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 Pertama-tama marilah kita panjatkan puji 
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 
atas rahmat-Nya Tim redaksi dapat menerbitkan 
Jurnal Yudhagama Volume 42 Nomor III Edisi 
September 2022. Dalam isi jurnal ini terdapat 
beberapa tulisan dari kalangan Militer yang 
berhasil dihimpun oleh Tim redaksi, baik dari 
para Pati dan Pamen TNI AD yang bertugas di 
Kotama/Balakpus jajaran TNI AD. 
 Tema dan isi tulisan yang ditampilkan dalam 
Jurnal ini menyesuaikan dengan tugas dan 
tanggung jawab serta fungsi yang diemban para 
penulis, sehingga semakin menarik untuk dibaca. 
Para pembaca dimana pun berada, terutama  
prajurit dan PNS TNI AD serta keluarga dapat 
mengambil manfaat dari tulisan-tulisan yang ada 
ini untuk menambah wawasan dan memperkaya 
pengetahuan,

 Disadari bahwa dalam jurnal ini masih 
terdapat kekurangan, harapan kami para 
pembaca sekalian dapat memberikan saran 
dan masukan untuk kesempurnaan Jurnal 
Yudhagama edisi berikutnya, sehingga menjadi 
lebih baik lagi.

 Selamat membaca.

Kolonel Arh Hamim Tohari, M.A.
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U
ntuk menjawab setiap tantangan tugas yang dimiliki, Satuan 

Infanteri TNI AD perlu memiliki kapabilitas militer (military 

capability) yang cukup untuk mewujudkannya. Kapabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu satuan untuk 
mencapai suatu tujuan pelaksanaan operasi/perang baik itu 

memenangkan peperangan/pertempuran ataupun menghancurkan target 

yang telah ditentukan.1 Oleh karenanya, Di tengah komplekssitas dan 

dinamisnya lingkungan operasional yang dihadapi, menyiapkan 

Satuan Infanteri TNI AD untuk menjadi satuan yang profesional 

dan adaptif terhadap perubahan menjadi sebuah urgensi.

Berangkat dari berbagai teori, komplekssitas operasi 

militer yang dihadapi di lapangan saat ini perlu disikapi secara 

antisipatif. Satuan Infanteri TNI AD sebagai garda terdepan 

dalam pelaksanan operasi perlu menyiapkan diri dengan 

baik agar setiap tugas dapat terlaksana dengan baik dan 

kemenangan dapat diraih serta dipertahankan. Penulisan 

artikel ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan, 

“Bagaimanakah metode yang tepat dalam rangka 

membangun Satuan Infanteri TNI AD yang profesional 

dan adaptif terhadap tantangan dan perubahan yang dihadapi? demi tegaknya 

kehormatan dan kedaulatan Bangsa dan Negara Indonesia.

 OLEH: LETJEN TNI ARIF RAHMAN, M.A. 
(Danpussenif Kodiklatad)

1. Herrera, j. (2020). The Fundamentals of Military Readiness. US. Department of Defence. Congressional Research Service.
2. Bekkers (2021), Behavior-Oriented Operations in the Military Context, Enhancing Capabilities to Understand and Anticipate Human Behavior, 

Hague Centre for Strategic Studies, hal 8, diakses pada 28 Agustus 2022, https://www.jstor.org/stable/resrep29549.8  

Belajar dari Perang Rusia-Ukraina 2022 dan 
Dinamika Daerah Operasi

Perang tidak lagi linier, namun sudah menjadi multi-

domain dan multi-front yang didukung dengan force-

multiplier berupa penguasaan cyberspace dan space 

yang di Amerika dikenal sebagai  domain baru dalam 

peperangan di samping tiga domain lainnya (darat, laut 

dan udara).2  Pada hari Senin, 24 Februari 2022 yang lalu, 

Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan secara terbuka 

untuk menyerang wilayah Ukraina sebagai kelanjutan Visualisasi Operasi Multi Domain
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dari konflik yang telah terjadi sebelumnya 
pada saat mereka merebut Crimea di tahun 

2014. Merupakan sesuatu hal yang unik 

dimana serangan tersebut tidak sama sekali 

diklaim sebagai sebuah perang ataupun 

invasi, melainkan disebut sebagai upaya 

“solidaritas” demi melindungi rakyat 

yang Pro-Rusia dan “demiliterisasi” yang 

digaungkan terhadap pengaruh NATO di 

wilayah tersebut.3  

Pada zaman globalisasi, digitalisasi, 

perkembangan eksponential teknologi 

militer yang mendorong cepatnya 

perkembangan lingkungan strategis 

berimplikasi pada perubahan paradigma 

perang. Perang secara konvensional 

(simetris/linier) bisa dikatakan memiliki 

probabilitas yang kecil, kecenderungan 

yang akan terjadi adalah asimetris, 

berpola hibrida dengan sifat lebih terbatas 

(limited war), yang mendorong kepada 

ketidakpastian (fog of War).4  Perang Rusia-

Ukraina membuktikan bahwa keunggulan 

komparatif tidak serta merta berbanding 

lurus dengan hasil peperangan yang terlihat. 

Kyiev setelah lebih dari enam bulan operasi 

tetap belum dapat ditaklukkan. Banyaknya 

ketidakpastian yang timbul dalam perang 

menunjukkan betapa kompleks dan 

dinamisnya sebuah peperangan, dimana 

bisa dikatakan there is no one size fit all 
atau tidak ada satu formula khusus yang 

dapat mengatasi setiap permasalahan dalam 

perang. Dengan targetnya adalah mencapai 

tujuan politiknya sebagai mana yang telah 

dikemukakan oleh Clausewitz dalam 

bukunya On War bahwa “Perang tidaklah 

lebih dari kelanjutan politik dengan cara-

cara lain”. 5

3. Bekkers (2021), Behavior-Oriented Operations in the Military Context, Enhancing Capabilities to Understand and Anticipate Human Behavior, 

Hague Centre for Strategic Studies, hal 8, diakses pada 28 Agustus 2022, https://www.jstor.org/stable/resrep29549.8  

4.  Clausewitz, C. V. (2007). On War. USA: Oxford University Press.

5. Ibid.

Peta invasi Rusia ke Ukraina
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Pola-pola hibrida itu sendiri sangat 

jelas terlihat dalam perang Russo-Ukro 

seperti: 1) Musuh yang kompleks dan cair, 

dimana Ukraina ternyata tidak hanya berdiri 

sendiri namun mendapatkan dukungan 

persenjataan yang massive dari banyak 

negara lain (NATO); 2) Menggunakan 

kombinasi regular dan non-reguler 

sebagaimana ditunjukkan kedua belah pihak 

dalam perang Russo-Ukro; 3) Didukung oleh 

Alutsista canggih dan teknologi maju; dan 4) 

Peran penting media sosial sebagai wahana 

utama untuk komunikasi dan propaganda.6  

Bagi militer kita, fenomena ini tentunya 

merupakan suatu pengalaman unik yang 

perlu untuk dipelajari dan disikapi sebagai 

media pengayaan dan pembelajaran untuk 

pengembangan militer kita kearah yang 

lebih baik. 

Dihadapkan pada catatan sejarah 

Operasi Militer dalam negeri baik di Timor 

Timur, Aceh maupun di Papua memberikan 

gambaran bahwa keinginan bertempur musuh tetap hidup meskipun konflik di 
wilayah sudah berlangsung beberapa 

dekade. Ditinjau dari aspek musuh, ada dua 

hal yang penting yaitu: Pertama, Satuan 

Infanteri dan TNI AD pada umumnya 

berupaya mempelajari dan menganalisa 

pola gerakan musuh dimana cukup sulit untuk mengidentifikasi musuh secara kasat 
mata ditambah musuh lebih memahami 

wilayah. Kedua, musuh relatif mudah 

mempelajari taktik dan strategi Satgas Yonif 

sebab posisinya jelas dan musuh dapat 

menggunakan cover sebagai penduduk 

setempat untuk mengamati kegiatan harian 

Satgas. Kondisi di atas menyimpulkan bahwa 

musuh tidak hanya memiliki ruang dan 

waktu yang cukup leluasa untuk mempelajari 

karakteristik daerah setempat dibandingkan 

dengan pasukan TNI AD, bahkan bisa dikatakan konflik yang berlarut ini justru telah 
meningkatkan kemampuan dan kekuatan 

musuh karena mereka bisa membandingkan 

dan mempelajari beragam pola bertempur 

Satuan Infanteri yang bertugas di wilayah 

tersebut. Kondisi lingkungan operasional 

yang kompleks dan dinamis dihadapkan 

old-version sistem TNI AD yang linier, tidak 

terintegrasi, minim perubahan walaupun 

berhadapan dengan segala macam perubahan 

yang konstan, tentunya hanya akan berujung 

kegagalan dalam tugas sebagaimana 

diperlihatkan dalam hasil pelaksanaan operasi 

yang dilaksanakan oleh Satgas Yonif di Papua 

akhir-akhir ini mengalami semakin banyak 

korban tempur jika dibandingkan dengan 

pelaksanaan operasi tiga atau empat tahun 

6. Hoffman. (2009). Hybrid Warfare and Challenges. NDU Press. Online di https://smallwars journal.com/documents/jfqhoffman.pdf.
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7. Pussenif (2021). Resume Evaluasi Purna Tugas Dalam Negeri. Evaluasi Operasi Penugasan Dalam Negeri TA. 2021 (pp. 1-27). Bandung: 

Pussenif.
8. TNIAD. (2022). Rekomendasi Kebijakan TNI AD Tahun 2022. (p. 89). Jakarta: Markas Besar TNI Angkatan Darat.

sebelumnya.7 Belum lagi jika kita berbicara 

mengenai kesiapan kita menghadapi 3 (tiga) 

trouble-spot yang telah ditetapkan dalam 

Renstra TNI AD. Kondisi ini, menuntut 

organisasi TNI AD dan satuan Infanteri pada 

khususnya untuk cepat, tanggap dan adaptif 

dalam bertransformasi, sehingga mampu 

terus berdiri tegap dalam mengawal keutuhan 

negara Indonesia dari segala bentuk ancaman 

militer maupun nir-militer.

