
Tulisan pertama tentang Kekuatan udara (airpower) 
sumbang an oleh Se sko TNI-AU menambah wawasan “know-

ledge” tentang Air and Space power, thema yang pernah juga 
diungkap QD terbitan lalu. Semakin banyak tulisan dengan 
thema yang sama, didukung dengan referensi yang terkinikan 
(diatas tahun 2000-an) akan mengerucut menampilkan konsep 
yang lebih absah (valid) untuk digunakan bagi kepentingan 
akademik. Disisi lain para peneliti/pengkaji isu pertahanan 
nasional tetap merasakan kesulitan tanpa kehadiran kamus 
khusus pertahanan nasional atau militer yang tentunya resmi 
dikeluarkan oleh KemHan atau Mabes TNI. Kamus yang akan 
mempersatukan persepsi pengetahuan pertahanan nasional. 

Tulisan berikut merupakan renungan kegelisahan langka-
nya “model” yang komprehensif tentang cadangan. Pemikiran 
cadangan era sekarang sudah tidak berpikir lagi dicadangkan 
untuk pe rang, tetapi sudah menjadi komplemen kekuatan 
re guler. Model diawali dengan paradigma nasional, menu-
run menjadi strategi militer nasional atau strategi TNI yang 
bermuat an means, ways, dan ends-nya, menurun dalam dua 
(2) cabang. Bisa menjadi kekuatan utama dan cadang an atau 
kekuatan utama saja, atau kekuatan utama dan cadangan  ter-
batas dan berorientasi operasi gabungan,dst. Jantung prob-
lema ini adalah “modeling” kalkulus kekuatan utama dan atau 
cadangan yang akan dibangun oleh para “comptroller” Kem-
han. 

Tulisan ketiga membahas cara - cara ASEAN menyelesaikan 
masalahnya. Cara - cara yang didengungkan dalam bahasa “di-
alok” namun nampaknya belum terstruktur dengan jelas versus 
isu yang dikemas dalam perlombaan senjata/kekuatan militer 
dan isu yang bersumber kepada sekuriti energi, dan maritim. 
Penjumlahan antara driver dan enabler semakin membuat isu 
tersebut memanas. Unsur “driver” adalah proyeksi kekuatan 
militer baik AS maupun China, dan ketegangan regional se-
dangkan faktor “enabler” adalah meningkatkan perlombaan 
persenjataan diantara aktor regional itu sendiri. Pemicu kete-
gangan adalah isu Laut China Selatan (PLA/N) dan bergesernya 
“poros” kekuatan Maritim AS di landskap Asia-Pasifik dan me-
ningkatnya anggaran belanja militer di regional ini. Sedangkan 
aktor negara kepulauan terbesar yakni Indonesia dan Philipina 
masih “ merayap “ menuju struktur kekuatan Maritim yang 
benar - benar kapabel untuk bisa memainkan pe rannya lebih 
tajam lagi. Apakah ASEAN dengan pedangnya berupa ARF kapa-
bel mengurangi ketegangan di regional ini?
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MENUJU MASYARAKAT INDONESIA BERKESADARAN MARITIM

PERKEMBANGAN 
KEKUATAN UDARA

Sekolah Staf Dan Komando TNI AU

Dari Perang Parit Menuju 
Penggunaan Kekuatan Udara

Perang merupakan langkah terakhir dari 
diplomasi dua negara atau  lebih  yang gagal.1   

Pada saat  itu  strategi  perang yang  paling 
lazim dipergunakan adalah perang parit yang  
pada  jamannya disebut sebagai  perang  Total.   
Perang Parit  pada dasarnya menggunakan 
strategi perang statis.   Perang akan  berkecamuk  
dengan cepat diantara pasukan.   Senjata yang 
dipergunakan sangat beragam, dari penggunaan 
gas beracun, senapan mesin, dan penembakan 
artileri.   Tujuannya adalah  untuk mendapatkan 
efek pembantaian yang  besar di sepanjang 
medan perang yang membentang ratusan mil.   
Pada abad 19, perang tidak lagi dilaksanakan 
secara eksklusif  oleh tentara terlatih atau 
tentara bayaran yang disewa.  Perang yang terjadi 
di seluruh belahan dunia telah berkembang 
menjadi perang total yang melibatkan seluruh 
elemen national power negaranya.   Akhir-akhir 
ini penggunaan sarana udara  menjadi  primadona 
setiap bangsa.

Munculnya pesawat terbang dalam Perang 
Dunia I telah menawarkan alternatif terbaik 
untuk mengganti perang parit yang statis.  Pada 
awalnya pesawat terbang digunakan untuk 
observasi dan pengintaian posisi lawan, namun 
karena keuntungan dari menggunakan pesawat 
terbang sebagai senjata sangat memung-
kinkan,  akhirnya pesawat juga  dipergunakan 
untuk melaksana kan penetrasi lawan de-
ngan melakukan serangan kedalam willayah  
musuh.  Pesawat terbang dengan mudah dapat 
menyeberangi garis batas antara dua negara  
dan  dapat menyerang pusat  kekuatan  lawan, 
seperti industri, populasi, dan kekuatan militer  

1 Clausewitz, Carl Van,  Politic and Diplomacy,  Jakarta Press, 
2009.



secara efektif dan efisien.   Selanjutnya menjadi 
jelas bahwa pesawat terbang merupakan  sarana 
yang dapat  melaksanakan  terobosan  jauh  
kedalam kubu pertahanan  musuh dan membawa 
konsep manuver udara ke dalam operasi militer.  
Para pelaku perang saat itu percaya bahwa 
kemenangan perang akan tercapai  bila berhasil  
menyerang pusat-pusat penting lawan (Center of 
Grafity --- COG).   Perang Dunia I telah memberikan 
pelajaran bahwa kekuatan udara memegang peran 
kunci dalam menghancurkan pusat-pusat strategis 
suatu negara, termasuk pabrik-pabrik, jalur 
transportasi, pusat pemerintahan, dan industri 
pertahanan.   Trenchard beranggapan bahwa 
kekuatan udara dipergunakan untuk mendukung 
kekuatan darat dan lebih berdedikasi dalam 
operasi mandiri atau  operasi independen dan 
setelah Perang Dunia I.  Trenchard semakin yakin 
bahwa peran kekuatan udara adalah prioritas 
utama yang harus dikedepankan sementara peran 
pasukan Darat dan Laut bersifat sekunder.2 

Teori Air Power

Air Power atau Kekuatan udara suatu bangsa 
merupakan salah satu instrumen yang dapat 
didayagunakan sebagai modal bagi suatu negara 
dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya.   
Dari beberapa  ahli perang mengungkapkan 
bahwa:

1. Duilio Douhet.  Dalam teori “Command of The 
Air”, dinyatakan bahwa “there is only one 
attitude to adopt in aerial warfare-namely, an 
intense and violent offensive, event at the risk 
of enduring the same thing from the enemy.   
The one effective method of defending one’s 
own territory from an offensive by air is 
to destroy the enemy’s air power with the 
greatest possible speed’3.  Hanya ada satu sikap 
dalam mengambil tindakan untuk perang udara 
yaitu serangan intens dan menyerang untuk 
menghancurkan, bahkan dengan mengambil 
resiko yang sama dengan musuh.  Salah satu 
metode yang efektif untuk membela wilayah 
kita dari serangan udara adalah menghancurkan 
kekuatan udara musuh dengan menggunakan 
kecepatan yang paling besar.  Hanya Air Power 

yang bisa menyerang secara langsung yang 
dapat menimbulkan Psychological Impact. 

2. Winston Churchill.   Air power is the most 
difficult of military forces to measure or even 
to express in precise terms.   The problem is 
compounded by the fact that aviation tends 
to attract adventurous souls, physically adept, 
mentally alert and pragmatically rather than 
philosophically inclined4.  Kekuatan udara 
adalah yang paling sulit dari semua bentuk 
kekuatan militer untuk diukur, atau bahkan 
menyatakannya dalam istilah yang tepat.

3. Field Marshal Bernard Law Montgomery.   “If 
we lose the war in the air, we lose the war 
and we lose it quickly”.  Apabila kita kalah 
perang di udara, maka kita akan kalah perang 
dan kita akan kalah dengan cepat.  Kekuatan 
udara adalah sesuatu yang tidak dapat dipisah-
pisahkan.  Jika kita membaginya menjadi bagian 
yang terpisah-pisah, hanya akan membuatnya 
menjadi terpecah-pecah dan menghancurkan 
aset terbesarnya, yaitu fleksibilitas. 

4. Teori Penguasaan Udara Cooper (1951).    
Dalam Cooper’s Control Theory Cooper 
menyatakan bahwa kedaulatan negara di udara 
ditentukan oleh kemampuan negara-negara 
yang bersangkutan untuk menguasai ruang 
udara yang ada di atas wilayahnya5.     

5. Teori Ruang Udara Schatcher. Pada 
Schatcher’s Air Space Theory dinyatakan 
bahwa kedaulatan negara di ruang udara 
hanya terbatas pada daerah dimana dapat 
dilakukan penerbangan dengan pesawat udara 
yang dilakukan manusia.   Artinya bahwa batas 
kedaulatan udara semua negara seharusnya 
sama sesuai dengan pencapaian teknologi 
penerbangan yang ada saat ini.

6. British Air & Space Power Doctrine Ed-4.    
Air and space power is: The ability to project 
power from the air and space to influence the 
behaviour of people or the course of events6.

7. William Mitchell (1879-1936):   Kekuatan 
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2 Hugh Montaque Trenchard,”Air Power Theorist Trenchard. En. Wikipedia.org/wiki/hugh_trencard. Di unduh tahun 2013. Pukul 13,30.
3 Douhet  Guilio, Military Times Classic, “the Command of The Air” di unduh dari http:/www. Military-times.co.uk.2013.
4   Winston Churchill as quoted in AP 3000 Third Edition, British Air Power Doctrine, Directorate of Air Staff, Ministry of Defence, London, 

1999, p.1.2.1.
5 Priyatna Abdulrrasyid, Kedaulatan Negara di Udara, Fikihati, Jakarta, 2003, hal. 103.  
6 Winston Churchill as quoted in AP 3000 Third Edition, British Air Power Doctrine, Directorate of Air Staff, Ministry of Defence, London, 

1999, p.7.



udara memiliki efek mendalam dan abadi 
pada doktrin kekuatan udara dan penggunaan 
dari kekuatan udara.   Premis utama teori ini  
adalah keyakinan bahwa Angkatan Udara yang 
independen dan setara di bawah departemen 
pertahanan yang terpadu adalah cara paling 
efisien untuk mengahadapi lawan bahkan untuk 
melawan musuh dari luar negeri.  Kekuatan 
udara bisa menyerang pusat-pusat penting 
musuh tanpa terlebih dahulu mengalahkan 
Angkatan Darat dan Angkatan Laut musuh7. 

8. Doktrin Swa Buana Paksa Tahun  2012.   
Kekuatan udara nasional adalah kemampuan 
total bangsa dalam menggunakan media udara 
sebagai sarana bagi pencapaian kepentingan 
nasional8. 

