Afghanistan. Padahal tidak 
saja AUAS15 memiliki pilot maupun Alutsista handal untuk 
medan sulit, juga : Satuan-satuan Khusus Pararescue16 , 
satu-satunya Unit Khusus, yang oleh Pentagon, ditugasi-
pokok menyelamatkan Personil ABAS di medan apapun 
--; yang selalu disiagakan bila ABAS menggelar Operasi 
Militer, selain Satuan-satuan Pengendali Tempur17 .

Jenderal Franks ‘terlalu’ ditekan oleh MenHan Donald 
Rumsfeld, untuk meraih Tujuan-tujuan Strategik dengan 
jumlah Pasukan yang ada, yang sudah digelar, secepatnya. 
Walau Anaconda berhasil-- setelah korban yang tak perlu 
--, maka : lebih karena para Komandan Jajaran yang 

15 Dalam Tahapan Akhir Anaconda, tanpa peran Operasi Khusus-AU-CentCom, baik 
Combat Control Teams yang gelar di darat dan para Pilot yang mengawaki Alutsista 
Khusus, Operasi Anaconda bakal gagal.
16 Satuan Khusus ini telah ada sejak Perang Dunia II, tetapi pembinaan dan pemantapan 
intensif-berlanjut, efekti f setelah pemantapan USAF Special Operati on Command, yang 
formal dibentuk pada 10 Februari 1983 dengan pembentukan Angkatan Udara Ke-23 USAF 
17 Baik Combat Control Team [= CCT] maupun Special Operati on Weather Team [= 
SOWT], Satuan Khusus/Komando gelar darat USAF. Keduanya bagian dari USAF Special 
Operati on Forces [di TNI-AU penugasan seperti  ini diemban Paskhas.]. 
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profesional [menurut Davis dan Lambeth], khususnya para 
Komandan Satuan Udara AUAS/AU-CentCom, bukan 
lantaran kepakaran Militer Jenderal Franks [menurut Dr. 
Lambeth]. Di eselon atas AU-CentCom bertugas Letjen [USAF] 
Michael Moseley, yang prestisius, kemudian hari jadi KASAU; 
mengendalikan Operasi Udara yang berhasil, operasi Matra 
Udara riel terlibat walau buru-buru dirancang. USAF memang 
memiliki Perwira dan Bintara yang mahir tentang Insurjensi 
dan OLI; sejak Perang Dunia II, di mana US Army Air Force, 
masih bagian ADAS [baru dipisah tahun 1947].

Gelar OLI khas AU
Manakala AD dan AU-Perancis menggelar Lawan 

Insurjensi di Aljazair [di dasawarsa 1960-an], [1] AD-
Perancis, mendasar dan intensif mengekplorasi gelar Unit-

unit Helikopter di medan 
operasi yang luas dan relatif 
terbuka. Faham antara lain 
akan sifat hit-and-run-and-
hide aksi gerilya dan [2] 
Intelijen [terutama lokasi di 
mana konsentrasi Insurjen 
berada] dan [3] reaksi-
cepat gelar OLI; [4] maka 
AU juga AD [yang intensif 
menggunakan aksi lintas-
Heli, selain gelar darat 
Kombat-Intelijen] fokus 
kepada operasi lacak-
posisi Insurjen dengan 

beragam Alutsista [dhi. : AU terutama menggunakan pesawat 
ringan intai-sayap-tetap] yang selalu diperbaiki kemampuan 
efektivitas gelarnya. Sedangkan AD menggunakan pelbagai 
jenis daya angkut Heli, dan kemudian merekayasa Heli-
heli Serbu [‘mengisi’ dengan serangan sebelum Pasukan 
Penyerbu efektif mendarat-dan-menyerang].