Rekomendasi Kebijakan TNI AD tahun 

2022 membuka ruang untuk perubahan: 

Low Cost High Impact

Proses evolusi dan transformasi TNI AD 

yang ditandai dengan keluarnya Rekomendasi 

Kebijakan TNI AD tahun 2022 memberikan 

arah dan tujuan yang jelas tentang bagaimana 

membangun postur TNI AD secara umum 

kedepan. Visi yang digaungkan oleh Kepala 

Staf Angkatan Darat adalah pembangunan 

postur TNI AD kedepan harus diwujudkan 

dengan berbasis prioritas, logis, konsisten, 

dan berorientasi pada waktu dengan 

memegang prinsip Low Cost-High Impact.8  

Tentunya proses ini tidaklah mudah di tengah 

cepatnya derap perkembangan teknologi 

dan kontinuitas tantangan penugasan 

dalam negeri yang terus menyeruak. Hal ini 

merupakan kesempatan yang baik untuk 

melakukan perubahan. Pussenif sebagai 

salah satu badan pelaksana pusat TNI AD 

yang bertanggung jawab sebagai supervisi 

pembinaan dalam merencanakan dan 

mempersiapkan Satuan Infanteri agar 

siap guna, berkomitmen untuk menjaga 

akselerasi evolusi dan transformasi TNI 

AD untuk menjawab tantangan tugas dan 

perubahan yang ada.

Dihadapkan kepada kemampuan dan 

batas kemampuan yang dimiliki, dimana 

jika kita tilik buku Andi Widjayanto 

berjudul Transformasi Perang Darat 

2045, sesuai data dinyatakan dukungan 

anggaran yang kita miliki average-nya 

adalah <1%.  Berdasarkan hal ini, Pussenif 

tentunya menangkap isyarat perlunya untuk 

berinovasi membangun kekuatan yang 

kolaboratif antara konvensional/regular 

dan non-konvensional/non reguler dalam 

bingkai pertahanan rakyat semesta yang 

modern.

Membangun Satuan Infanteri yang 

Profesional dan Adaptif

Dalam rangka mewujudkan Satuan 

Infanteri yang low cost high impact sesuai 

amanat Rekomendasi Kebijakan TNI AD, 

Pussenif dengan cepat merespon dengan 

membuat beberapa perubahan dalam rangka 

menata Satuan Infanteri agar memiliki 

agility, profesional dan adaptif dalam 

pelaksanaan tugas. Setidaknya diperlukan 

3 (tiga) upaya dalam rangka mencapai hal 

dimaksud. Pertama, perubahan itu dimulai 

dengan Rasionalisasi Satuan Infanteri yang 

kecil, effective namun padat teknologi. Hal 

ini bermula dari data yang dimiliki dalam 

bentuk EKKO Satuan Infanteri ditemukan 

bahwa dari 102 Satuan Infanteri yang 

memiliki kategori siap operasi dengan 

indeks >80% hanya sejumlah 36 satuan, 

dimana permasalahan pemenuhan personel 

menjadi salah satu isu utama. Pertimbangan 

äYUDHAGAMA J September 2022

 9



YUDHAGAMA J September 2022ä

10     

berikutnya perlunya menata dengan dasar 

pemenuhan essential forces berdasarkan 

konsep proportional growth yang diacu oleh 

TNI AD serta Right sizing yang berorientasi 

terhadap kebutuhan tugas dihadapkan pada 

massive-nya dampak perkembangan teknologi 

yang dimiliki. Melalui berbagai macam metode 

analisa, Pussenif menyarankan perubahan 

dalam jumlah kekuatan personel di Satuan 

Infanteri yang awalnya berjumlah 747 dan 1039 orang menjadi 700 orang, serta simplifikasi 
nomenklatur Satuan Infanteri dari enam jenis 

menjadi 2 jenis yaitu Yonif dan Yonif Mekanis 

berdasarkan alutsista yang dimiliki dengan 

menambah penggunaan teknologi meliputi 

Drone dan BMS (Battlefield Management 
System). Tentunya ini akan berdampak positif 

tidak hanya bagi Satuan Infanteri dimana 

menjadi lebih agile namun padat teknologi juga akan berdampak signifikan dalam 
pengembangan postur TNI AD kedepan.

Kedua, Dampak kemajuan teknologi yang 

juga diadopsi oleh TNI AD dengan pembelian 

alutsista yang baru tentunya perlu segera 

diakselerasi dengan pembangunan Combined 

Armed dan Joint Operation Capability. Domain 

operasi militer saat ini sudah tidak lagi hanya 

terdiri atas darat, laut dan udara namun 

sudah meluas dengan dirambahnya domain 

cyberspace dan space.10  Menyikapi hal ini 

Satuan Infanteri juga harus bergerak cepat 

menyesuaikan dengan tuntutan perubahan 

tersebut, dimulai dengan membangun 

doktrin operasi militer terpadu bersama 

dengan kecabangan lain dalam bingkai doktrin 

operasi gerilya modern atau Gerilya 2.0. 

Dimana proses gerilya tidak hanya sebagai last 

resort dengan kekuatan yang tersisa namun 

dihadapkan pada kemampuan dukungan 

yang dimiliki menjadi konsep utama dalam 

menghadapi perang dengan menggabungkan 

seluruh komponen dan alutsista yang dimiliki.

Ketiga, dan yang tidak kalah pentingnya, selain membangun kemampuan fisik 
tentunya pembangunan kemampuan kognitif 

akan mempercepat proses transformasi 

Satuan Infanteri menjadi profesional dan 

adaptif terhadap tantangan. Sebagai solusi 

untuk menjawab gap antara komplekss 

dan dinamisnya lingkungan operasional 

dihadapkan pada sistem kita yang masih old-

version adalah dengan mengimplementasikan 

secara konkrit konsep learning organization 

dengan menciptakan suatu lingkungan dan 

budaya pembelajar sehingga setiap anggota 

dapat mengembangkan diri agar dapat 

unggul dalam menciptakan, memperoleh, 

dan mentransfer pengetahuan. Dengan 

ketiga keunggulan tersebut sebuah learning 

organization akan lebih mampu untuk 

beradaptasi dengan cepat terhadap situasi 

yang penuh ketidakpastian (unpredictable 

situation) dibandingkan dengan 

kompetitornya.11  Dengan sharing value and 

understanding maka seorang bawahan dengan 

wewenang eksekusi terdesentralisasi dapat 

mengambil keputusan cepat dan bertindak 

cepat sesuai dengan situasi nyata yang 

dihadapi di lapangan. Hal ini tentunya akan 

mendukung konsep combined armed dan 

joint ops yang penekanannya pada merebut, 

mempertahankan, dan memanfaatkan 

inisiatif yang dimiliki demi tercapainya end 

state berdasarkan pokok-pokok keinginan 

Komandan yang telah disampaikan. Dengan 

ketiga langkah di atas Pussenif meyakini bahwa 

Satuan Infanteri yang akan datang akan lebih 

siap dalam menghadapi peperangan dalam 

bentuk apapun dan mencapai keberhasilan 

dalam setiap tugas yang diemban. 

YUDHAGAMA J September 2022ä
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10. US Army Training and Doctrine Command, Multi-Domain Battle: Evolution of Combined Arms for the 21st Century, 2025-2040, (2017), https://
www.tradoc.army.mil/wp-content/uploads/2020/10/MDB_Evolutionfor21st.pdf

11.  Garvin, D. A., Edmondson, A. C., & Gino, F. (2008). Is Yours A Learning Organization. Harvard Business Review, 109-116, dan Calton, M. A., & 
Freeman, T. E. (2019). Building military learning organizations: many birds, one stone. Military learning Organization.
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I
bu Kota dalam suatu negara 

memegang peranan yang sangat 

penting dan strategis, karena bersifat 

multifungsi yaitu sebagai pusat politik 

dan pemerintahan. Di sinilah gedung-gedung pemerintah 

berada dan dimana para pemimpin pemerintahan bekerja. Sebuah wilayah dapat didefinisikan sebagai bangsa, negara 
bagian, provinsi, atau unit politik lainnya. Ibu Kota sering kali 

merupakan pusat bisnis, ekonomi, budaya, dan populasi suatu 

negara. Ibu Kota sering menjadi pusat sejarah, perdagangan, 

komunikasi, transportasi, serta pusat segala yang mencirikan karakter 

secara menyeluruh dari sebuah negara.

OLEH : MAYJEN TNI KASURI
(Asrena Kasad)

äYUDHAGAMA J September 2022

Ibu Kota Negara Indonesia, Jakarta saat 

ini menjadi magnet bagi seluruh bangsa 

Indonesia di seluruh penjuru nusantara 

untuk bisa melaksanakan urbanisasi, 

dengan satu alasan untuk memperbaiki 

taraf hidup dan kesejahteraan. Perpindahan 

penduduk menuju Jakarta ini menimbulkan 

permasalahan baru di Jakarta, seperti 

degradasi lingkungan, kemacetan, kejahatan 

dan tindak kriminal.