Pemikiran Tentang Penggunaan Kekuatan Udara  

Penggunaan Kekuatan Udara pada awalnya 
dibatasi untuk membantu secara langsung 
terhadap kekuatan Darat dan kekuatan Laut 
atau dengan kata lain yang lebih sederhana 
bahwa kekuatan Darat dapat memanfaatkannya 
untuk melaksanakan pengamatan udara dengan 
tujuan mengarahkan tembakan artileri Darat 
ke sasaran musuh.   Disisi lain, perkembangan  
ilmu pengetahuan dan teknologi yang  dinamis  
senantiasa bermuara pada sistem penguasaan 
udara.  Media yang seolah bebas hambatan 
ini  telah  menjadi suatu persyaratan untuk 
memenangkan perang dari jaman ke jaman baik 
peperangan di Darat, di Laut dan di Udara.    

Sejak awal, perang modern melibatkan 
lebih dari satu angkatan.   Kehadiran Angkatan 
Udara merupakan sesuatu hal yang menentukan 
dalam sebuah peperangan (warfare).  Walaupun 
kekuatan udara masih tetap membantu kekuatan 
darat dan kekuatan laut dalam operasi militer, 
akan tetapi melalui karakteristik yang unik maka 
kekuatan udara akhirnya bukan lagi menjadi 
bagian dari kekuatan darat dan laut.  Munculnya 
pesawat-pesawat multi role merupakan 
pertunjukan senjata bernilai strategis yang sulit 
untuk  dilumpuhkan.   Betapa tidak, setiap aksi 
manuver pesawat ini sudah dapat dipastikan 
mempunyai prinsip penggunaan kekuatan  udara 
yang maksimum dalam rangka memperoleh 
sasaran  optimal dalam ketepatan akurat dan 

daya hancur yang  besar.   Penghancuran seluruh  
sasaran yang bernilai strategis di tempat yang 
terpisah sekalipun tidak akan membutuhkan 
waktu terlalu lama.    Prinsip  quick kill  menjadi 
prioritas utama dalam  setiap serbuan.

TNI AU Dan Doktrin Kekuatan Udara

As the world changes, the Air Force must 
change with it.   Unfortunately, it is ill-prepared 
to move into the world; in fact, the Air Force was 
becoming increasingly unable to deal effectively 
with the old world.   Tidak bisa dipungkiri bahwa 
pertumbuhan  TNI AU dari masa ke masa harus 
berhadapan dengan variabel tantangan yang 
terus meluas seiring dengan dinamika lingkungan 
strategis yang senantiasa berubah.  Kompleksitas 
ancaman yang berkembang bukan saja berupa 
ancaman regular maupun iregular war/asimetric 
war, namun  juga berkembang pada ancaman perang 
hybrid.  Strategi yang telah dijalankan termasuk 
perubahan demi perubahan yang dilakukan oleh 
TNI AU, pada dasarnya adalah proses perubahan 
untuk membangun eksistensi kemampuan dan 
kekuatan TNI AU yang mampu menghadapi variabel 
tantangan serta mampu untuk menghadapi setiap 
ancaman yang terjadi.  Melihat realitas potensi 
ancaman dan prediksi perkembangan strategi 
perang modern di masa mendatang, Indonesia 
melalui TNI AU membutuhkan kekuatan udara 
yang tangguh.  Hanya dengan kekuatan udara 
akan mampu menyediakan keunggulan pada faktor 
kecepatan, ketinggian, fleksibilitas, mobilitas, 
daya penghancur, daya kejut, daya terobos dan 
daya jangkau untuk menghadapi setiap ancaman 
terhadap integritas negara dalam konteks strategi 
perang modern.

Keberhasilan dalam strategi pencapaian tugas 
sangat dipengaruhi oleh doktrin yang dimiliki 
dalam organisasi TNI AU.  Doktrin sebagai pedoman 
dalam menyusun strategi penggunaan kekuatan 
terus berkembang, begitu pula dengan Doktrin 
Kekuatan Udara (airpower doctrine).  Doktrin 
kekuatan udara dikembangkan diantaranya 
berdasarkan pengalaman sejarah, hasil latihan 
dan hasil perbandingan Doktrin negara lain yang 
di adopsi dengan melihat pada kemajuan ilmu 
pengetahuan serta dinamika  lingkungan strategis 
yang selalu berkembang.   Artinya perkembangan 
kekuatan udara harus pararel dengan ancaman 
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7 Mitchell  William, “Air Power Theoris Mitchell”. www.historinet.com/william-billy-miichell.  Di unduh tahun 2013.
8 Mabes TNI AU, Doktrin TNI Angkatan Udara Swa Bhuana Paksa, Daftar pengertian,. Tahun 2012.



yang mungkin terjadi.  Permasalahan timbul 
manakala kekuatan air power Indonesia 
dihadapkan dengan luasnya wilayah Indonesia  
yang terbentang dari Barat ke Timur.   Mungkinkah 
kita dapat mengamankan wilayah udara hanya 
dengan 1 Skadron F-16 atau 1 Skadron F-5 ataupun 
1 Skadron Sukhoi Su-27/30 ?.  Jangankan untuk  
mengatasi 2 trouble spot, untuk mengamankan 1 
trouble spot saja sudah kesulitan9.   Bagaimana 
semboyan quick respon bisa dilaksanakan bila 
pelanggaran terjadi di wilayah Indonesia Timur 
atau di ujung Barat Sumatera?  Jawabannya lagi-
lagi tidak mungkin.  Alasannya adalah jangankan 
untuk memiliki Skadron Pemburu multi role 
sejenis  F-22 Raptor  atau FA-18 Hornet, untuk 
memenuhi 2 Skadron Tempur pada setiap pulau 
besar saja Indonesia sudah sangat kerepotan10.    
Untuk dapat menjaga dan mengamankan serta 
menimbulkan  ditterrent efect bagi negara lain 
setidaknya diperlukan 20 Skadron Tempur dengan 
asumsi setiap pulau besar ditempatkan 2 Skadron 
Tempur, sementara dalam penggolongannya kita 
mempunyai 10 wilayah kepulauan besar yang 
harus di amankan.   Jumlah ini adalah  jumlah 
minimal yang harus dipenuhi.   Jadi, jika kita 
memang mau mengacu kepada doktrin yang sudah 
kita miliki, penerapan Minimum Essential Force 
(MEF) bukan lagi berorientasi pada kekuatan 
anggaran (budget defense oriented) tetapi betul-
betul mengarah kepada pembangunan kekuatan 
udara dan pengembangan air and space power.11 

Air-Space Powers Perspective

Dalam perkembangannya Indonesia telah 
memanfaatkan ruang orbit di angkasa sejak tahun 
1976 yaitu satelit palapa yang digunakan untuk 
kepentingan telekomunikasi dan pertelevisian.  
Selanjutnya pada tahun 2007 diluncurkan satelit 
LAPAN-TUBSAT yang pada dasarnya menggunakan 
air space dan akan menjadi  kekuatan luar 
angkasa (space power) meski selama ini baru  

dimanfaatkan untuk pemantauan situasi bumi 
seperti kebakaran hutan, banjir, gunung berapi, 
dan pemetaan nasional.   Artinya bahwa doktrin 
kekuatan udara (air power doctrine) yang 
ada saat ini suatu saat dapat dirubah menjadi 
kekuatan dirgantara (air-space power doctrine) 
mengingat sudah banyak negara-negara didunia 
telah merubah doktrin kekuatan udaranya 
menjadi air space power doctrine. Lalu bagaimana 
caranya agar  Indonesia mampu memanfaatkan, 
melindungi dan memelihara  air-space power 
tersebut? Apakah kekuatan udara kita  mampu 
didayagunakan untuk  melindungi satelit kita yang 
berada di angkasa?  Disinilah permasalahan yang  
harus dipecahkan bersama.   Permasalahan  air-
space power bukan hanya  tanggung jawab   TNI 
Angkatan Udara saja, namun perlu keikut sertaan 
seluruh akademisi atau para ahli  untuk bersama-
sama ikut memikirkan dan  menyumbangkan 
seluruh daya serta fikirannya agar cita-cita suci 
ini tercapai.  Banyaknya akademisi berpotensi dan 
berfikiran maju yang terlahir dari sumber daya 
manusia  bangsa Indonesia yang mungkin dapat 
mewujudkan impian.

Kesimpulan

Dari waktu kewaktu persepsi perang selalu 
berubah, demikian halnya dengan kekuatan  
udara (air power).   Dalam perkembangannya,  
kekuatan udara (air power) merupakan instrumen 
yang  paling efektif  dalam memenangkan perang, 
karena memiliki karakteristik khusus yang tidak 
dimiliki oleh  Angkatan Darat ataupun Angkatan 
Laut.   Seiring dengan perkembangan ilpengtek 
dirgantara, dimensi  air power telah berubah 
menjadi air-space power.   Kondisi ini  memaksa  
seluruh bangsa   untuk  bergerak menuju 
penguasaan dirgantara  dan mulai beralih pada 
penguasaan air-space power, termasuk Indonesia.   
Sudah siapkah  TNI AU  menghadapi perkembangan 
ini ?
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9 Ambadar, Zacky, Menjaring Strategi,  tahun 2006.
10 Fortuna Anwar,  Dewi, ’Membangun Strategi’, seminar sehari, Jakarta. 2006.
11 Komentar redaksi FKPM, ... konsep yang relatif sama dengan “activities-based costing”, atau anggaran adalah konsekuensi kegiatan, 

bukan dibalik seolah-olah kegiatan adalah konsekuensi anggaran. Periksa QD  terbitan tahun 2012, via situs www.fkpmaritim.org, dgn judul 
seperti : “ Ekonomi Pertahanan...dst ”, “ Pentingkah Analisis kebijakan dan anggaran “, “ Kotak katik anggaran , siapa takut ? “ . Sebagai 
tambahan isu MEF periksa catatan kaki no. 10, di halaman 6. 
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* Budiman Djoko Said, purnawirawan TNI-AL .
1 Definisi semua kegiatan diwilayah Strategik akan diikuti kata Nasional , misal : skenario pertahanan nasional, bukan skenario pertahanan 

negara. Alasannya negara adalah fisikal, sdgkan nasional lebih ke  = negara + “core value”  nasional adalah pemahaman yang mengikut 
sertakan “core value” didalam suatu negara , jadi yang dipertahankan bukan saja fisikalnya tetapi juga “core value”nya, alias nasional. Contoh 
lain: strategi keamanan nasional, strategi militer nasional, strategi ekonomi nasional,dll. Keamanan Nasional lebih ke strateginya (strategi 
keamanan nasional yang mengamankan obyektif kepentingan nasional) sedangkan degradasinya yakni keamanan negara sebenarnya lebih ke isu 
urusan domestik (domestik affairs) atau KamDaGri. 

2 Mungkin lebih baik menggunakan kata kekuatan (Forces) mengingat lebih ke substansi jumlah dan besarnya – Force Seize,  dibandingkan dengan 
definisi komponen sepertinya tidak ada unsur jumlah atau besarannya.