AB-Perancis adalah pelopor gelar Heli-Serbu bagi 
moda-angkut-dan-serbu Pasukan Darat, baru di kemudian 
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18 Selain di pelbagai Field Manual, wujud fi sik utama adalah : Divisi Ke-101 Serbu Udara 
ADAS.
19 Satu di antaranya Resimen I Para Legiun Asing, yang berprestasi tempur amat ti nggi. 
Markas Besar AB tegas membubarkan Resimen ini-- sebagian Perajurit, khususnya 
Perwira yang berhasil lolos dari Polisi Militer Perancis, bergabung dengan OAS, grup-
bawah-tanah yang menentang de Gaulle --; kini Legiun hanya memiliki [satu] Resimen 
II Para, yang juga berprestasi ti nggi. 

hari AS mengadopsi dan mengembangkannya lebih jauh18, 
akan tetapi kurang fokus bagi gelar OLI. Sesungguhnya 
inovasi-inovasi Militer [Kinetik] AB-Perancis yang digelar 
cukup baru dan efektif, tetapi dimensi-Sosio-Politik tidak 
pernah mendukung Perancis, dalam realita si-kon sosial 
Masyarakat Aljazair yang paling tidak terdidikpun, tak suka 
Bangsanya dijajah Bangsa Asing yang non-Islam.

 Opini Publik lokal nyaris tak memungkinkan Perancis 
meraih si-kon Sosio-Politik untuk menang.

Divisi Para AD-Perancis19 di bawah para Perwira yang 
fanatik-Perancis, dibawah komando Jenderal Jaques Massu 
yang berkarakter keras, [5] menghancurkan bagian-bagian 
Kota Algiers [di pusat-pusat konsentrasi gerilya-kota], dengan 
korban Sipil besar, dengan berton-ton dinamit, yang justru 
mengobarkan sentimen anti-Perancis-- baik di Aljazair maupun 
Perancis-daratan --, lantas malahan [6] menyudutkan AB-
Perancis dan Pemerintah-Paris di mata Bangsa Perancis akan 
pelbagai Pelanggaran HAM berat. Gelar OLI AB-Perancis di 
Aljazair nyaris merobek Negara, kala para Jenderal Mandala 
Aljazair menolak pemerdekaan Aljazair, memberontak 
dan melawan Paris; lalu kemudian berulang-kali berusaha 
membunuh, dan gagal, Presiden de Gaulle yang dicap : biang 
pemerdekaan Aljazair.Massu tidak terlibat pemberontakan 
terhadap Paris maupun de Gaulle-- sebagai Perajurit sejati 
ia tetap loyal --, tetapi peledakannya di Kasbah [bagian kota] 
Algiers dan bukti-bukti penyiksaan yang dilakukan Pasukannya, 
menyebabkan di kemudian hari ia dilengser; walau Bangsanya, 
tetap menganggapnya : Pahlawan.

Aljazair menjadi tragedi-penutup bagi Perancis, 
setelah kehilangan Vietnam. Sejumlah Jenderal ditangkap, 
a.l. : Challe, Jouhad, Zeller dan Roul Salan, walau lima 
tahun kemudian mendapat amnesti.
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Di Vietnam, di bawah Jenderal de Lattre de Tassigny 
yang legendaris, AB-Perancis berulang kali memukul 
mundur AD-Vietminh di bawah Jenderal Vo Nguyen Giap. 
Tetapi [bahkan Jenderal sebesar prestise] de Tassigny20 
tidak bias menindak-lanjutinya dengan gelar-gelar OLI 
efektif, lantaran Perwira-perwira Perancis kala itu [di 
Vietnam] tidak menyukai aksi-aksi OLI. Boleh dibilang 
pasca masa-masa kegelapan-OLI Perancis di Vietnam, 
kemudian muncul Perwira-perwira Pembaharu, tidak cuma 
Pemikir tetapi juga Praktisi gelar OLI, a.l. : Dr. Bernard 
Fall yang karir bermula sebagai Partisan dalam masa 
pendudukan Jerman atas Perancis, David Galula yang 
menarik pengalamannya dari gelar-gelar OLI AD-Perancis 
yang diembannya, begitu pula Roger Trinquier-- ia menulis 
risalahnya tentang OLI, untuk Sesko ADAS, dengan judul 
Modern Warfare [= ‘Peperangan Modern’]--; ketiganya 
menulis buku yang dikaji di pelbagai Negara [di kategori Dr. 
David Kilcullen21 tergolong : Insurjen Klasik, yang toh tetap 
berharga bagi pengkajian Insurjensi Modern.]