 Pada tahun 2021, TomTom Traffic Index menempatkan Kota Jakarta berada pada 

peringkat ke-46 dunia dari 404 kota di 58 negara, dengan prosentase sebesar 34%. Hal tersebut 

berarti bahwa jika dibandingkan dengan perjalanan dalam kondisi lengang, rata-rata durasi 

perjalanan di Jakarta saat ini 34% lebih lama akibat terhambat macet.1 Selain itu, berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta2, pada tahun 2020, angka tindak kriminalitas 
1. https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/jakarta-traffic/
2. https://jakarta.bps.go.id/indicator/34/580/1/jumlah-kejahatan-pelanggaran-kamtibnas-menurut-jenis-dan-kabupaten-kota-administrasi.html
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di Jakarta (penganiayaan, pencurian dan 

penipuan) mengalami peningkatan yang 

cukup tinggi apabila dibandingkan dengan 

angka kriminalitas pada tahun 2018.

 Berdasarkan data tersebut, dapat 

diketahui bahwa tingginya tingkat 

kriminalitas di DKI Jakarta bisa disebabkan 

oleh berbagai faktor. Salah satu faktor 

terkuat adalah kepadatan penduduk yang 

cukup tinggi sehingga kurangnya lapangan 

pekerjaan menyebabkan menjamurnya 

kemiskinan di DKI Jakarta. Hal ini berakibat 

tak tercukupinya kebutuhan hidup sehari-

YUDHAGAMA J September 2022ä

hari yang dapat memicu tindak kriminalitas 

seperti pencurian atau perampokan.

 Jumlah Penduduk DKI Jakarta pada 

Juni 2021 sebanyak 10,6 juta jiwa, apabila 

dihadapkan dengan luas wilayahnya yang 

hanya 664 km persegi, maka kepadatan 

penduduk di Ibu Kota mencapai 15.978 jiwa/

km persegi3.

RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA 

 Mencermati kompleksitas permasalahan 

di kota Jakarta tersebut, Pemerintah RI telah 

merencanakan pemindahan Ibu Kota Negara ke 

sebuah wilayah di Provinsi Kalimantan Timur 

yang berada di sebelah utara Kota Balikpapan 

dan sebelah selatan Kota Samarinda dengan 

luas wilayah darat kurang lebih 256.142 Ha 

dan secara administratif saat ini meliputi 

3. https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/124/1/penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-

rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-provinsi-kabupaten-kota.html
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wilayah Kabupaten Penajam Passer Utara 

dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini 

disampaikan oleh Bapak Presiden RI Joko 

Widodo pada Pidato Kenegaraan Tanggal 16 

Agustus 2019, di kompleks Parlemen Senayan 

Jakarta.

“Pada kesempatan yang bersejarah 

ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, 

dengan meminta izin dan dukungan 

dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang 

terhormat, para sesepuh dan tokoh 

bangsa terutama dari seluruh rakyat 

Indonesia, dengan ini saya mohon izin 

untuk memindahkan ibu kota negara 

kita ke Pulau Kalimantan”

Pemindahan Ibu Kota Negara ke 

Kalimantan sejalan dengan visi tentang 

lahirnya sebuah 'pusat gravitasi' ekonomi baru 

di tengah Nusantara. Ibu Kota Negara bernama 

Nusantara yang selanjutnya disebut Ibu Kota 

Nusantara (IKN) adalah merepresentasikan 

identitas nasional; kota yang cerdas, hijau, 

dan berkelanjutan; kota yang modern dengan 

standar internasional; tata kelola yang efektif dan efisien; serta pemerataan ekonomi di 
Kawasan Timur dengan mengembangkan 

industri bersih dan berteknologi tinggi4.

 Pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN 

dilakukan sebagai salah satu strategi untuk 

merealisasikan target ekonomi Indonesia 

2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang 

lebih inklusif dan merata melalui akselerasi 

pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 

Pembangunan dan pengembangan IKN 

direncanakan untuk dilaksanakan secara 

bertahap sampai dengan tahun 2045.

 Lokasi IKN terbagi atas tiga wilayah 

perencanaan, yaitu: Pertama, Kawasan Inti 

Pusat Pemerintahan (KIPP) yang merupakan 

bagian dari Kawasan IKN (KIKN) dengan luas 

wilayah ± 6.671 Ha. 

Kedua, Kawasan IKN (KIKN) dengan luas 

wilayah ± 56.180 Ha.

Ketiga, Kawasan Pengembangan IKN 

(KPIKN) dengan luas wilayah ± 199.962 Ha.

Pembagian wilayah dan perencanaan 

proses pembangunan IKN disusun dengan 

konsep sangat memperhatikan keharmonisan 

hubungan manusia, alam, teknologi dan 

lingkungan. Prinsip dasar pengembangan 

kawasan di IKN memadukan 3 (tiga) konsep 

pembangunan perkotaan, yaitu IKN sebagai 

kota hutan atau forest city, kota spons atau 

sponge city, dan kota cerdas atau smart city5. 

Kota Hutan adalah perwujudan konsep kota 

berkelanjutan dengan mempertahankan, 

mengelola, dan merestorasi ekosistem 

hutan. Kota spons adalah kota yang mampu 

menahan dan meresapkan air hujan ke dalam 

tanah. Kota cerdas adalah pendekatan yang 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi 

dan komunikasi, pengelolaan data perkotaan, 

dan teknologi digital. Diharapkan dengan 

menerapkan perpaduan ketiga konsep 

pembangunan perkotaan ini, maka IKN akan 

menjadi simbol identitas nasional untuk 

menunjukkan jati diri bangsa dan negara serta 

gambaran masa depan bangsa Indonesia.

TINJAUAN ASPEK PERTAHANAN DI 

WILAYAH IKN 

“Pembangunan pertahanan di IKN 

bertujuan untuk membangun kekuatan 

pertahanan tangguh yang memiliki 

kemampuan penangkalan sebagai negara 

kepulauan dan negara maritim”

(Prinsip Dasar Hankam di IKN, UU IKN Nomor 3/2022)

 Sejarah beberapa pertempuran di 

dunia membuktikan bahwa penguasaan 

Ibu Kota Negara akan mempengaruhi 

kemenangan dalam suatu pertempuran. 

Dalam pertempuran Berlin, Soviet berhasil 

menguasai Jerman setelah Kota Berlin 

diduduki oleh tentara Soviet. Demikian 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
5. Lampiran Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara
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halnya pada pendudukan Jerman di Perancis 

dimulai dengan penguasaan Jerman di 

Paris. Dari uraian di atas maka Indonesia 

perlu merencanakan dengan cermat gelar 

pertahanan negara dalam melindungi IKN 

sebagai Ibu Kota Negara.

Usaha pertahanan negara 

diselenggarakan melalui pembangunan 

postur pertahanan negara secara 

berkesinambungan untuk mewujudkan 

kekuatan, kemampuan, dan gelar. Untuk 

menangkal, menyangkal, dan menghancurkan 

ancaman pertahanan, maka sistem, dan 

strategi pertahanan berlapis ditempuh 

dengan pertahanan cerdas (smart defense) 

yaitu sinergi antara hard defense berupa 

pertahanan militer dan soft defense berupa 

pertahanan nirmiliter6. Pembangunan 

postur pertahanan militer diarahkan pada 

pemenuhan Kekuatan Pokok Strategis 

(Strategic Essential Force) komponen utama 

dan menyiapkan komponen pertahanan 

lainnya. 

 Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 

2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, 

pada Pasal 5 dan 6 mengamanatkan peran TNI 

sebagai alat negara di bidang pertahanan yang 

berfungsi sebagai penangkal dan penindak 

terhadap setiap bentuk ancaman militer dan 

ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri 

terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan 

keselamatan bangsa, serta sebagai pemulih 

terhadap kondisi keamanan Negara yang 

terganggu akibat kekacauan keamanan. 

 Sementara itu pada Pasal 8 Undang-

undang tersebut pada huruf a dan c, dinyatakan 

bahwa tugas TNI AD adalah  melaksanakan 

tugas TNI matra darat di bidang pertahanan 

dan melaksanakan tugas TNI dalam 

pembangunan dan pengembangan kekuatan 

matra darat. Dengan demikian maka dalam 

konteks pemindahan IKN ke wilayah Provinsi 

Kalimantan Timur, TNI AD berkewajiban 

untuk merencanakan dan melaksanakan 

pembangunan gelar kekuatannya agar mampu 

mengatasi setiap bentuk ancaman militer dan 

bersenjata terhadap IKN.

Konsep pembangunan gelar kekuatan TNI 

AD di IKN disusun dengan mempertimbangkan 

berbagai aspek yang terkait dengan faktor 

ancaman militer dan bersenjata, tantangan tugas dihadapkan dengan kondisi demografi, geografi dan kondisi sosial wilayah maupun 
lesson learned dari pelaksanaan tugas Kodam 

Jaya di ibu kota negara saat ini. 