3 Weitz,Richard, US Army War Coll,Strategic Studies Institute, Monograph, Sept 2007,”The Reserve Policies Of Nations:A Comparative Analysis”,  
hal 1.

4  Ibid, hal 2. Sbg klarifikasi bahwa cadangan sudah menjadi komplemen kekuatan reguler, bkn cadangan murni.
5 Kekuatan (force) adalah jumlah manusia  dan peralatannya (Force size) dan pendukungnya .
6 Komposisi kekuatan berbasis “ancaman” (TBP/Threat-Based Planning) akan mengundang banyak jumlah personil dan peralatannya sehingga 

mahal karena basis pelibatan dihitung per semua area yang sangat mungkin (one – on – one engagement)atau “most likely” terjadi pelibatan. 
Dirubah menjadi basis CBP (Capabilities-Based Planning) yang lebih flexible, adaptive, dan robust (FAR). CBP sukses kata Davis,Paul.K, et-all, 
dalam “Portfolio-Analysis Methods for Assesing Capability Options”, RAND, 2008, hal 9-10.

7 Skenario pertahanan nasional mengikuti periodisasi kepentingan nasional yakni 5 tahunan, juga periksa  Builder, Carl.H, RAND CORPT,USA, 
Project  Air Force, 1993, “ Military Planning Today ; Calculus or Charade “ , dan periksa didalamnya di-ch1. “The Calculus That Came To Stay“, 
hal 1.....catatan kaki no.2... Terminologi kalkulus , digunakan secara konsisten  sebagai cara singkat untuk menunjukkan proses  perencanaan 
pertahanan  nasional .

8 Periksa QD  terbitan tahun 2012, via situs www.fkpmaritim.org, dgn judul seperti : “ Ekonomi Pertahanan...dst”, “Pentingkah Analisis kebijakan 
dan anggaran “, dan “ Kotak katik anggaran , siapa takut ?“.  

9 Ibid, QD terbitan 2012, dgn judul “Seputar  Cadangan, Reformasi, (dan atau) Transformasi ?” . Tambahan  catatan tim”cost-effectiveness” di 
staf Menhan biasa disebut tim Comptroller, yakni pakar effektivitas sistem (mencari MOEnya) dan pakar konsekuensi “biaya” atau cost-analyst 

Oleh : Budiman Djoko Said *

Pendahuluan

Pandangan dunia tentang cadangan2 sekarang 
lebih kepada transformasi hubungan kekuatan 
reguler dan cadangan sebagai komplemen serta 
membuang anggapan bahwa cadangan adalah asset 
yang digunakan dalam perang.3 Kenyataan dilapangan 
belum pernah ada kualitas kekuatan cadangan yang 
setara kekuatan reguler, sehingga cadangan benar-
benar dicadangkan bukan untuk di gandakan.Banyak 
negara membuat kebijakan penugasan cadangan 
untuk operasi perdamaian dan kemanusiaan atau 
lawan terorisme, atau stabilisasi dan restrukturisasi 
paska konflik dan deploi lini depan zona “panas” PBB.4

Beberapa bahkan menyimpulkan bahwa “biaya” 
membangun cadangan jauh lebih murah dengan 
adanya kebijakan penetapan operasional cadangan 
sebagai komplemen kekuatan reguler.Pembangunan 
kekuatan reguler (utama) dan atau cadangan dinegara 
manapun merupakan persoalan yang rumit,5 sehingga 
sangat dibutuhkan format serta algoritma yang 
terstruktur. Bila kekuatan reguler belum memiliki 
kapabilitas yang optimal,6 fokus kalkulus perencanaan 
pembangunan kekuatan utama pada kekuatan 
utama. Kalkulus 7 perencanaan kekuatan utama dan/
atau cadangan berkembang dari periode strategi 
pertahanan nasional ke periode berikutnya (defense 
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review) dan menjadi profisiensi, tingkat kepakaran 
serta “talenta“ unik bagi personil perencanaan 
kekuatan di DepHan/Kemhan 8 dan Angkatan. Analis 
kebijakan, operasi riset, sistem analisis/sistem 
rekayasa serta analis “biaya” bersama Komandan 
operasional dilapangan sinergik membangun model 
komponen utama dan cadangan.9 Sehingga MenHan 
akan terbantukan untuk menemukan rujukan 
pembangunan kekuatan baik regular dan atau 
cadangan berbasis “cost-effectiveness”---model 
yang menghasilkan struktur kekuatan total. Makalah 
akan merenung bagaimana membangun model guna 
membantu staf Kemhan.

Problema yang krusial 

Sebaiknya UU tidak dijadikan alasan (baca amanah 
UU)---komponen utama dan cadangan untuk sama-
sama dibangun. Amanah UU dalam hal ini lebih 
berperan sebagai prasyarat proses (analisis) menjadi 
kebijakan (produk analisis kebijakan). Meski semua 
negara memilikinya, bisa saja amanah UU kekuatan 
cadangan lebih mengarah sebagai “input” analisis 
kebijakan (policy) untuk membantu penyelesaikan 
(model) pembangunan  kekuatan cadangan. 

Hirakhis atau paradigma strategi nasional harus ada 
terlebih dahulu sebagai rujukan awal, dan menurunkan 



terhadap sasaran, atau “outcome” yang dinyatakan 
dalam probabilita (hasil uji dilapangan, atau dialami 
langsung dalam pertempuran) misal: probabilita kena 
0.8 sedangkan probabilita menghancurkan setelah 
kena (diketahui/ given)---kondisional adalah 0.734. 
Sistem bisa dikatakan kapabel (mampu) bila memiliki 
kebisaan ditambah “outcome” (hasil) dilapangan.
Orientasi operasi gabungan akan membuat Angkatan 
tidak lagi berhitung sendiri-sendiri.12 

Model struktur kekuatan (utama dan cadangan)

Prediksi skenario pelibatan yang sangat 
memungkinkan (most likely) haruslah dibangun 
terlebih dahulu sebagai rujukan---kualitas strategi 
pertahanan nasional dan strategi militer sangat 
tergantung kepada skenario.Terbangunnya strategi 
pertahanan nasional ini menjadi rujukan model 
strategi militer nasional yang berorientasi kepada 
operasi gabungan 13, periksa gambar dibawah ini 
(halaman-7). 

Akhirnya strategi yang terbangun ini akan menjadi 
rujukan perencanaan pembangunan kekuatan baik 
reguler dan atau kekuatan cadangan, jelasnya periksa 
gambar dibawah ini. “Panakea”-nya14 adalah skenario 
atau desain besar pertahanan nasional mendatang, 
barulah di mainkan UU sebagai mendorong (driver) 
dan legitimasi agar proses produksi komponen 
utama dan cadangan ini berjalan baik. UU juga akan 
mengatur dan melahirkan kebijakan (policy) yang 
“effektivitas-biaya”.15 Sulit rasanya mengharapkan 
UU mendikte, mengendalikan ancaman bahkan 
mengontrol skenario pertahanan nasional yang penuh 
dengan ketidak pastian berikut kalkulus komponen 
utama dan cadangan yang peka dengan sistem 
rekayasa ini (engineering).16 
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suatu format yang terstruktur (model) untuk 
memecahkan kalkulus kekuatan cadangan ditambah 
rujukan lain berupa evaluasi pembangunan kekuatan 
selama ini (quadrenial defense review). Ujung dari 
problema yang krusial tentang perencanaan kekuatan 
baik regular maupun cadangan adalah kalkulus 
perkiraan jumlah personil maupun asset, berorientasi 
kepada operasi gabungan---barulah berhitung 
berapa besar konsekuensi “biaya”10? Sungguh konsep 
yang terbalik beralasan “biaya” sudah disiapkan, 
tinggal dilaksanakan. Apakah kalkulus kekuatan 
utama dan cadangan adalah konsekuensi “biaya” 
yang disiapkan? Mungkinkah pertanggungan jawab 
keuangan absah mewakili effektivitas sistem? Lantas 
bagaimana evaluasi nantinya didepan publik berbasis 
“cost-effectiveness”-nya11? Kriteria masalah adalah 
menemukan seberapa jauh Effektivitas program/
sistem atau komponen yang dibangun, dan seberapa 
besarnya “ biaya ”sebagai  konsekuensi program inilah 
yang akan dipertanggungjawaban kepada publik.

Biaya tidak  bisa bicara banyak, effektivitas 
sistem-lah yang banyak bicara. Publik sudah 
merindukan demonstrasi 2 parameter tersebut---
publik ingin melihat bukan saja nominal anggarannya 
namun mempertanyakan apa yang bisa diperbuat dan 
dilakukan sistem yang sudah dibeli versus “lawan” 
(nantinya). “Biaya” adalah konsekuensi kegiatan atau 
tepatnya “biaya” sebagai basis kegiatan (activity-
based costing). Kata atau kalimat yang terakhir ini 
lebih dekat ke definisi “kapabilitas”. Definisi yang 
bisa membedakan antara kemampuan/kapabilitas 
(capability) dengan kebisaan (ability).

Kebisaan,misal: kecepatan menanjak sebuah tank 
“A”, tingkat kemiringan yang bisa ditanjak, kecepatan 
tertinggi sambil menembak, jumlah peluru per menit, 
jarak capai, radius aksi, dll. Semua ini tidak ada 
gunanya bila tidak diketahui effek-nya(effect-based) 

(analisis “biaya”, bukan orang keuangan atau anggaran). Penggabungannya akan menghasilkan penilaian berbasis “cost-effectiveness” setiap 
proposal yang maju ke KemHan. 

10 Asumsinya MEF adalah produk kalkulus kekuatan total militer yang dibutuhkan. Konsep MEF , mungkin yang tepat (definisi sistem rekayasa  --> 
harga yg esensial adalah harga yang pas atau EF) adalah EF (essential forces) yang bergerak acak dari harga minimum sampai dgn maksimum. 
Mengait  dengan Risiko -- semakin kecil harga EF nya semakin besar harga Risikonya (R)  min EFmaks  +  maksR min > L , dimana R = risiko dan L 
adalah total kekuatan lawan (tanda = artinya draw, bila > artinya punya kekuatan lebih atau menang). Ataukah menggunakan model Lanchester 
(sederhana) per satu kali pelibatan , yakni : dy/dt =  R (t)  - b x (periksa slide # 7, “ This Means War! Modeling Combat With Applications to Real 
Time Strategy Games “, Alex Chan, SAMSI Undergradute Workshop on Uncertainty Quantification Applications, Feb 25, 2012), dimana  dy/dt = 
jumlah kekuatan sampai dgn waktu t (rate of change / laju penurunan jumlah kekuatan per unit waktu)  dan  -b x adalah jumlah korban dgn 
catatan, b = indeks effektivitas gempuran lawan sejumlah x(t)(= jumlah kekuatan lawan sampai dengan waktu t) . Kalau –bx = 0, maka kekuatan 
Y tereliminir (habis) oleh kekuatan x. Supaya tidak habis persamaan kekuatan y(t) diberikan perkuatan sebesar R(t). Tanda minus menunjukkan 
total kehilangan, kematian atau korban yang hilang. Apakah penganda yang dimaksud adalah R(t) yang artinya perkuatan (reinforcement)
kekuatan militer sampai dengan waktu t (atau ada maksud lain)  artinya komponen cadangan identik dengan konsep R(t) ? Membangun 
sejumlah EF plus konsekuensi  “biaya” nya (total cost) dan peralatannya seyogyanya dihitung sampai dengan tahun t. Basis kalkulus tetap saja 
skenario pertahanan nasional dengan analisis pelibatannya. 