Sasaran [Politis] Strategik Insurjensi Modern di 
kategorisasi baru Kilcullen : lebih kompleks-canggih-akbar. 
Contoh ekstrim nampak e.g. : pada Strategi Al-Qaeda, yang 
bersasaran menghancurkan AS dan Sekutunya, dengan 
segala cara dan “…dengan restu Ilahi..”22 Adakah Qaeda 
memiliki daya Militer sekuat AS ? [Asimetrisme, prinsip ini 
tetap ada.] Al’Qaeda menyerang dari luar AS, dan : hingga 

20 Sial bagi Perancis, de Tassignypun juga tak lama berkesempatan menjadi Gubernur 
Militer sekaligus Panglima AB-Perancis di Vietnam, kanker merenggut hidupnya. Iapun 
diangkat menjadi Jenderal Besar Anumerta. 
21 Era Irsurjensi dibahas Fall, Galula maupun Trinquier, dalam kategorisasi Kilcullen : masuk 
di Era Klasik. Trinquier membahas kajiannya dalam perspekti f Perang Modern, sebuah 
di antara pendapatnya terpenti ng : menghadapi Insurjensi, segala [1] Cara Berti ndak 
dan [2] Persenjataan modern, layak digelar. Bahkan juga senjata nuklir [Perancis sudah 
memilikinya kala itu.] Negara ti dak boleh kalah menghadapi Insurjensi. Di gelar aksinya 
Massu sebenarnya meraih momentum Militer positi f, tetapi Opini Bangsa dan Pemerintah 
Paris tak memberi dukungan kepada Tentara dan Sang Jenderal; bersebab pada pelbagai 
penyiksaan dan pelanggaran HAM berat yang terjadi.
22 Dari interview Al Jazeera pada Usamah bin Ladin [lebih dikenal di Barat sebagai: Osama 
bin Laden]. Juga ISIS yang tak hanya bersasaran : merobohkan Pemerintah Syiah di Irak, 
tetapi mendirikan Kalifatullah Islam di Suriah-Raya [termasuk Irak].
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kinipun satu-satunya serangan efektif baru pada aksi 
Ground Zero Menara Kembar, yang berdampak ringan saja 
pada Politik maupun Perekonomian AS. [GAMBAR : A-10 
“THUNDERBOLT II AUAS]

 

TNI bahkan mulai eksistensinya, di Perang 
Kemerdekaan dengan aksi Gerilya, dan di kemudian hari di 
luar peran aktif :[1] Pusat Infanteri TNI-AD dalam mengkaji 
pelbagai masukan lapangan [2] dua risalah berharga 
dilahirkan oleh dua Tokoh-45 TNI : Kol. AH Nasution dan 
Kol. TB Simatupang.

Nasution yang kemudian menjadi Jenderal Besar TNI, 
menulis Pokok-pokok Perang Gerilya yang luas dikenal, 
diterjemahkan ke banyak bahasa; sedang Simatupang 
yang pensiun sebagai Letnan Jenderal TNI, menulis 
Laporan dari Banaran. Kedua Jenderal itupun layak disebut 
Praktisi dan Pemikir sekaligus, lantaran di masa Gerlya 
mereka [ada bukti] sempat mengkaji pemikiran-pemikiran 
von ClaANusewitz yangrelevan dengan aksi-aksi OLI.

TNI yang mengawali bhakti Negara via Gerilya, 
malahan pernah dihargai Bangsa Asing, sebagai : Mampu 
menumpas Insurjensi Dalam Negeri, tanpa bantuan Asing; 
sebagai a.l. Malaysia dibantu Inggris, atau Filipina dibantu 
ABAS sampai kinipun.