Pertama. Perbandingan kekuatan TNI 

AD dan Tentara Darat Malaysia (TDM) di 

pulau Kalimantan. Kekuatan TDM di pulau 

Kalimantan berada di bawah Komando 

Wilayah Timur yang dipimpin oleh seorang 

Jenderal bintang tiga, tergelar di wilayah 

Sabah dan wilayah Serawak. Sementara itu 

gelar kekuatan TNI AD terdiri dari Kodam 

VI/Mlw dan Kodam XII/Tpr. Gelar kekuatan 

Kodam VI/Mlw sebagian besar berada di 

pesisir timur wilayah Provinsi Kaltim dan 

Kaltara, sedangkan gelar kekuatan Kodam 

XII/Tpr sebagian besar berada wilayah 

Provinsi Kalbar. Dari perbandingan gelar 

tersebut tampak bahwa terdapat kekosongan 

gelar di beberapa bagian wilayah yang 

dapat dimanfaatkan sebagai akses dari arah 

perbatasan darat menuju wilayah IKN di 

Kabupaten Penajam Passer Utara. Selain itu 

gelar kekuatan TNI AD yang ada di Provinsi 

Kaltim saat ini sangat terbatas apabila harus 

dilibatkan dalam pertahanan IKN.Kedua. Kerawanan kondisi demografi, geografi dan kondisi sosial wilayah IKN. 
6.   Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
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Pulau Kalimantan memiliki perbatasan darat 

dengan Malaysia sepanjang 2.019 km serta 

terdapat pula ALKI II di sepanjang Selat 

Sulawesi. Perbatasan darat tersebut memiliki 

potensi kerawanan adanya aksi kejahatan di 

perbatasan seperti penyelundupan barang 

termasuk Narkoba, TKI Ilegal dan perdagangan 

manusia, pembalakan liar, pertambangan 

ilegal serta pelanggaran lintas batas oleh 

masyarakat kedua negara. Demikian pula 

halnya keberadaan ALKI II mengandung 

kerawanan karena memungkinkan pihak 

tertentu untuk masuk secara ilegal ke wilayah 

daratan dengan menyalahgunakan kapal asing 

yang memiliki hak lintas alur laut kepulauan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 

tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal 

dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan 

Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur 

Laut Kepulauan yang Ditetapkan. Sementara itu bentuk kerawanan lain adalah konflik 
sosial antar etnis/SARA dan aksi terorisme 

tercatat pernah beberapa kali terjadi di pulau 

Kalimantan serta bencana alam Karhutla 

yang masih sering terjadi. Dihadapkan faktor 

ancaman yang bersumber dari kerawanan kondisi demografi, geografi dan kondisi 
sosial wilayah tersebut, maka tugas-tugas 

yang dilaksanakan Kodam VI/Mlw sepanjang 

tahun cukup berat, meliputi:

1. Operasi Pamtas Darat RI-Malaysia 

sepanjang 1.038 Km (52 Pos Pamtas) dan 

Operasi Pengamanan Pulau Terluar.

2. Mengamankan wilayah tanggung 

jawabnya meliputi wilayah Provinsi 

Kalimantan Utara, Kalimantan Timur 

dan Kalimantan Selatan dengan total luas 

24.008.600 Ha.

3. Mendukung pengamanan obyek 

perekonomian nasional strategis (BUMN) 

seperti  PT. Kilang Pertamina Balikpapan 

serta PT. Badak LNG dan PT. Pupuk Kaltim 

di Bontang.

4. Melaksanakan penanggulangan keba-

karan hutan dan lahan yang masih terjadi 

setiap tahun.

5. Melaksanakan Binter di wilayah yang 

sangat luas dengan infrastruktur yang 

masih terbatas. 

Ketiga. perumusan konsep pembangunan 

gelar kekuatan TNI AD untuk IKN di Provinsi 

Kaltim juga perlu mempertimbangkan lesson 

learned dari pelaksanaan tugas pengamanan 

Ibu Kota Negara saat ini yang dilaksanakan 

Kodam Jaya, sebagai berikut:

1. Wilayah DKI Jakarta yang menjadi 

tanggung jawab Kodam Jaya seluas 66.401 

Ha, sedangkan luas wilayah yang menjadi 

tanggung jawab Kodam Jaya secara 

keseluruhan adalah 259.700 Ha karena 

mencakup pula sebagian wilayah Provinsi 

Banten dan Provinsi Jawa Barat yang 

berbatasan langsung dengan Provinsi DKI 

Jakarta.

2. Kodam Jaya memiliki tugas pokok 

menyelenggarakan pembinaan kemam-

puan, kekuatan dan gelar kekuatan, 

melaksanakan pembinaan teritorial 

untuk menyiapkan wilayah pertahanan 

di darat dan menjaga keamanan negara 

di wilayahnya dalam rangka mendukung 

tugas pokok TNI.  Namun demikian 

dalam kenyataannya tuntutan tugas yang 

dihadapi Kodam Jaya lebih banyak untuk 

tugas pengamanan VVIP, pengamanan 

obyek vital TNI (Mabes TNI, Mabesad 

dan perumahan Pati) serta mendukung 

kegiatan keprotokolan negara maupun 

kegiatan nasional dan internasional 

yang berlangsung di Jakarta. Tugas-tugas 

tersebut memiliki intensitas yang sangat 

tinggi dan membutuhkan pengerahan 

personel yang cukup besar.

KONSEP PEMBANGUNAN GELAR KEKUATAN 

TNI AD DI IKN

 Dalam rangka menjamin terlaksananya 

tugas pokok TNI AD secara optimal di IKN, 

maka konsep pembangunan gelar kekuatan 

TNI AD di IKN terdiri dari tiga bagian yakni: 

1.  Pembentukan Kodam Khusus IKN. 
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 Secara umum komposisi kekuatan Kodam 

Khusus IKN mengacu pada Kodam 

Jaya, namun diperlukan penambahan 

unsur tertentu agar komposisi kekuatan 

yang dibentuk memiliki keterpaduan 

unsur Satpur, Satbanpur dan Satbanmin 

yang cukup lengkap sehingga dapat 

melaksanakan tugas pertempuran darat 

secara efektif dalam rangka pengamanan 

Ibu Kota, pembinaan teritorial, 

pengamanan VVIP serta mendukung 

kegiatan kenegaraan dan pemerintahan 

di IKN. Agar Kodam Khusus IKN dapat 

lebih fokus pada tugas pokoknya maka 

Kodam tersebut dibebaskan dari 

tugas pengamanan perbatasan darat 

dan pulau terluar, pengamanan obyek 

perekonomian nasional strategis serta 

tidak menyelenggarakan pendidikan di 

Lemdikrah.

 Pembangunan IKN dilaksanakan dalam 

5 (lima) tahap dimulai pada tahun 2022 

sampai dengan tahun 2045. Dalam rangka 

mendukung sistem pertahanan di kawasan 

IKN, maka perencanaan pembangunan 

gelar kekuatan Kodam Khusus IKN 

senantiasa diselaraskan dengan tahapan 

pembangunan IKN sampai dengan 2045. 

Pada tahap awal yaitu tahun 2022 sampai 

dengan 2024 pembangunan gelar kekuatan 

satuan TNI AD difokuskan pada wilayah 

KIPP dengan pembangunan Subden Kasad 

(Gedung Pimpinan TNI AD) dan satuan 

kewilayahan. Tahap kedua diawali tahun 

2025 sampai dengan tahun 2029 ditandai 

dengan kelanjutan pengembangan Subden 

Kasad menjadi Mabesad dan beberapa 

satuan operasional berupa Satpur dan 

Satbanpur TNI AD di wilayah KIKN dan 

KP IKN. Pada tahun 2030 sampai dengan 

tahun 2034 dilaksanakan kelanjutan 

pembangunan Mabesad dan beberapa 

satuan operasional Satpur dan Satbanpur 

TNI AD di wilayah KIKN dan KP IKN. Pada 

tahap keempat yaitu antara tahun 2035 

sampai dengan tahun 2039 dilaksanakan 

pembangunan lanjutan berupa Satpur, 

Satbanpur dan satuan kewilayahan TNI AD 

di wilayah KIKN dan KP IKN. Tahap kelima 

dilaksanakan pada tahun 2040 sampai 

dengan 2045 dengan fokus melanjutkan 

pembangunan Satpur, Satbanpur dan 

satuan kewilayah di wilayah KIKN dan KP 

IKN, diharapkan pada tahun 2045 seluruh 

gelar satuan TNI AD di IKN telah selesai 

dan lengkap sesuai rencana.

2.  Pembentukan satuan baru untuk 

penguatan gelar di wilayah penyangga 

IKN.  

Untuk memberikan kedalaman pertahanan 

dalam menghadapi ancaman militer dan 

bersenjata dari luar wilayah IKN maka 
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diperlukan penguatan terhadap Kodam 

VI/Mlw dan Kodam XII/Tpr khususnya 

di wilayah penyangga yang berbatasan 

langsung dengan wilayah tanggung 

jawab Kodam Khusus IKN. Penguatan 

ini diperlukan untuk melengkapi gelar 

kekuatan TNI AD yang saat ini sudah 

tergelar maupun mengisi kekosongan 

gelar terutama di daerah perbatasan darat 

RI-Malaysia di kedua wilayah Kodam 

tersebut. 

3.  Relokasi Markas Besar TNI AD beserta 

perangkat pendukungnya. 

 Kedudukan IKN sebagai pusat 

pemerintahan tentunya mengandung 

konsekuensi perlunya relokasi Mabes TNI AD dalam rangka mengefektifkan 
penyelenggaraan manajemen organisasi 

pada tingkat pusat. Selain itu unsur 

pimpinan TNI AD juga sering dilibatkan 

dalam kegiatan/acara kenegaraan yang 

berlangsung di IKN.