11  Opcit, 
12 Masing-masing Angkatan akan berlomba lomba membangun kekuatan masing-masing,pengalaman Menhan AS Robert McNamara dgn isu 

“Unfinished Business”nya dan “How much is enough? “. 
13 Mengapa gabungan? Operasi gabungan adalah operasi yang  paling effisien.
14 Panakea terjemahan dari panacea atau obat yang mujarab ,pen.
15 Periksa QD  terbitan tahun 2012, via situs www.fkpmaritim.org, dgn judul seperti : “ Ekonomi Pertahanan...dst ”, “ Pentingkah Analisis 

kebijakan dan anggaran “, “ Kotak katik anggaran , siapa takut ? “ . 
16 Ibid, Quarterdeck terbitan 2012, periksa makalah dengan judul “Seputar  Cadangan, Reformasi, (dan atau) Transformasi ?.” Perhatikan 

bagaimana menangani isu “paruh waktu”, porsi masing masing cadangan Angkatan, obyektif cadangan , bagaimana insentifnya,  dll, tidak bisa 
semuanya diatur dalam UU , karena UU belum berhitung dengan basis “ cost effectiveness” .
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yang menjadi basis kalkulus total kekuatan militer 
nasional. Skenario akan banyak mendikte strategi 
pertahanan nasional selanjutnya menjadi rujukan 
lahirnya strategi militer nasional. Strategi - strategi 
inilah yang akan berperan besar melahirkan kebijakan 
dan asitektur kekuatan utama dan cadangan. Secara 
hirarkhis arsitektur komponen utama maupun 
cadangan sangat kuat dipengaruhi oleh muatan dan 
maunya strategi militer nasional. 

Penjelasan singkat model sebagai berikut: mulai 
dari kalkulus kekuatan untuk operasi gabungan arah 
pengambilan keputusan akan muncul sekurang-
kurangnya dalam tiga alternatif, [1] fokus kepada 
kapabilitas kekuatan militer reguler yang esensial.[2] 
fokus kepada kekuatan reguler penuh dan cadangan 
terbatas.[3] fokus kepada kekuatan reguler maupun 
cadangan penuh...atau tetap berjalan seperti yang 
sudah sudah. Ketiga-tiganya sangat bergantung 
kepada skenario pertahanan yang akan dianut. 

Skenario pertahanan nasional adalah model 
sekaligus basis kalkulus kekuatan yang lebih realistik 
dan bisa menjawab posisi geographiknya, medan dan 
llingkungan, bentuk peperangannya dan siapa aktor 
yang harus diamati. Bandingkan selama ini dengan basis 
(standar) 2 atau 3 “trouble-spot” secara bersamaan, 
menyulitkan untuk menjawab pertanyaan seperti 
dimana posisi geographiknya,bagaimana serta versus 
siapa?17 Tiga variabel pertanyaan yang tidak terkontrol 

17 Sangatlah berbeda dengan NATO menggunakan 2 standard MTW (Major Theatre War) yakni MTW 1 di perbatasanJerman dan MTW 2 di Pasifik 
saat Perang dingin, keduanya dipegang oleh C-In-C (Panglima) , paska perang dingin sd sekarang standar didegradasi menjadi 2 MRC (Major 
Regional Conflict)dan dipegang Komandan saja, semua berbasis skenario pertahanan koalisi, realistik bukan ? 

18 NATO saat perang dingin merancang skenario pertahanannya dengan basis dua (2) MTW, yakni didaratan Eropah (perbatasan Jerman barat/
timur) sebagai sentra peperangan daratnya dan samodra Pasifik sebagai sentra peperangan lautnya. Panglima MTW Eropah,biasanya dipegang 
Marinir atau AD, sedangkan MTW  Pasifik oleh AU atau AL, domain area adalah domain kewenangan. Usai perang dingin MTW dihapus dan diganti 
dengan MRC (major regional conflict),MRC- 1 di  Timur tengah dan MRC- 2 di semenanjung Korea. Ada juga literatur yang menyebut  MTW 
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akan menyulitkan kalkulus struktur kekuatan dan 
belum pernah ada survei yang menunjukkan bukti 
seberapa jauh effektivitasnya (nilai gunanya)standar 
tersebut.

Input “Kebijakan” kekuatan cadangan 

Sesi ini akan menjawab mengapa diperlukan 
kemunculan analisis kebijakan nasional  sebagai input 
kalkulus struktur kekuatan cadangan. Dihadapkan 
pertanyaan besar misalnya : berapa besarnya porsi 
komponen cadangan darat,laut atau udara. Ataukah 
hanya untuk darat dan laut saja atau untuk ketiga-
tiganya atau untuk periode ini belum perlu, ataukah 
meningkatkan kapabilitas kekuatan reguler yang 
sudah ada atau untuk mencapai tingkat “kesiagaan 
penuh” (standby forces) saja atau ada alternatif lain 
yang lebih “cost-effectiveness” ?

Apapun juga  alternatifnya akan memberikan 
bentangan varian total “biaya” dalam t tahun (sesuai 
prediksi skenario). Skenario pertahanan nasional, 
strategi pertahanan nasional dan strategi militer 
nasional (TNI) akan membantu menjawab sebagai 
basis kalkulus . Misalnya peperangan antar aktor 5 
tahun lagi tidak berpeluang besar (most likely) untuk 
muncul,maka tidak akan pernah ada MTW 18 (major 
theatre war) yang ditetapkan. Varian skenario berkisar 
versus isu peluang munculnya “perang” (antar aktor), 

Paradigma NasionalSkenario Pelibatan
Kekuatan Militer - t tahun

(Skenario Pertahanan Nasional)
Biaya - t tahun

Means, Ways, Ends
Strategi 

Pertahanan Nasional

Amanah Undang-Undang

Policy yang “Cost
Effectiveness”

Reserve
Jointness

Regular Force
Jointness

Force Available 
s/d Sekarang

Force
Structure (total) Jointness

Strategi Militer 
Nasional (TNI) 

Gabungan
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bila kecil peluangnya kemudian degradasi ke peluang 
terjadinya “penangkalan” versus aktor. 

Bila tetap masih kecil dilakukan degradasi lagi, 
menurun ke peluang terjadinya “konflik” didalam 
yang membutuhkan kekuatan militer dalam rangka 
operasi gabungan urusan sipil saja, atau gabungan 
sipil-militer (keduanya membantu pemerintah 
daerah vs Insurgensi) atau gabungan militer penuh. 
Pada degradasi terendah ini,fokus kekuatan adalah 
menurun ke besar-kecilnya konflik lokal---Small, 
Medium atau Major Scale Conflict. Bila inipun tidak 
ada maka fokus kearah peluang konflik didalam 
negeri atau SSC (small scale conflict).Tergantung 
skenario pelibatannya di SSC, bila tipikal peperangan 
dianggap non-konvensional (peperangan generasi ke-
4, atau peperangan kecil atau peperangan panjang, 
asimetrik, dll) maka pembangunan kekuatan tipikal 
Passus gabungan19 lebih cocok dan diutamakan dan 
(dampaknya) dibutuhkan kekuatan dukungan berupa 
pangkalan (darat,laut dan udara) nya di lokasi terdekat 
dengan area SSC 1, 2, 3 , ..dst  ↔  tergantung jumlah 
SSC-nya.

Bila diskenariokan peluang munculnya insurgensi 
adalah besar dengan AOR-nya di daerah A dan B dan 
C.AOR (area of responsibility) per daerah adalah 
sebutan area komando operasional atau sentra 
kegiatan, sedangkan SSC adalah sebutan  administrasi 
area saja. Dari dua contoh sederhana ini bisa 
didemonstrasikan bahwa porsi besar kekuatan yang 
dibangun adalah COIN (counterinsurgencies) atau 
kekuatan menghadapi peperangan tidak beraturan 
(IR/Irregular warfare). Keberanian menetapkan 2 atau 
lebih AOR dengan fokus peperangan anti insurgensi, 
semakin mengefisienkan “biaya” pertahanan nasional. 

Konsep ini mengkonsentrasikan  sentra kekuatan 
pertahanan memusat kedaerah AOR, dan semua 
kekuatan pendukung baik pangkalan darat, laut 
dan udara (personil maupun asetnya) akan ditarik 
keatas dan memusat ke AOR20 masing-masing. Berapa 
biaya yang sangat bisa dihemat dengan cara seperti 
ini? Berasumsi bahwa kapabilitas kekuatan utama 
disiapkan untuk melakukan peperangan konvensional 
atau peperangan besar, maka selebihnya barulah 
dihitung kekuatan cadangan untuk menghadapi diluar 
spektrum peperangan ini. 

tersebut sebagai “hot area”  dan ada juga (sedikit) yang menyebutnya sebagai “trouble spot”. Apapun juga namanya dua “hot area” tersebut 
disebut sebagai basis kalkulus kekuatan militer yang akan dideploikannya, dan pendekatan kalkulusnya menggunakan “top-down” - yakni  “from 
strategy - to - task “. Isu tentang standar Two  (2) MTW , dan penjelasannya berikut kalkulus kekuatannya, periksa  RAND, 1997, di edit oleh 
Zalmay M Khalizad dan David A Ochmanek,  “ Strategy and Defense Planning for the 21 st Century”, hal 100- 103.

19  Quarterdeck, volume # 6, no # 9, Maret 2013, “Passus vs Insurgensi: Mitos atau Dilupakan? “. 
20 Cloud, David, dan Rainey, Larry, Editor, hal 15 -18,  “ Method for Conducting Military Operational Analysis “,  MORS (Military Operations  

Research Society) , Copyright 2007, hal 15-19. Dijelaskan  sentra kegiatan adalah AOR (area of responsibility) bisa terdiri dari 1, atau 2 atau 3 
atau lebih mandala operasi (theatre of opt) , sedangkan mandala operasi akan terbagi dalam AoA (Area of Opts), lebih keluar lagi adalah  adalah 
AOI (area of Influence) dan paling luar adalah AOIn (area of interest). Setiap mandala ops bisa dibagi dalam beberapa AoA, dst. Model ini dapat 
dijadikan basis pemetaan kebutuhan pangkalan Darat, Laut dan Udara...pertanyaannya perlukah  semua wilayah terutama diluar AOR harus 
penuhi dengan pangkalan darat,laut maupun udara---non cost effektif atau ineffisiensi  bukan ?  Dari elemen jumlah personil, infrastruktur dan 
peralatan yang akan bisa dikemas (shaping) lebih ringkas dipastikan akan terjadi penghematan yang sangat luar biasa sekali. 
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Berbasis skenario yang ada bisa dilakukan kalkulus 
kekuatan mana yang sangat diperlukan. Berbasis 
skenario juga, bisa dihitung perlukah kekuatan 
cadangan, dan orientasi cadangan diarahkan kemana? 
Berbasis arah tipikal peperangan, bisa dihitung porsi 
kekuatan cadangan bagi masing-masing Angkatan. 
Orientasinya adalah(effektivitas) skenario HanNas 
dan strategi HanNas ditambah strategi Militer Nasional 
(TNI) dengan fokus pada operasi gabungan. Kedua 
strategi dan skenario tersebut jauh lebih amanah. 
Bisa saja cadangan Angkatan Laut diarahkan sebagai 
cadangan Marinir dan atau pengawakan kapal bantu 
(tanker, angkut, dll) saja, tentu saja tidak sebesar 
kekuatan reguler. Pertanyaan berikut : haruskah 
semua dididik dalam suatu “boot-camp” ?