Pesawat BTU Unggulan A-10 Thunderbolt
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Kini salah sebuah ancaman serius kita adalah : 
aksi Insurjensi, baik dalam wujud aksi-aksi Gerilya yang 
mengarah kepada dis-integrasi Bangsa dan Wilayah, juga 
Terorisme dan/atau : Gerilya sekaligus Teror, yang alhasil 
juga mengarah ke dis-integrasi Bangsa dan Wilayah. Di 
Poso, dan Papua [yang luas wilayah dengan medan berat 
menjadi : penyulit tersendiri], itupun bila Aceh dinilai sudah 
aman. [GAMBAR : PESAWAT TEMPUR OLI “SUPER TUCANO”]

SEJUMLAH RENUNGAN:
I.  Pusat OLI TNI, Pusat Infanteri, Sesko-sesko 
[Matra] Angkatan, mengkaji-menggabungkan-
mengkoordinasi-dan-mengembangkan Keahlian OLI23: 
Kendatipun socio-politically heavy, menindak OLI tetap 
membutuhkan keahlian spesifi k Kemiliteran. Sejumlah Korps 
Militer LN yang sudah membuat kategorisasi ‘baru’ menjadi 
bidang tindakan-tindakan [1] Soft Forces, menangani, 
menindak ranah sosio-politik-ekonomik-budaya dan aksi di 
bidang Opini-Sosial maupun koordinasi-dan-pemantapan 
tindakan-tindakan pengendalian-wilayah dari langkah-
langkah OLI, dan [2] Kinetic Forces, menangani langkah-

23 Dalam ABAS terdapat Centers pengkajian-pengembangan OLI, a.l. : Army-Air Force 
Center for Low Intensity Confl icts [LangleyAFB, Virginia], nama ini kemudian diubah. USAF 
mengkaji Insurjensi  semenjak masih menjadi bagian US Army. Juga US Army-US Marine 
Corps Center for Counter Revoluti onary Warfare ], berpusat di Fort Bragg.

FLEKSIBEL BAGI OLI :LAMBAT DAN GESIT BERMANUVERFLEKSIBEL BAGI OLI :LAMBAT DAN GESIT BERMANUVER
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langkah Militer yang lebih paham, sadar pada aspek-aspek 
Soft Forces dari totalitas penindakan-perwujudan OLI. 
Jenderal [Inggris] Lord Gerald Templer dengan ‘ekstrem’ 
berujar, “…bahwa urusan tembak-menembak dalam Lawan 
Insurjensi, cuma 10-an persen, ….selebihnya problema 
Perebutan Hati-nurani Rakyat…” Baik bagi gelar Soft Forces 
maupun Kinetic Forces, TNI mungkin saja membutuhkan 
pengkajian-pengkajian baru yang perlu wawasan-wawasan 
baru, ‘radikal-inovatif’ bagi penindakan-penindakan dengan 
modus baru terhadap Lawan Insurjensi. Sebuah Pusat 
OLI-TNI amat boleh jadi, bila ditata benar, akan jauh lebih 
efektif menggabungkan upaya-upaya pengkajian, uji-uji-
coba gelar dan penyusunan-penyusunan konsep-konsep 
maupun wujud gelar baru bagi OLI. Hingga kinipun, nyaris 
semenjak Hari-hari Kemerdekaan Bangsa ini diraih 17 
Agustus 1945, seyogyanya Bangsa ini, bak [tetap] wajib 
untuk dengan terus-berkelanjutan mengkaji : [1] apa dan 
bagaimana mengeliminasi benar-benar secara mendasar, 
khususnya dalam makna Sosio-Politik-Agama-dan-Kultural 
[2] dan apa dan bagaimana Cara-cara Bertindak/CB 
Strategik maupun Taktis menindak Insurjensi secara Militer 
dan Polisional secara terkoordinasi dalam keseutuhan-
aksi Operasi Militer Pertahanan Negara dalam menjaga 
integrasi-Bangsa24. Dr. David Kilcullen menulis : “Lawan 
Insurjensi menjadi mode lagi. Kini dalam empat tahun 
mutakhir, lebih banyak dianalisis tentangnya ketimbang 
di 40 tahun terakhir…” Sedangkan Dr. William Rosenau 
[RAND] juga menulis, bahwa “…Insurjensi dan Lawan-
Insurjensi meraih lagi perhatian Militer, Akademik maupun 
Jurnalistik25 yang tak nampak semenjak pertengahan 
1960-an. Akademisi maupun Perwira-perwira-Lapangan, 
mengkaji lagi aksi-aksi OLI di Abad XIX dan XX, khususnya 
yang digelar AS maupun Kekuatan Kolonial lain…” 