PENUTUP

 Rencana pemindahan IKN tentunya 

akan membawa beberapa perubahan, 

diantaranya dan yang sangat berpengaruh 

adalah adanya perubahan sosial (social 

change) mulai dari perubahan pola pikir 

(mind set) masyarakat hingga perubahan 

budaya, khususnya masyarakat yang berada 

di wilayah lokasi pemindahan Ibu Kota Negara 

tersebut. Sehingga perencanaan pemindahan 

Ibu Kota Negara ke IKN harus disusun secara 

komprehensif dan sistematis.

 Disamping itu Ibu Kota Negara 

mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol 

identitas nasional untuk menunjukkan jati 

diri bangsa dan negara serta gambaran masa 

depan bangsa Indonesia yang harus dijamin 

keamanannya dari ancaman militer dan 

bersenjata sehingga diperlukan penggelaran 

kekuatan TNI termasuk TNI AD yang secara 

khusus bertugas untuk mengamankan Ibu 

Kota Negara.
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OLEH : MAYJEN TNI KARMIN SUHARNA, S.I.P., M.A.
(Aster Kasad)

P
ada 2015 lalu, Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) menetapkan Sustainable 

Development Goals (SDGs) yang berisi 17 

Agenda Prioritas pembangunan dunia 

sampai 2030. SDGs merupakan kelanjutan 

dari Milenium Development Goals (MDGs) yang dimulai 

sejak tahun 2000. Dalam SDGs, agenda mendesak kedua 

yang dicanangkan United Nations (UN) adalah, “End hunger, 

achieve food security and improved nutrition and promote 

sustainable agriculture”. Atau mengakhiri kelaparan, 

mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik, 

serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. 

Tentu saja PBB memiliki pertimbangan khusus, 

sehingga agenda ketahanan pangan menjadi 

main agenda, setelah agenda pengurangan 

kemiskinan.

Hal itu terlihat dari laporan SDGs tahun 

2022, dimana disana disebutkan, satu 

dari sepuluh orang di dunia menderita 

kelaparan. Penyebabnya, pertama, mulai dari konflik di sejumlah negara, perang di 
kawasan, global warming, meningkatnya 

kesenjangan, hingga tekanan akibat 

pandemi Covid-19.  Kedua, masih di 

laporan yang sama, ditemukan fakta 

bahwa saat ini, satu dari tiga penduduk 

dunia tidak memiliki akses memadai ke 

bahan pangan. Ketiga, melonjaknya harga 

pangan berdampak ke 47% negara-

negara di dunia (2020), meningkat 

dari 19% di 2019. Keempat, akibat dari 

hal tersebut, tidak hanya menyebabkan terjadinya krisis pangan dan kelaparan, namun juga 

stunting pada anak-anak. Stunting adalah fenomena perlambatan pertumbuhan balita (di bawah 

5 tahun) karena minimnya asupan gizi. Di laporan UN tersebut ditemukan, setidaknya 149,2 

juta balita menderita stunting akibat krisis pangan dalam beberapa tahun terakhir (2020).
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1. The Sustainable Development Goals Report 2022, United Nations (UN), New York, Hal 9
2. https://sdgs.un.org/goals/goal2 
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Belum usai tantangan tersebut, dunia 

dikejutkan terjadinya invasi skala besar oleh 

Rusia terhadap Ukraina. Perang bernuansa 

geopolitik itu tak hanya menghancurkan 

infrastruktur dan memicu gelombang 

pengungsi, namun juga mengancam suply 

chain pangan global. UN menyimpulkan 

krisis Ukraina akan berdampak pada pasokan 

pangan global, khususnya bagi kelompok 

miskin di negara berkembang. Pasalnya 

kedua negara—sebelum perang—menguasai 

30% dari total cadangan gandum dunia, dan 

20% dari cadangan jagung global.  Sampai 

menjelang kuartal IV 2022, perang di Eropa 

bagian Timur tersebut belum menunjukkan 

tanda-tanda akan berakhir. Itu artinya krisis 

pangan belum akan terselesaikan dalam 

waktu dekat.

Permasalahan

Dari latar belakang di atas, terlihat jelas 

bahwa ancaman krisis pangan bukan hanya 

asumsi semata. Melainkan gejala nyata yang 

sudah muncul, seiring instabilitas yang terjadi 

di sejumlah kawasan. Di sisi lain, pemerintah 

memiliki tugas konstitusional untuk 

mensejahterakan rakyat. Artinya terdapat gap 

antara realitas dan harapan publik.

Pembahasan

Dari sejumlah literatur, ditemukan banyak sekali varian definisi dari ketahanan pangan. Hal itu wajar mengingat setiap definisi 
dibangun dari perspektif masing-masing 

negara dan tantangan yang dihadapi. Diantara semua definisi, pengertian ketahanan pangan 
versi Badan Pangan Dunia atau Food and 

Agriculture Organization (FAO) tahun 1996 

 19
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dianggap yang paling umum digunakan. 

Disana dinyatakan bahwa ketahanan pangan 

merupakan suatu kondisi ketika semua orang, kapan saja, memiliki akses fisik, sosial dan 
ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman 

dan bergizi, sesuai dengan kebutuhan mereka 

demi kehidupan yang aktif dan sehat.3  

Di Indonesia, pengertian dari FAO 

kemudian dituangkan dalam Pasal 1 UU 

Nomor 18 Tahun 2012, yaitu kondisi 

terpenuhinya pangan bagi negara sampai 

dengan perseorangan, yang tercermin 

dari tersedianya pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, beragam, 

bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, 

aktif, dan produktif secara berkelanjutan.4 

Selain istilah Ketahanan Pangan, di UU 

tersebut juga disebutkan dua istilah lain, yaitu 

Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan. 

Kedaulatan pangan adalah hak negara 

dan bangsa yang secara mandiri menentukan 

kebijakan Pangan yang menjamin hak atas 

Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak 

bagi masyarakat untuk menentukan sistem 

pangan yang sesuai dengan potensi sumber 

daya lokal. Sementara Kemandirian Pangan 

adalah kemampuan negara dan bangsa dalam 

memproduksi Pangan yang beraneka ragam 

dari dalam negeri yang dapat menjamin 

pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup 

sampai di tingkat perseorangan dengan 

memanfaatkan potensi sumber daya alam, 

manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal 

secara bermartabat.

Dalam perkembangannya, kita mengenal 

apa yang disebut sebagai Global Food 

Security Index (GFSI). Pada 2012, Indonesia 

membukukan skor 46,8 dan menempati 

urutan 64 dalam indeks tersebut. Tujuh 

tahun berselang, 2019, skor Indonesia naik 

menjadi 62,8 dan menempati peringkat 62 

dunia.5  Capaian terbaru Indonesia terekam 

dari penghargaan International Rice Research 

Institute (IRRI), Agustus 2022, seiring 

keberhasilan sistem ketahanan pangan 

Indonesia dalam hal swa-sembada beras. Hal 

itu menurut FAO, setelah Indonesia mencapai 

90% lebih rasio swa-sembada atau rasio 

antara produksi dalam negeri dengan total 

permintaan.6 

Meski demikian, pencapaian tersebut 

tidak lantas membuat kita terlena, karena 

selain beras, banyak pekerjaan rumah untuk 

mengamankan ketersediaan pangan lainnya, 

seperti gandum, jagung serta biji-bijian. 

Ditambah dengan ancaman global warming 

dan adanya perang di Eropa, maka kelangkaan 

pangan dapat terjadi kapan pun. Saat ini gejala 

kelangkaan sudah mulai terasa di sejumlah 

produk pangan. Pertama, gandum yang 

mengalami penurunan pasokan hingga 1,1 

juta ton menjadi 1.051,7 juta ton di 2022. Salah 

satu penyebabnya, produksi di Argentina, 

Australia, dan Ukraina diprediksi lebih rendah 

dari tahun-tahun sebelumnya. Kedua, produk 

jagung, dimana saat ini produksi jagung dunia 

3. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ketahanan-pangan-sejarah-perkembangan-konsep-dan-ukuran 
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
5. Global food security index 2012, An assessment of food affordability, availability and quality, A report from the Economist Intelligence Unit
6. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220814142625-4-363594/jokowi-terima-penghargaan-swasembada-beras-ri-dari-irri
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akan turun karena pengurangan di China dan 

terutama Ukraina. China diperkirakan akan 

menghasilkan jagung sebanyak 271 juta ton, 

lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar 

272,55 juta ton. Sedangkan produksi Ukraina 

merosot tajam hampir 50%. Produksi jagung 

di Ukraina diperkirakan sebanyak 25 juta ton, 

turun dari periode sebelumnya yakni 42,13 

juta ton.7 

pada Juni 2022. Secara umum, indeks harga 

pangan dunia telah naik 23,1% (yoy) pada 

Juni 2022. Namun, jika dilihat secara bulanan, 

indeks harga pangan ini sudah lebih rendah 

dibanding April-Mei 2022.