Bagaimana insentifnya, berapa lama harus 
diasrama,  insentif apa saja yang didapat nantinya, 
bagaimana dengan mereka yang sudah bekerja apakah 
akan berisiko kehilangan pekerjaannya.Bagaimana 
dengan satuan udara sipil atau kapal yang diikutkan 
berlatih dalam gugus tugas gabungan kaitannya 
dengan kompensasinya taruh kata dalam 2 mingguan 
berlatih---bisa saja menimbulkan isu ekonomik dan 
ekonomis nasional mengingat besarnya biaya. 

Apakah operator teknis Angkatan Laut dan Udara 
bahkan Angkatan Darat yang melayani fungsi sensor 
(Radar,dll) harus masuk asrama untuk mengikuti 
pendidikan dasar militer, perlukah ini ? Bukankah lebih 
“murah” langsung ke bidangnya untuk berlatih dan 
membiasakan operasional pesawatnya? Bagaimana 
siklus pelatihan atau penyegarannya kembali ? Semua 
ini perlu direnungkan dan dituangkan dalam analisis 
kebijakan terlebih dahulu dan ditampilkan dalam 
“kebijakan” resmi pemerintah. 

Kesimpulan dan saran

Model pengambilan keputusan yang sederhana 
diatas bertumpu pada analisis kebijakan (policy 
analysis) agar produk analisis dapat memperlancar 
jalannya proses pembangunan kekuatan cadangan 
dan benar-benar “cost-effectiveness”. Kalkulus 
reguler maupun cadangan sebaiknya dilakukan dengan 
cara yang komprehensif dengan aliran mulai dari 
kepentingan nasional (sebagai turunan fundamental 
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of national goal) 21 dan berakhir  menemukan jumlah 
kekuatan (force size) baik cadangan maupun reguler 
dan berorientasi kepada “kapabilitas” operasi 
gabungan militer (jointness). Tanpa model yang 
terstruktur, kakulus kekuatan dan atau cadangan 
akan terkesan “muncul tiba-tiba” dari masing 
masing Angkatan. Skenario pertahanan nasional akan 
menjadi profesiensi dan kepakaran unik personil 
perencana Kemhan dan masing masing Angkatan, 
sekaligus menjadi basis portofolio penganggaran yang 
jauh lebih effisien.Bila diukur dalam bentuk beban 
kerja pangkalan maupun depot logistik yang ada dan 
tersebar diseluruh daerah dibandingkan dengan fokus 
kepada SSC 1,2,dst dengan sejumlah AOR-nya dan 
seterusnya akan jauh nampak lebih “effisien“ dengan 
memerlukan hanya beberapa jumlah pangkalan dan 
depot yang esensial saja ? Berapa “ biaya “ yang bisa 
dihemat per tahun ? UU memang diperlukan , namun 
akan  lebih effektif diperankan sebagai pendorong 
(driver)berjalannya model ini dan UU komponen 
cadangan tentu saja tidak bisa mendikte maunya 
lawan atau  musuh atau siapapun juga yang masuk 
dalam keluarga insurgensi. 

Skenario pertahanan nasional-lah yang “agak bisa“ 
mendikte ancaman dan menjadi rujukan strategi - 
strategi nasional. Meskipun ada beberapa kendala 
sedikit, yakni para strategist dan perencana tingkat 
kebijakan tidaklah mungkin bisa menjabarkan lebih 
teknis kebawah meskipun dalam lingkup skenario. 
Kemunculan skenario di desain oleh para perencana 
dan strategis di Kemhan 22, namun penjabaran secara 
teknis dan operasional ditangani oleh perancang 
tingkat operasional. Pemilihan sumber daya mana 
(means) yang benar benar dibutuhkan, caranya (ways) 
dan obyektifnya (goals atau tujuan) membutuhkan 
pengetahuan pengambilan keputusan yang lebih maju 
(multi criterion decision making). 

Gambaran sederhana dunia nyata dengan tuntutan 
effisiensi, akan sulit untuk hanya menjawab tuntutan 
goals dengan “single objective” tetapi lebih ke 

21 Dalam gambar diatas ini tidak digambarkan rinci, namun semuanya berada dalam blok hirakhis paradigma nasional.
22 Davis, Paul. K  dan Finch, Lou, RAND, National Defense Research Institute , 1993, “ Defense Planning for the Post – Cold War Era : Giving 

Meaning to Flexibility, Adaptiveness, and Robustness (FAR)  of Capability “ , hal 9 -10.
23 Indonesia memiliki peluang sangat besar untuk menambah pilihan instrumen kekuatan Nasional yang sangat sangat potensial sekali yakni 

M atau maritim, mengapa tidak (pilihan PEM+M,DIME+M,dan MIDLIFE+M) ? Per definisi Maritim adalah semua entiti yang ada di ruang laut, 
kelautan, samodra, sungai, pantai (dan litoral-nya), bawah laut, estuari, teluk, dll termasuk ruang udara diatasnya (cordon sanitaire). Semua 
ini sebaiknya dibawah kontrol kebijakan pemangku strategi Maritim (yang masih belum ada sampai sekarang di negeri ini adalah baik pemangku 
apalagi strateginya) bukan dibawah kontrol pemangku strategi kelautan dan perikanan. Mengapa kita tidak boleh bangga sebagai negara 
Maritim, padahal semua elemen atau entiti Maritim ada Republik yang kita cintai ini  dan Negara Maritim mana yang tidak sejahtera? Kelautan 
hanyalah sebatas sub-set Maritim saja dan Maritim-lah super-setnya --- bagaimana mungkin Kelautan akan mengontrol Maritim ? Impiannya 
sebagai negara bahari,maritim,kepulauan, agraris atau maritim?

24 US National Defense University, Joint Forces Staff Coll, JFSC Pub - 1, tahun 2000, “The Joint Staff Officer’s Guide 2000”, bab 4 dan 5 tentang 
Deliberate Plan dan CAP (Crises Action Plan).

25 Davis, Paul. K  dan Finch, Lou, RAND, National Defense Research Institute , 1993, “Defense Planning for the Post – Cold War Era : Giving Meaning 
to Flexibility, Adaptiveness, and Robustness (FAR)  of Capability“ , hal 9 -10.

26 Ibid, yang jelas wilayah terjadinya perang berlarut maka “harga” kerusakan lingkungan sangatlah tinggi.

“multiple obyectives”. Agar strategi teroskestra 
bisa berjalan baik, mereka harus bisa berkooperasi 
dan berinteroperabilitas dengan pejabat setingkat 
(dan dengan dirigen strategi KamNas tentu saja, 
pen) semua pemangku instrumen kekuatan nasional 
lainnya (bisa PEM, atau DIME atau MIDLIFE23).Mereka 
harus paham pada operasi gabungan militer,operasi 
gabungan urusan sipil,dan operasi gabungan sipil dan 
militer dan tidak lagi menyerahkan masing-masing 
Angkatan untuk berhitung sendiri-sendiri. Para 
perancang harus mahir merancang dalam skenario, 
selain yang dapat diprediksi atau dapat diperkirakan 
(predictable) atau “Deliberate Plan “,juga darurat 
(kontijensi) atau “Crisis Action Plan“ (crises atau 
unpredictable).24 Mereka juga harus terbiasa dan bisa 
berkolaborasi dengan Perwira yang lebih senior. Cara-
cara tradisional dan lama yang sering menghantui 
cara berpikir Perwira senior,25 misalnya memandang 
rendah kapabilitas yang disesuaikan dengan dunia 
nyata sekarang ini. 

Perwira  senior ditahun 1970-1980 sangat terbiasa 
dengan “mimpi lama” peperangan berlarut (war 
of atrrition) dengan konsep linearnya,seperti ada 
front muka dan front belakang, berperilaku lebih 
defensif, dan seringkali tidak menyukai manuvra yang 
lebih ofensif.26 Atau bisa juga bersinggungan sedikit 
mengingat pengetahuan perwira-perwira muda yang 
terbiasa dengan teknik dan analisis yang lebih modern, 
jauh lebih fisibel, lebih akurat dan didukung dengan 
analisis inteligen yang baik. Makalah singkat ini bersifat 
hipotetik (penduga) awal saja dan dapat dijadikan 
“starter” kajian, skripsi,thesis bagi mahasiswa 
semester akhir atau kajian, text-book, lecture notes 
dosen di perguruan tinggi negeri, swasta, lemdik sipil 
dan militer senior yang mengembangkan pendidikan 
strata-2 kajian pertahanan/strategi nasional atau 
lembaga kajian strategik independen untuk bersama-
sama membangun kapabilitas “modeling” versus isu 
pertahanan nasional yang boleh dikata sangat langka 
sekali dinegeri ini. Sekian, semoga bermanfaat.



Oleh : Goldy Evi Grace Simatupang *

1. Pendahuluan

Pada bulan Mei tahun ini, sebuah forum 
pertahanan diselenggarakan di Singapura, 
yang disebut the Shangri-la Dialogue. Forum 
ini merupakan forum keamanan tahunan antar 
pemerintah yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga 
think tank independen, International Institute for 
Strategic Studies (IISS) yang dihadiri oleh menteri-
menteri pertahanan, kepala pemerintahan dan 
kepala staf militer negara-negara Asia-Pasifik. 
Dialog ini menyatukan apa yang disebut dengan 
“arsitektur diplomasi keamanan Asia”. Sejak 
pertama kali dilaksanakan tahun 2002, negara 
yang mengikutinya pun semakin banyak, dan 
terakhir ada 28 negara yang turut berpartisipasi 
dalam forum ini. 

Shangri-la dialogue telah memberikan kontribusi 
terhadap peningkatan diplomasi pertahanan 
negara-negara peserta. Bahkan, China dalam Buku 
Putih Pertahanannya tahun 2010 menyatakan 
bahwa Shangri-la Dialogue merupakan salah 
satu forum partisipasi mereka dalam keamanan 
regional untuk menunjukkan keterlibatan mereka 
dalam kerjasama multilateral keamanan. 

Walau demikian, ada pula yang sinis dengan 
forum ini. Rory Medcalf, seorang pengamat 
keamanan internasional, misalnya, mengatakan 
bahwa dibalik keramahtamahan, acara ini 
hanyalah pengingat perpecahan mendalam dalam 
lanskap keamanan Asia. Dialog ini hanyalah untuk 
meminimalisir konfrontasi dan kontroversi.