24 Terminologi Insurjen[si] memang merupakan peristi lahan Sosio-Politi k. Dalam masa 
Penjajahan Belanda : Rakyat dan TNI yang memberontak digolongkan dalam : Insurjen/si. 
Akan tetapi kitalah, dan telah dikukuhkan dalam Pengakuan Internasional. Pemilik Negara 
ini, dan semua pemberontakan dan upaya mendisintegrasi NKRI menjadi upaya Insurjensi. 
Pemahaman seperti  ini diterapkan dalam konteks kajian analisis ini.
25 Dan risalah ini : upaya sumbang-saran seorang Wartawan-Senior.
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II. RAND, Dr. David Kilcullen [data lapangan dan fokus 
studi awal pada gelar-gelar OLI TNI] : Kilcullen menyimpulkan 
bahwa : sebagian besar prinsip-prinsip OLI-Klasik, tetap 
relevan dan efektif digelar ! Sekali lagi, walau sample-cases 
cukup luas; penerapan casuistic tetaplah harus melihat sikon-
riel yang dihadapi : Mesti dipahami bahwa tidak ada formula 
tunggal yang efektif menghadapi kasus aksi-Insurjensi. 
Beberapa formula, yang di analisis ini disebut maxim, mesti 
digelar dalam [1] ‘keseutuhan paket’ dengan [2] melihat 
kasus Insurjensi yang dihadapi. Merupakan pola umum 
dalam banyak kasus Militer, dalam hal Kekuatan Insurjen 
tidak mampu menghadapi Kekuatan NKRI/TNI, mereka 
menggelar aksi-aksi Insurjensi. Andaikatapun Satuan-satuan 
Darat Matra Udara tidak digelar di darat melaksanakan OLI, 
sebuah Angkatan Udara tetap memerlukan adanya Ahli-ahli 
Gelar OLI. [Dalam TNI, bagi gelar-darat Matra Udara, PGT-
Paskhas AU kini, di zaman Kapten Pasukan Sugiri Sukani, 
tahun 1950-an, mereka geladi-riel memburu DI/TII di Jawa 
Barat. [Tabel dikutip dari analisis Pakar RAND, sebuah 
Institusi Think Tank AS yang memiliki data Insurjensi, satu di 
antara terlengkap di Dunia.]

III. TNI dengan Satuan-dan-Pasukan Khusus TNI 
yang terus mekar, perlu Komando Gabungan Korps 
Khusus TNI : Sementara Komando Gabungan Pasukan 
Khusus tidak ada di eselon operasional Markas Besar 
TNI, lahir Pasukan-pasukan Tugas Khusus, a.l. : Peleton 
Intai Pertempuran [= Tontaipur] yang lebih dibentuk bagi 
kebutuhan gelar Kostrad. Saatnya kekuatan Satuan-satuan 
Istimewa itu dikoordinasikan daya dan kemampuannya, 
khususnya bagi gelar OLI. Kebutuhan akan kemampuan 
gelar Satuan-satuan Udara bagi gelar OLI Matra Udara 
saatnya dimulai dan dimantapkan. Kala AB-Vietminh 
melatih Pasukan-pasukannya untuk bertempur jarak dekat 
dengan Pasukan ABAS, Komando Khusus AUAS justru 
melatih Bantuan Tembakan Udara akurat di jarak amat 
dekat, dalam senerji aksi dengan Pasukan Darat AS, dan 
dengan begitu mementahkan Taktik bertempur jarak-dekat 
AD-Vietminh. Kajian gabungan mendalam-dan-mendasar 
mesti dilakukan untuk meraih efektivitas gelarnya.
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IV. Unsur Darat Matra Udara TNI : Andaikatapun 
Satuan-satuan Darat Matra Udara tidak digelar di darat 
melaksanakan OLI, sebuah Angkatan Udara tetap 
memerlukan adanya Ahli-ahli Gelar OLI bagi Satuan-
satuan Udara Operasionalnya [dan Satuan-satuan Darat 
Matra Udara, bagian fungsional gelar Matra Udara]. 
Lebih dari itupun : dinamika antaraksi operasional antara 
Insurjen dan Satuan-satuan Matra Udara [sistemik gelar 
Unsur-unsur Darat-dan-Udara Matra Udara] TNI, mesti 
paham dan mengantisipasi perubahan/teroboson aksi 
Insurjen; khususnya menghadapi sejumlah prinsip-gelar 
OLI Doktriner yang ‘relatif’ tetap.[Sifat Doktrin-Gelar 
Militer manapun, selalu berpatokan pada sejumlah basis 
yang relatif tetap; walau dalam dinamika-geraknya selalu 
mengantisipasi perubahan bahkan yang mendasarpun.]