Data sebelumnya FAO, Maret 2022 lebih 

mengkhawatirkan, dimana harga pangan 

dunia mencapai titik tertinggi sepanjang 

sejarah. Faktor pengerek kenaikan harga 

disumbang mahalnya harga minyak biji 

bunga matahari, minyak kelapa sawit, minyak 

kedelai, dan minyak lobak. Harga minyak biji 

bunga matahari internasional meningkat 

secara substansial pada Maret 2022, didorong 

oleh berkurangnya pasokan ekspor di tengah konflik yang sedang berlangsung di wilayah 
Laut Hitam. Sementara, lonjakan harga 

gandum dan biji-bijian dunia, sebagian besar 

didorong oleh gangguan ekspor dari Ukraina terkait konfliknya dengan Rusia.9 

YUDHAGAMA J Juni 2022ä

21     

Tekanan kelangkaan bahan pangan juga 

terlihat dari melambungnya harga sejumlah 

produk pangan. Sebagaimana data di atas, 

Minyak nabati (minyak sayur) merupakan 

komoditas pangan yang mengalami kenaikan 

harga tertinggi di skala global pada Juni 2022. 

FAO mencatat indeks rata-rata harga minyak 

nabati global telah naik 34,3% pada Juni 2022 

dibanding posisi Juni 2021. Artinya, rata-rata 

harga minyak nabati dunia telah naik sekitar 

sepertiga kali lipat dalam setahun terakhir. 

Kenaikan ini merupakan yang terbesar 

dibanding 4 kelompok makanan lainnya.8

Komoditas pangan yang mencatat 

kenaikan terbesar berikutnya adalah 

kelompok serelia atau biji-bijian, di mana 

indeks harga globalnya naik 27,6% (yoy) 

pada Juni 2022. Hal ini juga dipengaruhi oleh 

berkurangnya pasokan dari Ukraina, yang 

termasuk sebagai eksportir gandum utama 

dunia. Gangguan pasokan dari Ukraina turut 

mendorong kenaikan harga biji-bijian lainnya. 

Kemudian indeks harga global kelompok 

dairy atau susu dan produk olahannya naik 

24,9% (yoy), indeks harga daging naik 12,7% 

(yoy), dan indeks harga gula naik 8,9% (yoy) 

Pemerintah mengantisipasi gejala 

kenaikan harga pangan global dengan 

keterbukaan informasi. Hal ini agar masyarakat 

tidak diberikan angin surga, bahwa krisis 

pangan dunia tidak akan berdampak ke dalam 

negeri. Ancaman terdekat tak lain adalah inflasi, yang mencapai 11,5% pada kuartal 
kedua 2022.10  Fenomena kenaikan harga ini 

juga tidak akan berhenti dalam waktu dekat, 

bahkan diprediksi akan terus merangkak 

naik hingga akhir 2022. Pandemi yang belum 

berakhir, serta perang Ukraina yang masih 

berlangsung, menjadi tantangan bagi dunia 

untuk mengamankan pasokan pangan dunia 

di tahun-tahun mendatang.
8. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/18/ini-komoditas-pangan-dengan-kenaikan-harga-tertinggi-pada-juni-2022 
9. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/13/harga-pangan-dunia-melonjak-tertinggi-sepanjang-sejarah 
10. https://www.jpnn.com/news/sri-mulyani-inflasi-harga-pangan-mencapai-115-persen 
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Secara teknis Menteri Keuangan, Sri 

Mulyani, merespon gejala global di atas 

dengan sejumlah stimulus. Dalam Seminar 

Internasional: Global Collaboration for 

Tackling Food Insecurity G20 Indonesia 

di Nusa Dua, Bali, Agustus 2022, Menkeu 

menegaskan bahwa saat ini peningkatan 

kelaparan global semakin mengkhawatirkan. 

Ia memprediksi harga pangan bakal terus 

mengalami kenaikan hingga akhir 2022.  

Menurutnya, perang Rusia vs Ukraina dan 

pembatasan ekspor semakin memperburuk 

dampak pemulihan dari pandemi Covid-19. 

Kondisi tersebut telah berdampak pada 

ketidaksesuaian permintaan dan mengganggu 

pasokan, sehingga mendorong harga pangan 

ke level yang semakin tinggi. 11

Pemerintah Indonesia berharap forum 

G-20 dapat menyepakati pengerahan semua 

mekanisme pembiayaan yang tersedia untuk 

menyelamatkan nyawa dan memperkuat 

stabilitas keuangan serta respons sosial. Hal ini 

mendesak bagi banyak negara berpenghasilan 

rendah dan negara berkembang. Di dalam 

negeri, stakeholders terkait mengambil 

sejumlah kebijakan untuk menjaga ketahanan 

pangan melalui peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan, memperkuat 
cadangan penunjang, menyempurnakan 

sistem logistik, modernisasi sistem pertanian. 

Diantaranya mengembangkan pertanian 

skala besar, membangun food estate, serta 

mengembangkan pertanian pangan jarak 

dekat yang berkelanjutan dengan sistem 

pengolahan dan logistik yang terintegrasi.

Sementara pada isu ketahanan pangan 

skala kecil, kita menekankan dukungan 

terhadap petani mikro, yaitu dengan 

menghapus hambatan perdagangan yang 

diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip-

prinsip perdagangan internasional. Dalam 

jangka menengah, pemerintah menerapkan 

reformasi struktural yang selanjutnya menjadi 

pembahasan utama dalam penyusunan APBN.

Kesimpulan dan Saran

Dengan semakin tidak menentunya 

iklim yang menjadi patokan petani dalam 

berproduksi—akibat perubahan iklim—

ditambah dengan ancaman eksternal 

seperti perang dan pandemi, dibutuhkan 

inovasi dalam bentuk “Perang Semesta” 

guna mengamankan pasokan pangan secara 

berkelanjutan. Istilah perang semesta berawal 

dari dunia militer, yang berarti perang 

yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia 

dalam bidang profesi masing-masing, serta 

pelibatan seluruh sumber daya nasional yang 

dimiliki untuk digunakan sebesar-besarnya 

untuk kepentingan perang.12  Konsep perang 

semesta ini kemudian terus dikembangkan 

untuk dijadikan pondasi dalam menyusun 

strategi pertahanan negara. Penggunaan 

tanda kutip dalam perang semesta di tulisan 

ini menunjukkan arti yang tidak tekstual. 

Penulis meminjam istilah tersebut untuk 

mengajak semua pihak tanpa kecuali, terlibat 

dalam mengatasi krisis pangan. Pemerintah 

tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus 

dengan dukungan seluruh stakeholders. Sebab 

bila membahas cadangan pangan, dikenal 

11. https://ekonomi.bisnis.com/read/20220715/9/1555420/siap-siap-sri-mulyani-bilang-harga-pangan-bakal-naik-terus-nih 
12. Nanto Nurhuda, Literature Review Tentang Sejarah Perang Dalam Strategi Perang Semesta Indonesia, Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 1 Nomor 

10, Maret 2021, Hal 2274.
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dua jenis, yaitu cadangan pangan pemerintah 

dan cadangan pangan masyarakat. Dari 

pembagian tersebut dapat diketahui bahwa 

masalah ketahanan pangan tidak hanya 

menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi 

juga menjadi tanggung jawab masyarakat. 

Untuk memenangkan “Perang Semesta” 

melawan krisis/kelangkaan pangan, seluruh 

stekeholders, khususnya Kementerian/

Lembaga, harus berjalan bersama dengan satu 

tujuan; mewujudkan tersedianya pasokan 

pangan di masa depan. Dalam konteks itu, 

TNI sudah terlibat dalam program ketahanan 

pangan, sampai dengan TNI Manunggal 

Membangun Desa (TMMD). Program tersebut 

setidaknya turut berkontribusi menempatkan 

Indonesia mencapai swa-sembada beras pada 

1984. Jika ditarik lebih lauh ke belakang, 

keterlibatan militer dalam ketahanan pangan 

sudah dilakukan sejak dekade 1960-an, saat 

TNI berperan dalam proyek Green Revolution. 

Proyek ini berfokus pada pembangunan 

pertanian melalui saluran irigasi untuk 

meningkatkan produksi beras nasional.13  

Merespon tantangan hari ini, pada 

periode kedua pemerintahan Presiden 

Jokowi, Kementerian Pertahanan mengambil 

terobosan dalam bentuk program Food Estate 

untuk membantu pemerintah mengamankan 

pasokan pangan. Program tersebut diinisiasi 

oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, 

dengan membuka 1.4 juta hektare sawah di 

Kalimantan. Keterlibatan Kemenhan dalam 

program pangan nasional bukan kebijakan 

tanpa sandaran hukum. Menengok UU No 

34 Tahun 2004, dikenal adanya Operasi 

Militer Selain Perang (OMSP). Meski dalam 

OMSP tidak dijelaskan secara tekstual peran 

ketahanan pangan, namun keterlibatan TNI 

dalam pengamanan pasokan pangan negara 

merupakan bagian dari fungsi teritorial terkait bidang geografis, demografis, dan 
kondisi sosial demi kesejahteraan masyarakat 

untuk pembangunan bangsa.

Sementara itu, TNI AD sendiri sejak dua 

tahun terakhir juga terlibat aktif mendukung 

program ketahanan pangan yang dicanangkan 

pemerintah dengan menjadikan sektor 

pertanian sebagai program strategis nasional 

untuk mewujudkan swasembada pangan. 