Pertemuan ini berputar pada masalah yang 
rumit dan tampaknya akan berkepanjangan, 
seperti dapat digarisbawahi di bawah ini:1

a. Dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik.
b. Terkait dengan meningkatnya ketegangan 

di beberapa kawasan maritim yang masih 
bermasalah seperti Laut China Selatan, dalam 
forum ini dibicarakan juga mengenai kerjasama 
negara di laut bebas.

c. Modernisasi dan transparansi militer. Dalam 
kaitannya dengan peningkatan anggaran 
belanja pertahanan dan militer beberapa 
negara utama di Asia, seperti Jepang, China, 

MODERNISASI MILITER ASIA TENGGARA: 
DESTABILISASI KEAMANAN REGIONAL?

Indonesia, dll dibicarakan mengenai pentingnya 
“membangun kepercayaan strategis” agar 
tidak mengindikasikan ini sebagai “perlombaan 
senjata”.

d. Topik lain yang tidak kalah menarik adalah 
persaingan energi di wilayah-wilayah yang 
masih disengketakan seperti Laut China Selatan 
dan Laut China Timur. 

e. Topik lainnya adalah cyber security yang 
menjadi perhatian utama negara adidaya 
Amerika Serikat.

f. Kehadiran Eropa dalam dialog ini juga menjadi 
menarik karena untuk pertama kalinya Eropa 
hadir di dialog ini. Bagaimana pun keamanan 
dan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia-
Pacific berhubungan dengan Eropa.  
Secara khusus Indonesia membawakan topik 

mengenai modernisasi militer dan transparansi 
strategis. Menarik untuk dibicarakan mengenai 
tren modernisasi militer Asia Tenggara dan 
implikasinya pada keamanan regional.

2. Trend Modernisasi Militer Asia Tenggara

Para analis Asia Tenggara meneliti bahwa 
telah ada tanda-tanda (bukti) nyata terjadinya 
pembangunan kekuatan di kawasan ini. Semua 
negara di kawasan ini terlibat dalam modernisasi 
kekuatan dalam berbagai variasi.2

Andrew Tan mengatakan bahwa tren 
modernisasi ini dapat dilihat dari meningkatnya 
kecanggihan teknologi, sumberdaya yang semakin 
beragam, pengenalan kapabilitas baru, penekanan 
pada perlindungan sumber daya alam (khususnya 
sumberdaya maritim) dan tren perlombaan akuisisi 
senjata.3 

Pertanyaan penting dalam topik modernisasi 
militer Asia Tenggara adalah, apakah faktor 
penggerak dan penyebab Asia Tenggara melakukan 
modernisasi militer? Richard A. Bitzinger 
menggambarkannya dengan faktor penggerak 
(driver) dan faktor yang memampukan (enabler). 
Faktor penggerak adalah adanya ketegangan 
regional, kebutuhan proyeksi kekuatan baru, 
pergeseran aktivitas militer Amerika Serikat 

* Penulis adalah tenaga analis di FKPM. Pada tahun 2006 menempuh pendidikan pada jurusan Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran. 
Sebelumnya, pada tahun 2010, bekerja sebagai peneliti di Institute for Maritime Studies (IMS), Jakarta. Email: goldysimatupang@fkpmaritim.
org, goldy.simatupang@gmail.com 

1  www.iiss.org
2 Andrew Tan. 2004.  Force Modernisation Trends in Southeast Asia. Institute of Defense and Strategic Studies. Singapore.
3 Ibid
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ke Asia dan semakin meningkatnya kehadiran 
China di Laut China Selatan. Sedangkan faktor 
yang memampukan (enabler) Asia melakukan 
modernisasi militernya adalah meningkatnya 
anggaran pertahanan negara-negara ini dan 
sisi penawaran ekonomi yaitu “pasar pembeli” 
untuk persenjataan. Mirip dengan Bitzinger, Tan 
mengungkapkan bahwa penyebab pembangunan 
kekuatan bersenjata di kawasan ini adalah 
pertumbuhan ekonomi, kewajiban pengawasan 
dan perlindungan ZEE, ketegangan antar negara 
di kawasan, keamanan dalam negeri, meluasnya 
cakupan keamanan regional, pasar pembeli, 
gengsi (menjaga kehormatan/kewibawaan), faktor 
politik domestik dan korupsi. Secara umum, hal-
hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Ketegangan regional. 
 Nyatanya ketegangan di kawasan tidak bisa 

dihindari dari pembahasan ini. Di kawasan 
sendiri masih terdapat masalah perbatasan 
yang tumpang tindih di perairan teritorial, zona 
tambahan maupun ZEE. Dari 60 batas maritim 
yang dipermasalahkan di kawasan ini, hanya 20 
persen yang sampai saat ini dapat diselesaikan.4 

Masalah perairan teritorial sangat sensitif 
sebab menyangkut kedaulatan teritorial suatu 
negara, sementara persoalan ZEE menyangkut 
kepentingan energi dan sumberdaya maritim 
suatu negara. Persoalan Laut China Selatan 
juga menimbulkan ketegangan diantara sesama 
anggota ASEAN dan juga di luar ASEAN seperti 
China dan Taiwan. Misalnya saja, kejadian 
yang terakhir yang menunjukkan meningkatnya 
ketegangan dalam sengketa Laut China Selatan 
adalah dibunuhnya seorang nelayan Taiwan, 
Hung Shih-cheng, oleh Penjaga Pantai Filipina 
di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang 
disengketakan kedua negara di sekitar Laut 
China Selatan. Kejadian ini membuat terjadinya 
ketegangan hubungan kedua negara. Tidak lama 
setelah kejadian itu, pihak Taiwan mengumumkan 
telah menarik perwakilannya dari Filipina dan 
tidak menerima pekerja dari Filipina. 

b. Kebutuhan proyeksi kekuatan baru
 Perubahan kebutuhan militer menuntut 

kemampuan proyeksi kekuatan baru. Misalnya 
untuk operasi bersama dan ketertiban di laut.

c. Pergeseran aktivitas militer Amerika ke Asia 
 (US pivot to Asia)
 Wujud komitmen AS mengenai US pivot to Asia 

ditujukkan melalui transformasi kekuatan 
(relokasi pasukan dari Korea Selatan dan 
Jepang), transformasi pertahanan (menekankan 

mobilitas, ketangkasan, fleksibilitas pasukan AS 
di Asia Pasifik) dan membuat aliansi baru. 

d. Faktor China
 China merupakan negara pengklaim sebagian 

besar Laut China Selatan. Modernisasi militer 
China mau tidak mau diikuti oleh beberapa 
negara Asia Tenggara untuk mengamankan 
kepetingannya di LCS. Kepentingan China di Asia 
Tenggara tidak hanya terkait dengan negara-
negara Asia Tenggara pengklaim LCS namun juga 
menyangkut pasokan energi China yang 60 persen 
melalui perairan Asia Tenggara. Perkembangan 
terbaru pembangunan kekuatan China di Asia 
Tenggara adalah pangkalan Angkatan Laut China 
yang baru di Hainan dan Woody Islands (kapal 
selam nuklir, Su-30MKIs), akses pangkalan di 
Myanmar dan Pakistan (string of pearls).

e. Pertumbuhan ekonomi
 Beberapa analis menyatakan bahwa modernisasi 

militer Asia khususnya Asia Tenggara merupakan 
konsekuensi logis dari pertumbuhan ekonominya. 
Lima negara utama di Asia Tenggara yang 
disebut dengan the big five, yaitu Singapura, 
Thailand, Indonesia, Malaysia dan Vietnam 
adalah lima negara dengan anggaran pertahanan 
paling tinggi di kawasan ini. Kelima negara ini 
mengalami pertumbuhan ekonomi sebagai hasil 
perdagangan global dan naiknya permintaan 
dari China. Pada tahun 2011 negara-negara ini 
menerima aliran modal yang lebih besar dan 
terus melakukan langkah-langkah stimulus fiskal 
selama krisis ekonomi global. Hasilnya, selama 
terjadi krisis ekonomi global, Asia Tenggara 
merupakan kawasan dengan dampak negatif 
paling minim. Hasil dari pertumbuhan ekonomi 
ini membuat anggaran pertahanan negara-negara 
Asia Tenggara meningkat. Perhatikan gambar di 
bawah ini:

Sumber: Defence Intelligence Organization. 2011 Defence 
Economic Trends in the Asia-Pacific.
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4 Simatupang, Goldy Evi Grace. 2013. Sengketa Batas Maritim Asia Tenggara: Sebuah Tantangan Keamanan Maritim Kawasan. Quarterdeck. Jakarta.
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f. Keamanan dalam negeri dan Perlindungan ZEE
UNCLOS 1982 mengisyaratkan negara pantai 
untuk melakukan pengawasan dan perlindungan 
terhadap ZEE-nya. Kecuali Laos, semua negara-
negara Asia Tenggara adalah negara pantai, 
bahkan Filipina dan Indonesia merupakan dua 
negara kepulauan terbesar di dunia. Tentunya 
negara-negara ini memiliki kepentingan yang 
yang besar terhadap keamanan maritim. 
UNCLOS 1982 memberikan hak kepada negara 
pantai untuk mengeksplorasi ZEE nya dan 
dengan kewajiban melakukan pemeliharaan 
dan mengawasinya. Tantangan terbesar bagi 
kawasan ini adalah adanya klaim tumpang tindih 
di sebagian wilayah yurisdiksinya. Wilayah-
wilayah ini termasuk Laut Andaman, Laut 
China Selatan, Teluk Thailand, Teluk Tonkin, 
Selat Malaka, Laut Sulawesi, Laut Sulu, Laut 
Arafura, Laut Timor dan Selat Torres. Di setiap 
wilayah perbatasan juga sangat rawan dengan 
berbagai ancaman keamanan non tradisional, 
seperti perompakan dan penyelundupan. Selain 
itu, pembangunan kekuatan juga dibutuhkan 
sebagai perlindungan aktvitas ekonomi 
(misalnya eksplorasi dan eksploitasi sumber 
daya alam di laut).

g. Meluasnya cakupan keamanan regional
Saat ini pemikir-pemikir Hubungan Interna-
sional, misalnya Barry Buzan memperluas arti 
keamanan. Bukan lagi hanya keamanan militer 
dan politik tapi lebih jauh lagi, yaitu keamanan 
ekonomi, keamanan lingkungan, keamanan 
masyarakat. Hal ini pun dianalisis lagi melalui 
tiga level yang berbeda yaitu keamanan 
individu, keamanan negara dan keamanan 
internasional. Mari kita ambil contoh Selat 
Malaka. Indonesia, Singapura dan Malaysia 
merupakan tiga negara yang dilalui wilayah ini. 
Wilayah ini merupakan salah satu lalu lintas laut 
paling sibuk dan memiliki arti ekonomi yang 
sangat penting bagi negara-negara pemakai. 
Bagi China misalnya Selat Malaka adalah lalu 
lintas energi nya, sehingga keamanan energinya 
sangat bergantung pada wilayah ini. Namun bagi 
Indonesia, Malaysia dan Singapura, hal ini sangat 
rentan dengan berbagai penyelundupan dan 
perompakan yang dapat mengganggu keamanan 
nasionalnya (keamanan politik). Banyaknya 
kapal yang melintas setiap hari dari perairan 
ini juga dapat menyebabkan pencemaran 
lingkungan (keamanan lingkungan). Selain 
itu kejahatan seperti pencurian ikan (illegal 
fishing), penyelundupan dan perompakan 

sangat rentan pada negara pantai. Untuk itu, 
setiap negara pantai harus dapat mengamankan 
kepentingannya di laut. Dalam hal ini dapat 
dipahami pentingnya pembangunan kekuatan.