V. Inovasi Militer, Buku Petunjuk [= Bujuk] yang 
berkembang, Dukungan Masyarakat: Dalam terminolgi 
kini, [1] mendukung dan mensosialisasikan langkah-langkah 
Sosial-Politik-[Perekonomian-dan-Kesejahteraan-Sosial], 
membutuhkan Operasi [Perang] Informasi yang digelar 
efektif, selain [2] Operasi Kinetik [aksi-gelar Militer] yang 
efektif, terkendali dan terukur [khususnya untuk menghindari 
collateral damages]. Walau jelas terdapat prinsip-prinsip 
tertentu dalam meraih efektivitas gelar Operasi Informasi itu, 
tetapi kandungan [= contents] mesti spesifi k, khas mengenai 
kebutuhan ‘jiwa’ si-kon yang menjadi ‘sengketa’ Negara 
dengan Insurjen. Demikian pula dalam hal gelar Operasi 
Kinetik. Walau jelas-jelas terdapat basis-basis gelar Militer 
efektif menghadapi Lawan apapun, bagi gelar Militer [dalam 
hal Negera berkekuatan dominan], akan tetapi pertimbangan-
pertimbangan Sosio-Politik, mengharuskan pengendalian-
spesifi k-khas-terukur yang kasus-per-kasus dapat berbeda. 
Perlu [3] Panglima dan Staf Komando yang cerdas, 
juga [4] para Komandan [Batalyon, Kompi-Peleton dan 
Regu] yang cakap-cerdas-handal. Sejumlah Analis-Militer 
menyebutnya : [5] Perang Sersan, bahkan Perang Kopral, 
oleh sebab para Komandan Regu dan Kelompok Tempur, 
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amat seringkali mengambil keputusan spesifi k sendiri di 
‘ujung-ujung tombak’ Unit Tempur. [Bagi Matra Udara ini 
relevan bagi Tim-tim Pandu Gelar Matra yang beroperasi 
di darat.] Bagi Skadron-skadron Udara, bagi parta Perwira 
Pilot dan para Komandan di segenap eselon Komando. Dr. 
Bernard Fall [seperti David Kilcullen, ia mantan Perwira yang 
kemudian mengambil gelar Doctor di Universitas terkemuka 
Negaranya], tegas-tegas berujar…”langkah-langkah gelar 
yang sukses, umumnya juga yang terakhir..!” Ia berpesan 
bahwa : oleh sebab Insurjen juga berkembang Ilmunya, 
maka merekapun mengembangkan langkah-langkah yang 
dirancang efektif menghindari kesalahan-kesalahan yang 
bakal menghancurkan mereka. Ini menyebabkan, bahwa 
menghadapi Insurjen dan sukses menggelar OLI, butuh 
[5] Perwira cerdas, berpengalaman gelar, [6] sebuah Pusat 
yang mampu cepat mengembangkan langkah inovatif efektif 
mengeliminasi Insurjensi di Negaranya.
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