Dukungan itu dengan memaksimalkan lahan 

kosong menjadi lahan produktif yang bisa 

dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Sehingga sampai dengan saat ini TNI AD 

dapat memanfaatkan lahan kosong seluas 

8.923,336 Ha di seluruh Satuan jajaran, yang 

kemudian lahan ini akan dimanfaatkan untuk 

ditanami tanaman padi dan jagung, salah 

satunya TNI AD sudah melaksanakan kegiatan 

membuka lahan untuk pertanian Jagung di 

Ciemas, Sukabumi. Bahkan pada Agustus 

2022 ini, telah dilakukan panen jagung di 

lahan tersebut. Tak kurang Rp. 30 miliar uang 

berputar di kawasan tersebut dari pembukaan 

lahan oleh TNI AD. Tentu saja peran TNI AD 

tidak mungkin dapat mengamankan pasokan 

pangan nasional. Dibutuhkan keterlibatan 

lebih banyak pihak dalam “Perang Semesta” 

ini, agar kita segenap bangsa Indonesia mampu 

melewati krisis pangan yang mungkin akan datang. Berfikir terburuk dengan persiapan 
terbaik adalah pilihan paling logis di tengah 

situasi dunia yang tidak menentu. Selain itu 

TNI AD juga membuat program manunggal 

air sampai dengan saat ini berjumlah 343 titik 

sumber air di seluruh satuan jajaran. Program 

ini  bertujuan utuk membantu masyarakat 

yang kesulitan akan ketersediaan air bersih 

dan membantu program ketahanan pangan 

melalui penyediaan air di wilayah.

13. https://news.detik.com/kolom/d-5128751/militer-untuk-ketahanan-pangan 
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OLEH : MAYJEN TNI GABRIEL LEMA, S.SOS. 
(Pangdam XVIII/Kasuari)

P
ada 26 Oktober 1966, UNESCO 

(United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization) yang 

merupakan organisasi pendidikan, 

keilmuan, dan norma budaya/istiadat 

PBB, telah menetapkan tanggal 8 September sebagai 

Hari Aksara Internasional (International Literacy). 

Penepatan Hari Literasi Dunia tersebut dimaksudkan 

untuk memberikan penghargaan kepada pihak yang 

turut andil dalam menekan angka buta aksara di seluruh 

dunia, sekaligus menyadarkan setiap individu, 

komunitas, dan masyarakat tentang 

betapa pentingnya melek huruf atau 

melek aksara. Meskipun Hari Literasi 

Dunia sudah dicanangkan 56 tahun 

lalu, namun pada kenyataannya 

permasalahan buta aksara belum 

juga tuntas sampai saat ini. 

Buta aksara masih menjadi 

problematika internasional, 

di mana penyandang buta 

aksara terbanyak berada 

di negara-negara sedang 

berkembang atau negara 

dunia ketiga, termasuk salah 

satunya negara Indonesia. 

Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi (Kemendikbudristek) 

mencatat bahwa pada tahun 

2020 masih ada 2,9 juta (1,71%), 

sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 

1,78%. Artinya selama satu tahun hanya 

mengalami penurunan 0,7%. 
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Menjadikan individu dan masyarakat 

agar melek aksara bukan perkara mudah, 

namun juga bukan sesuatu yang tidak 

mungkin. Terlebih dahulu perlu diletakkan 

pondasi yang kokoh berupa kebijakan, 

persepsi dan langkah yang sama dalam 

wujud sinergitas, serta penerapan strategi 

secara tepat yang diformulasikan dengan 

kearifan lokal (local wisdom). Permasalahan 

pengentasan buta aksara ini menjadi menarik, 

terutama jika dikaitkan dengan tugas pokok 

Kodam dalam melaksanakan fungsi utama 

pembinaan teritorial (Binter). Setidaknya 

terdapat dua hal mendasar yang patut 

dikedepankan, yaitu mengapa Kodam XVIII/

Kasuari begitu intens dalam mengentaskan 

buta aksara?; dan apa langkah/strategi yang 

dipandang tepat dihadapkan dengan kondisi 

sosial masyarakat?

Buta Aksara di Papua Barat

Selama lebih dari satu dekade, Indonesia 

telah mencoba memperbaiki sistem 

pendidikan dengan mengalokasikan  anggaran 

pendidikan sebesar 20% APBN untuk bidang 

pendidikan. Sayangnya, angka fantastis itu 

belum menjamin distribusi dan kualitas yang 

merata di seluruh wilayah nusantara. Sistem 

pendidikan di Indonesia bagian Barat secara 

umum lebih baik dari Indonesia bagian Timur, 

seperti Papua. Mengutip pendapat Irawati D. 

Astuti dalam artikelnya berjudul “Pendidikan 

Masih Jadi Masalah Utama di Papua”, dikatakan 

bahwa di Indonesia Timur, termasuk Papua 

Barat. Badan Pusat Statistik (BPS) Papua 

Barat merilis, bahwa pada TA 2021/2022 

terdapat 117.529 siswa sekolah dasar (SD) 

dan 39.529 siswa sekolah menengah atas 

(SMA) yang tidak memiliki akses ke sekolah 

yang baik. Di samping itu, Papua Barat dan 

Papua memiliki nilai paling rendah di antara 

seluruh provinsi di Indonesia, dalam laporan 

Indeks Pembangunan Manusia atau Human 

Development Index (HDI) 2010-2015. Papua 

Barat memiliki nilai 61,73, sedangkan Papua 

57,25. Sementara nilai rata-rata HDI di 

Indonesia adalah 69,55. Terkait permasalahan 

buta aksara di Papua Barat, BPS RI mencatat ada penurunan cukup signifikan selama tiga 
tahun terakhir. Pada tahun 2019, buta aksara 

pada usia 0-15 sebanyak 2,28%, usia 15-

45 sebanyak 1,53%, dan usia 45+ sebanyak 

4,34%, sedangkan pada tahun 2021 buta 

aksara pada usia 0-15 menjadi 2,09%, usia 

15-45 menjadi 1,39%, dan usia 45+ menjadi 

3,86%. 

Berdasarkan catatan BPS di atas, 

persentase penurunan buta aksara pada usia 

produktif (15-45 tahun) relatif kecil, yaitu 

hanya 0,14%. Ternyata data di lapangan 

menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda. 

Pangdam XVIII/Kasuari, sering menerima 

laporan tentang masih adanya pelajar/

mahasiswa yang belum lancar membaca. 

Misalnya pada saat pelaksanaan Spoting 

Penerimaan Cata Santri/Lintas Agama 

Gelombang I, dilaporkan bahwa ada salah satu 
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SLTA Swasta di Kabupaten Manokwari yang 

pada setiap tahun ajaran harus memisahkan 

siswa dalam kelas tersendiri untuk mengikuti 

program baca. Tentunya realitas ini tidak 

hanya memprihatinkan, tetapi sekaligus 

tantangan untuk mencari solusi. Menyikapi 

hal ini Kodam XVIII/Kasuari bertindak 

cepat. Slogan “Patriot Pembela Rakyat” harus 

dijabarkan dalam bentuk tindakan nyata di 

lapangan, salah satunya dengan melaksanakan 

pencanangan pengentasan Buta Aksara di 

Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur 

Kabupaten Manokwari.

Pencanangan Pengentasan Buta Aksara 

tersebut mendapat apresiasi tinggi dari 

Penjabat Gubernur Papua Barat. Dalam 

sambutan tertulis yang dibacakan Sfaf Ahli 

Gubernur Papua Barat Bidang Ekonomi dan 

Pembangunan, Drs. Paulus Waterpau, M.Si. 

mengatakan bahwa program pengentasan 

buta aksara itu menjawab kebutuhan   

masyarakat   terutama  anak-anak usia dini 

yang masih kurang dalam hal  literasi  baca-

tulis di Papua Barat. Setidaknya masih ada 

50% anak-anak usia dini setingkat  SD  di 

Papua Barat belum bisa membaca. Program 

buta aksara yang diinisiasi Kodam XVIII/

Kasuari tentu bertujuan agar anak-anak 

usia sekolah bebas dari buta aksara. Sebagai 

inisiator Pencanangan Pengentasan Buta 

Aksara, Pangdam XVIII/Kasuari paham betul 

kondisi sosial masyarakat Papua Barat, dan 

atas dasar tersebut kemudian mencetuskan 

gagasan inovatif sebagai solusi guna menjawab 

permasalahan buta aksara. Ide kreatif inovatif 

sebagai strategi sekaligus solusi dalam rangka 

pengentasan buta aksara di Provinsi Papua 

Barat. Ide] kreatif tersebut dikemas dengan 

formula “Pace-Mace”.