h. Pasar pembeli 
Sejak berakhirnya Perang Dingin, produsen 
senjata Amerika Serikat mencari pasar baru. 
Di pihak lain muncul beberapa negara seperti 
Rusia, Brazil, China, India, Afrika Selatan dan 
Israel yang juga produsen senjata. Oleh karena 
itu persaingan pemasokan senjata di pasar Asia 
Pasifik semakin ketat. Pasar yang kompetitif 
ini membuat negara-negara ASEAN menuntut 
sistem yang canggih kepada negara pemasok. 
Jadi pada awal 1990 an Malaysia mampu 
membeli MiG29 dan F18 Hornet jetfighters, 
Thailand sebuah kapal induk, Singapura F16 dan 
pesawat E2C Hawkeye AEW. Angkatan laut di 
wilayah ini telah mampu untuk mempersenjatai 
kapal tempur mereka dengan Exocet dan 
Harpoon anti rudal. Akibatnya, kemampuan 
proyeksi kekuatan dari negara-negara ASEAN 
telah meningkat tajam. 

3. Apakah Ini Perlombaan Senjata?

Di scope Asia, lima negara dengan anggaran 
pertahanan paling tinggi adalah China, India, 
Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Belanja militer 
China misalnya naik 175 persen selama tahun 
2003-2012, mencapai US$166 billion pada tahun 
2012 atau setara dengan 2 persen dari GDP nya5. 
Hal ini juga terjadi pada empat negara lainnya. 
Lihat grafik di bawah ini:

Gambar 2.
Total pembelanjaan Pertahanan per negara 

(2000-2011)

Sumber: Chinese MoD Papers, China’s National Defense, 
2002, 2004, 2006, 2008, 2010 melalui www.csis.org

5 The Jakarta Post. Growth Spurs Asia’s Military modernization. June 01, 2013.
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Jika kita melihat secara global, Asia tidak lagi 
“main kandang”. Beberapa negara Asia bahkan 
merupakan negara dengan anggaran pertahanan 
paling besar di dunia. 

Gambar 3. 
Negara-negara dengan anggaran militer paling tinggi 

pada tahun 2012

Sumber: www.sipri.org

Dari grafik tersebut di atas terlihat bahwa untuk 
pertama kalinya dalam sejarah China merupakan 
negara dengan anngaran pertahanan terbesar 
kedua setelah AS, bukan lagi negara Eropa. Selain 
itu, tampil India, Jepang dan Korea Selatan 
menjadi 15 negara dengan anggaran pertahanan 
terbesar di dunia.

Di lingkup Asia Tenggara sendiri, belanja militer 
Vietnam naik 130 persen dalam periode yang sama 
(2003-2012). Sedangkan Indonesia naik 73 persen. 
Tahun lalu anggaran pertahanan Indonesia adalah 
$7,01 milyar, sedangkan tahun ini naik menjadi 
$8 milyar.6 Hal ini membuat munculnya spekulasi 
bahwa sedang terjadi perlombaan senjata (arm 
race) di Asia. 

Sebelum membahas lebih lanjut, perlu dipahami 
arti perlombaan senjata itu sendiri. 

“..an arm race is occuring when you have two 
or more parties perceiving themselves to be in 
an adversary relationship, who are increasing or 
improving their armaments at a rapid rate and 
restructuring their perspective military postures 
with a general attention to the past, current and 
anticipated military and political behavior of the 
other parties.”(Colin Gray, 1994)

Dengan demikian menurut Gray, ada beberapa 
karakteristik perlombaan senjata, yaitu:
a. Ada dua pihak atau lebih yang merasa 

(mengindikasikan) hubungan mereka saling 
bertentangan.

b. Penataan kekuatan yang didasarkan pada 
kalkulasi kapabilitas musuh dan tujuannya.

c. Persaingan kualitatif dan kuantitatif secara 
terbuka dalam pembelian senjata.

d. Peningkatan anggaran pertahanan dan laju 
penerimaan

Lebih lanjut Gray menyatakan bahwa seperti 
halnya perang, perlombaan senjata juga memiliki 
tujuan politik (peningkatan persenjataan 
disesuaikan untuk menyeimbangkan atau 
menandingi kekuatan negara lain). Namun perlu 
diperhatikan bahwa peningkatan belanja militer 
yang cepat oleh dua negara bertetangga bukan 
berarti dimaksudkan untuk perlombaan militer 
atau perlombaan senjata. Pembangunan kekuatan 
dilakukan untuk persaingan dalam waktu singkat 
untuk memperbaiki atau mempertahankan 
kekuatan relatif dan pengaruhnya. Jika Carl von 
Clausewitz menyatakan bahwa perang adalah 
kelanjutan dari politik dengan cara yang lain, 
maka perlombaan senjata adalah militerisasi 
politik semacam perang.7  

Sumber: Military Balance in Southeast Asia, House of 
Commons Library, UK.

6 Ibid
7 Geir Lundestad. 2013. International Relations Since the End of the Cold War: New and Old Dimensions. Oxford. 

States with the highest
military expenditure
in 2012

www.sipri.org

USA.39%

Others, 18%

China.9.5%

Russia.5.2%

UK. 3.5%
Japan. 3.4%

France. 3.4%
Saudi Arabia. 3.2%
India. 2.6%

Germany 2.6%
Italy. 1.9%

Brazil. 1.9%

South Korea. 1.8%

Australia. 1.5%

Canada. 1.3%

Turkey. 1.0%

Modernisasi Militer Asia Tenggara: Destabilisasi Keamanan Regional?

Vol. 6, No. 11, Mei 201313

0

1988 1990 1992 1994 1996 1998          2000          2002          2004          2006          2008          2010         

Vietnam

Gaps in series indicate data unavailable

Thailand

Indonesia

Military expenditure - Selected countries
US$M - 2009 Prices and exchange rate

Malaysia

Philippines

Singapore

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Gambar 4.
Grafik Pengeluaran militer negara-negara ASEAN



Perbandingan Negara-Negara ASEAN

Pembangunan kekuatan masing-masing negara 
tentulah mempunyai alasannya tersendiri menurut 
kepentingan negara yang bersangkutan. Berikut 
ini sekilas mengenai negara-negara utama ASEAN 
dengan pembelanjaan militer tertinggi. 

Singapura. Menjadi negara yang relatif kecil 
dalam hal wilayah dan populasi merupakan 
tantangan tersendiri bagi Singapura. Pembangunan 
kekuatan dilakukan Singapura untuk penangkalan 
sebagai alat pertahanan nasional. 

Mengacu pada gambar di atas terlihat bahwa 
Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang 
dengan anggaran pertahanan paling besar setelah 
Singapura. Bagi Indonesia ini berhubungan dengan 
luas wilayah maritim nya yang berkali lipat dari 
Singapura. Namun dalam jangka panjang, kedua 
negara ini berpotensi besar untuk terus mengalami 
kenaikan dalam procurement dan anggaran 
pertahanannya. Singapura melakukan penangkalan 
(deterrence) dengan membangun kekuatannya. 
Namun di pihak lain Singapura juga mengembangkan 
diplomasi dengan mengembangkan kerjasama 
dengan AS dan the rising power seperti China dan 
India dan juga menjadi pemain kunci dalam ASEAN 
dan berbagai forum internasional lainnya. Hal 
ini untuk mengurangi ketergantungannya apada 
strategi penangkalan. 

Indonesia. Memiliki wilayah perairan yang 
terdiri dari duapertiga wilayah perairan ASEAN 
merupakan anugrah sekaligus tanggungjawab yang 
besar bagi negara ini. Saat ini modernisasi militer 
dilakukan dengan memodernisasi  alutsistanya 
untuk mencapai Minimum Essetial Force. 
Modernisasi ini dilakukan dalam tiga tahapan,  
Renstra I (2010-2014), Renstra II (2015-2019) dan 
Renstra III (2020-2024). Diharapkan sebelum tahun  
2024 Indonesia sudah dapat mencapai MEF nya. 

Thailand. Thailand akan meningkatkan belanja 
militernya dari 1,5 persen dari Produk Domestik 
Bruto (PDB) tahun 2011 menjadi 1,8 persen tahun 
2016. Alutsista yang banyak dipesan adalah sistem 
canggih pertahanan seperti pesawat tempur, 
helikopter militer, kendaraan lapis baja, alat-alat 
pengintai, kapal perang dan kapal selam.8  Investasi 
pertahanan yang signifikan juga dilakukan pada 
peralatan untuk melawan ancaman keamanan 
maritim. 

Fokus pertahanan dan keamanan Thailand saat 
ini adalah memelihara keamanan internalnya 
karena meningkatnya aktivtas terorisme, 

demonstrasi massal dan instabilitas internal. Selain 
masalah internal, ketegangan masalah perbatasan 
antara Malaysia, Kamboja dan Myanmar juga 
menjadi perhatian negara ini. Pada akhir tahun 
2010, Thai Armed Forces meningkatkan patroli 
sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar untuk 
mencegah serangan oleh pemberontak minoritas 
etnis Myanmar. Di lain pihak, keamanan Laut 
Andaman juga diperketat. Imigran ilegal, narkoba 
dan pengungsi yang melintasi perbatasan adalah 
isu-isu khusus yang menjadi perhatian Thailand. 
Thailand dan Kamboja juga bermasalah dengan 
perbatasan maritim di Teluk Thailnd yang dipercaya 
mengandung sumberdaya gas dan mineral.

Malaysia. Berbatasan langsung dengan Thailand, 
Brunei, Indonesia, Singapore dan Filipina, di 
darat maupun di laut tentu saja membutuhkan 
pengawasan dan perlindungan dari segala macam 
ancaman di perbatasan. Ditambah dengan masih 
ada yang belum terselesaikan konflik perbatasan 
yang belum terselesaikan sampai sekarang. Hal 
ini merupakan tantangan keamanan tersendiri 
bagi Malaysia. MAF (Malaysian Air Force) harus 
dapat berpatroli sepanjang garis pantai dan 
mempertahankan kedaulatannya di perbatasan. 
Perbatasan sangat rentan terhadap perompakan, 
penyelundupan, illegal immigrants dari Selatan 
Filipina. Selain itu konflik Laut China Selatan dan 
pembangunan kekuatan negara-negara pengklaim 
juga menjadi alasan negara ini membangun 
kekuatannya.

Vietnam. Sejak tahun 2003, Vietnam telah 
meningkatkan pembelanjaan militernya 82 
persen. Prioritas utama Vietnam fokus pada 
integritas teritorialnya, konflik perbatasan di Laut 
China Selatan dan semakin meningkatnya akses 
minyak dan gas di kawasan ini. Vietnam memiliki 
masalah perbatasan juga dengan Kamboja dan 
Los, sementara sengketa antara Vietnam dan 
Kamboja terhadap pulau lepas pantai juga belum 
terselesaikan.9 Vietnam juga menjadi negara 
pengklaim di sebagaian wilayah Laut China Selatan 
(Spratly Islands).  

Filipina. Dibandingkan dengan negara-negara 
tetangganya, Filipina termasuk kecil dalam hal 
luas wilayah dan populasinya. Namun negara ini 
memiliki 7,100 pula dan merupakan negara ketiga 
dengan garis pantai terpanjang. Filipina memiliki 
sejumlah masalah perbatasan, termasuk Laut 
China Selatan. Filipina mengklaim Scarborough 
Reef di Laut China Selatan yang juga diklaim 
oleh China dan Taiwan. Selain itu, Filipina juga 

8 www.asiandefense.com
9 Military Balance in Southeast Asia. Research Paper. 2011. House of Commons.
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mengklaim Spratly Islands. Klaim tumpang tindih 
ini menyebabkan terjadi beberapa ketegangan 
antara Filipina-China-Taiwan di daerah ini. 

Pada tahun 2011, pemerintah China menambah 
anggaran pertahanannya sebanyak $2.4 milyar 
(Rp 23,82 trilyun) dan akan menambah $970 juta 
untuk pembelian pada lima tahun mendatang.10  

Melihat penjelasan di atas, pembangunan 
kekuatan di Asia Tenggara belum dapat dikatakan 
sebagai perlombaan senjata jika merujuk empat 
kondisi yang dikatakan Gray. Negara-negara di 
kawasan ini tidak secara terbuka berlawanan satu 
sama lain, bahkan saling bekerjasama satu sama 
lain dalam wadah ASEAN walaupun memang konflik 
perbatasan masih menjadi masalah yang serius di 
kawasan ini. Dalam hal pembelian senjata juga 
bukan reaksi atas pembelian senjata oleh negara 
lain.

Walapun ini tidak diindikasikan sebagai 
perlombaan senjata (jika merujuk pada Gray), 
namun pembangunan kekuatan adalah hal yang 
nyata di kawasan ini. Modernisasi kekuatan regional 
tidak diragukan lagi akan mengurangi konflik aktual 
karena masing-masing negara memproyeksikan 
kekuatannya sehingga penggunaan kekerasan 
sebagai resolusi konflik dapat dihindarkan. 

Lagi pula bukan masalah pembangunan 
kekuatan namun apa tujuan pembangunan 
kekuatan itu sendiri. Dapat dilihat bahwa secara 
umum pembangunan kekuatan Asia Tenggara 
ditujukan lebih kepada faktor domestik, seperti 
keamanan nasional dan  integritas teritorial.  

Namun, modernisasi militer bisa menyebabkan 
ketidakstabilan, terutama mengingat adanya 
ketegangan antar bangsa dan perdebatan bilateral 
negara-negara di kawasan ini.

4. The ASEAN Way dan Transparansi Pertahanan 
 di Asia Tenggara

Pembangunan kekuatan tentu saja menjadi 
hal yang sensitif sebab dapat menyebabkan 
security dilemma bagi negara lain. Bisa terjadi 
salah kalkulasi (miscalculation), salah menilai 
(misjudgment) dan saling mencurigai (mistrust). 
Untuk menghindari destabilisasi perlombaan 
senjata akibat modernisasi militer yang dilakukan 
sebagaian besar negara-negara Asia-Pasifik, dalam 
Shangri-La Dialogue dibicarakan pentingnya 
transparansi strategis. Rezim transparansi 

persenjataan adalah bagian dari keamanan 
bersama (common security) yang didefinisikan 
oleh Palme Commission.11 

ASEAN setelah mendirikan ARF memang 
selangkah lebih maju dalam hal kerjasama 
keamanan multilateral. Forum keamanan 
regional, ASEAN Regional Forum merupakan 
forum untuk mendiskusikan dan menegosiasikan 
permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan 
Asia tenggara. ARF memiliki tiga tahap dalam 
penyelesaian sengketa yaitu Confidence Building 
Measures (CBMs), Preventive Diplomacy (PD) 
dan Conflict Resolution (CR). Dasar dari CBM 
ini adalah bagaimana pihak yang terkait bisa 
mengurangi ketegangan diantara mereka dengan 
tujuan untuk mencari penyelesaian dan sebagai 
langkah yang paling berguna untuk membuka jalan 
terhadap perjanjian yang lebih komprehensif 
sedangkan Preventive diplomacy (PD) atau 
diplomasi pencegahan yaitu tindakan-tindakan 
kolektif yang dilakukan untuk mencegah konflik 
secara dini dan untuk menegakkan perdamaian 
diplomasi pencegahan sesungguhnya merupakan 
kumpulan aksi diplomasi, politis, militer, ekonomi 
dan kemanusiaan. Conflict Resolution (CR) atau 
resolusi konflik hanya dilakukan apabila tahap 
CBM dan PD tidak berhasil meredakan konflik.

Pada tahun 1996, ARF menyepakati untuk 
mengadopsi inisiasi transparansi, termasuk 
pertukaran postur pertahanan tahunan, 
meningkatkan dialog dalam isu keamanan dalam 
level bilateral, subreginal dan regional,  pertukaran 
antar institusi militer dan mendorong anggota ARF 
untuk bergabung dalam UNROCA (United Nations 
Register of Conventional Arms).

Langkah-langkah Confidence Building Measures 
dan Preventive Diplomacy  yang ditempuh oleh 
ARF dalam menciptakan dialog keamanan antara 
lain melalui kerjasama militer yang didasarkan 
atas dasar adanya komunikasi, transparansi, 
pembatasan (limitation) dan verifikasi yang 
diimplementasikan dalam program-program yang 
diajukan oleh ASEAN melalui pertemuan ARF, yang 
antara lain :
1. Kerjasama dalam pengawasan senjata yang 

dipakai di lapangan dan kerjasama dalam 
perjanjian non-proliferasi

2. Transparansi terhadap kekuatan militer 
yang dimilikinya atau yang digunakannya 
dengan mempublikasikan dokumen-dokumen 
yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan 

10 Military Balance in Southeast Asia. Research Paper. 2011. House of Commons.
11 David B. Dewitt sering menyamakan dengan “cooperative security”, yang dicirikan dengan proses membiasakan dialog yang didukung oleh 

diplomasi track 2. 
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pertahanan dan keamanan
3. Kegiatan-kegiatan bersama seperti latihan 

militer bersama, kursus-kursus pelatihan dan 
pertukaran petugas penjagaan atau saling 
mengunjungi fasilitas-fasilitas militer dan 
observasi pelatihan-pelatihan diantara mereka

4. Early warning of conflict situations atau 
peringatan awal dari keadaan konflik

Resolusi dan manajemen konflik ala ASEAN way 
ini dicirikan oleh:12

a. Tidak terstruktur. Proses negosiasi tidak formal, 
dengan tidak ada aturan yang jelas dalam hal 
pengambilan keputusan dan sangat kurang 
dalam hal implementasi kebijakan.

b. Sangat sedikit agenda formal dan lebih banyak 
membahas isu-isu yang sedang hangat.

c. Proses konsensus dan negosiasi ini dicirikan 
dengan musyawarah dan mufakat.

d. Kebulatan suara dianggap sangat penting dalam 
manajemen konflik.

e. Pembuatan keputusan biasanya berlarut-larut 
karena keinginan mencapai keputusan yang 
dapat diterima bersama.

Dalam Shangri-La Dialogue, Vietnam 
menyerukan pentingnya membangun kepercayaan 
untuk perdamaian, kerjasama dan kemakmuran 
di Asia-Pasifik. Kepercayaan strategis ini 
membutuhkan komitmen dari setiap negara untuk 
tunduk pada hukum internasional yang berlaku dan 
memperbaiki mekanisme kerjasama keamanan 
multilateral. Untuk itulah ASEAN perlu terus 
mengembangkan mekanisme kerjasama keamanan 
nya untuk mencapai pengambilan keputusan 
yang bersifat mengikat dan tidak hanya melalui 
konsensus semata.

5. Penutup

Pembangunan kekuatan adalah hal yang 
lumrah bagi sebuah negara merdeka karena 
merupakan bagian dari pembagunan nasional. Di 
ASEAN sendiri, tren modernisasi militer terjadi 

di lima negara ASEAN yaitu Singapore, Thailand, 
Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Di lingkup 
regional Asia ternyata muncul negara-negara 
baru dengan anggaran militer terbesar dalam 15 
negara dengan anggaran militer tertinggi di dunia. 
Dari Asia termasuk China (terbesar kedua), India, 
Korea Selatan. 

Yang menjadi inti permasalah sebenarnya 
bukanlah modernisasi militer itu sendiri, tapi apa 
tujuan modernisasi tersebut. Di negara-negara 
ASEAN tujuan pembangunan kekuatan pada 
umumnya adalah sebagai strategi penangkalan 
(deterrence) dan bersifat defensif, bukan ofensif. 
Melihat kondisi geografis negara-negara ASEAN 
yang pada umumnya memiliki wilayah laut, 
bahkan Indonesia dan Filipina merupakan dua 
negara kepualaun terbesar di dunia, kepentingan 
untuk melindungi dan mengawasi wilayah lautnya 
adalah kepentingan yang vital karena menyangkut 
kedaulatan bangsa. Terlebih lagi kawasan ini 
dilalui SLOC paling strategis dunia yang rawan 
akan kejahatan transnasional. Faktor dari luar 
juga tidak bisa ditampikkan, misalnya ketegangan 
konflik teritorial seperti Laut China Selatan. 
Pembangunan kekuatan ditujukan sebagai 
deterrence oleh negara-negara pengklaim.

Modernisasi militer akan menjadi masalah ketika 
pembangunan kekuatan ini menyebabkan salah 
kalkulasi, salah persepsi dan saling mencurigai dari 
negara lain dan lingkungan internasionalnya. Untuk 
menghindari destabilisasi keamanan, dibutuhkan 
transparansi dan kepercayaan startegis. Harus 
diakui the ASEAN Way masih memiliki sisi yang 
kurang mendukung transparansi itu sendiri. 
Salah satu kerjasama keamanan multilateral di 
ASEAN adalah ARF. Optimisme negara-negara 
anggota akan ARF harus diikuti dengan perbaikan 
mekanisme pembuatan keputusan dalam hal 
resolusi dan menajemen konflik yang selama ini 
ditempuh dengan confidence building measures 
dan preventive diplomacy. Dengan demikian, 
diharapkan perdamaian dapat terus dijaga di 
kawasan ini.

12 J.N.Mak. The ASEAN Way and Transparency.
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