Menakar Efektivitas Strategi “Pace-Mace” 

Dalam Pengentasan Buta Aksara

  Pangdam XVIII/Kasuari selaku 

Pimpinan Kodam, menyadari betul, bahwa 

untuk dapat mewujudkan masyarakat 

Papua Barat yang bebas buta aksara, akan 

ada banyak hambatan. Boleh jadi hambatan 

tersebut justru berkaitan erat dengan sesuatu 

yang melekat di masyarakat. Misalnya: faktor psiko-sosial, faktor fisik, faktor budaya, dan faktor geografis. Sebab itu strategi yang 
diterapkan harus dikemas sedemikian rupa 

serta berpijak pada akar  masalah sehingga 

Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Gabriel Lema, S.Sos saat Pencanangan Pengentasan 
Buta Aksara di Pantai Bakaro Distrik Manokwari, Selasa 31 Mei 2022
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dapat diterima oleh masyarakat, yaitu strategi 

“Pace-Mace”. Bagi masyarakat Papua, pace-

mace merupakan istilah yang sangat familiar 

dan dalam kehidupan sehari-hari. “Pace” 

dalam Bahasa Papua sama yang artinya 

dengan “bapak”, “ayah”, maupun “papa” atau 

“papi”, sedangkan  “mace” digunakan untuk 

menyebut “ibu”, “bunda”, maupun “mama” 

atau “mami”. Sekilas tidak ada yang istimewa 

dengan istilah tersebut, namun jika digali 

secara mendalam pemilihan strategi “Pace-

Mace” dalam pengentasan buta aksara memiliki nilai strategis dan filosofis yang 
sangat tinggi karena didasarkan pada kearifan 

lokal. Setidaknya ada tiga nilai strategis dari 

formula “Pace-Mace”, yaitu: Pertama, formula 

“Pace-Mace” merupakan singkatan dari “Pacu 

Cepat” dan “Maju Cepat”. Dalam KBBI, kata 

“pacu” merupakan bentuk nomina, yaitu 

benda tajam atau roda bergigi yang dipasang 

pada tumit sepatu (dipakai penunggang 

kuda) untuk menggertak kuda agar berlari 

kencang. Dalam konteks ini, pacu cepat 

menggambarkan sikap  cepat-tanggap Kodam 

XVIII/Kasuari untuk memberi solusi dalam 

pengentasan buta aksara. Sementara itu 

“Maju Cepat” mengandung pengertian bahwa 

pengentasan buta aksara tidak boleh berhenti 

di tingkat Kodam, tetapi harus ditindaklanjuti 

secara hierarki. 

Sebagai inisiator pencanangan 

pengentasan buta aksara, Pangdam XVIII/

Kasuari beserta Ketua Persit KCK Daerah 

XVIII/Kasuari terjun langsung ke lapangan 

untuk memberikan contoh teladan bagi 

prajurit di Satuan Jajaran. Tidak berhenti 

sampai di situ, Pangdam juga membuka jaring-

jaring komunikasi dengan berbagai mitra, 

terutama yang memiliki social awareness 

(kepekaan sosial) di bidang literasi, salah 

satunya dengan Lamek Dowansiba, anak asli 

Papua kelahiran Kampung Minyambouw 

Pegunungan Arfak. Di sini terlihat betapa 

Pangdam XVIII/Kasuari jeli melihat peluang 

untuk mewujudkan keinginannya, yaitu 

Papua Barat yang bebas buta aksara. Lagi-

lagi Pangdam yang dikenal jago nyanyi ini 

kembali menggandeng OAP (Orang Asli 

Papua) untuk berkarya bersama membangun 

dan mensejahterakan Papua Barat. Karya bersama ini dimulai dari pembuatan film layar 
lebar berjudul “Taklukkan Mimpi” yang telah 

diputar di seluruh gedung bioskop yang ada 

di Papua Barat. Di samping itu, Pangdam juga 

telah instruksikan kepada jajaran khususnya 

Kodim Pegunungan Arfak (Pegaf) agar 

secara aktif, masif dan kontinu menerjunkan 

para Babinsa untuk membantu mengajar 

di 36 rumah baca yang didirikan Lamek 

Dowansiba. Karya bersama ini dalam waktu 

dekat, akan dilanjutkan dengan pembuatan film dokumenter bertema pengentasan buta 
aksara. Film dokumenter yang rencananya 

akan diikutkan pada FFI ini menjadi bukti 

keseriusan Pangdam XVIII/Kasuari dalam 

mengentaskan buta aksara. Kedua, formula 

“Pace-Mace” memberikan peluang bagi 

setiap keluarga untuk berperan aktif dalam 

Aksi Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema, S.Sos 
bersama Ibu Alin Gabriel Lema dalam upaya tuntaskan Buta 

Aksara di Kab. Kaimana. Rabu, 20 Juli 2022

Pangdam terima audiensi Ketua KSM (Komunitas Suka 
Membaca) Papua Barat Lamek Dowansiba, Selasa 13/9/22
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pengentasan buta aksara melalui jalur 

pendidikan informal. Keluarga atau orang tua, 

yakni pace-mace adalah guru pertama bagi 

anak-anaknya. Keduanya harus berperan aktif 

membantu, setidaknya mendorong anak-

anaknya untuk bisa membaca. Dalam tataran 

ini, tugas Prajurit TNI adalah menanamkan 

kesadaran tentang pentingnya pendidikan 

kepada setiap pace-mace di wilayah tugas 

masing-masing. Ketiga, formula “Pace-Mace” 

sangat memungkinkan dilaksanakan secara 

bersamaan dengan kegiatan Binter sesuai 

program dari Komando Atas terutama 

Ketatalaksanaan Binter guna mengumpulkan 

data penduduk yang masih buta aksara. Hal 

ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang 

Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, 

bahwa tugas TNI dalam OMSP di antaranya 

adalah memberdayakan wilayah pertahanan 

dan kekuatan pendukungnya secara dini 

sesuai dengan sistem pertahanan semesta, 

serta membantu tugas pemerintah di daerah. 

Semua itu dilaksanakan guna mendukung 

tercapainya tujuan dan sasaran Binter, yaitu 

Ruang Alat dan Kondisi (RAK) Juang tangguh 

serta terwujudnya kemanunggalan TNI-

Rakyat bagi kepentingan pertahanan. 

Adapun nilai filosofis dalam formula 
“Pace-Mace”, adalah sebagai berikut: Pertama,  

pendidikan dimulai dari keluarga, dan dalam 

pendidikan informal maka tokoh utamanya 

adalah kedua orang tua. Pada dasarnya 

formula “Pace-Mace” ini dimaksudkan untuk 

membangun mindset tentang pentingnya 

pendidikan dimulai dari keluarga, yakni 

dimulai dari pace dan mace. Mindset orang tua 

tentang pendidikan biasanya akan diturunkan 

kepada anak-anaknya, sehingga ketika 

orang tua berpikir bahwa pendidikan bukan 

sesuatu yang urgen, maka secara otomatis 

anak-anaknya tidak akan memperoleh 

pendidikan yang layak. Melalui formula 

“Pace-Mace” diharapkan ada perubahan 

mindset dimana pendidikan identik dengan 

pace-mace: Pendidikan adalah pace-mace, 

dan sebaliknya pace-mace adalah pendidikan. 

Kedua, upaya dalam pengentasan buta aksara 

sering kali berbenturan dengan kondisi sosial 

masyarakat, terutama faktor budaya. Masih 

lambannya pengentasan buta aksara di Papua 

Barat bisa jadi disebabkan karena belum 

mengadopsi unsur kearifan lokal sebagai 

bagian dari solusi. Lembaga Masyarakat Adat 

Anak-anak Ayamaru antusias belajar membaca dengan Sertu Suwarjono, Babinsa Ramil 1809-01/Ayamaru Kodim 0809/Maybrat 
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(LMA) belum dimaksimalkan keberadaannya 

untuk ikut berpartisipasi aktif dalam 

pengentasan buta aksara. Demikian pula 

keberadaan Ketua Adat dan Kepala Kampung 

sebagai tokoh masyarakat yang disegani dan 

menjadi panutan selama ini. Pengaruh para 

Ketua Adat dan Kepala Kampung adalah aset 

berharga dalam upaya pengentasan buta 

aksara. Melibatkan Ketua Adat dan Kepala 

Kampung sama artinya memberikan tanggung 

jawab kepada mereka untuk secara bersama-

sama menjadi solusi dalam pengentasan buta 

aksara. Ketiga, dengan menggunakan bahasa 

setempat, formula “Pace-Mace” diharapkan 

mampu menyakinkan penduduk asli bahwa 

program itu berasal dari, untuk dan oleh OAP 

(Orang Asli Papua). Ini menjadi sangat penting 

untuk dikedepankan, mengingat masih ada 

sebagian masyarakat yang anti program 

pemerintah. Memasukkan kearifan lokal ke 

dalam setiap program, termasuk pengentasan 

buta aksara, dipandang lebih mudah 

dicerna dan pada gilirannya dapat diterima 

sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. 

Jacqueline Woodson, seorang penulis sastra 

berkebangsaan Amerika pernah memberikan 

quotes, “keanekaragaman adalah tentang kita 

semua, dan tentang kita harus mencari cara 

untuk berjalan melalui dunia ini bersama-

sama".

Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa solusi permasalahan buta 

aksara tidak hanya menjadi tugas lembaga 

pendidikan, tetapi menjadi tanggung jawab 

bersama, karena permasalahan tersebut 

berimplikasi kepada banyak aspek, termasuk 

aspek pertahanan. Sebab itu Kodam XVIII/

Kasuari merasa terpanggil untuk menjadi 

bagian dari solusi pengentasan buta 

aksara. Kodam XVIII/Kasuari dalam upaya 

pengentasan buta aksara tetap berjalan 

on the track sesuai tupoksi, namun dalam 

penerapan strategi tetap berpedoman pada 

local wisdom sehingga strategi “Pace-Mace”  

dapat diterima dengan hati terbuka oleh 

masyarakat Papua Barat. Dengan semboyan 

“Patriot Pembela Rakyat”, kehadiran Kodam 

XVIII/Kasuari harus menjadi solusi dalam 

setiap permasalahan yang dihadapi rakyat, 

terutama di wilayah Papua Barat.

Serma Boas Bolang Babinsa Kodim 1801/Mkw mengajar baca 
tulis anak-anak Kampung Ayombari Distrik Manokwari Timur



YUDHAGAMA J September 2022ä

30     

OLEH : MAYOR JENDERAL TNI NURCAHYO UTOMO, M.PM.  
(Kapushubad)

T
he Russians have learned that lesson the 

hard way by using cell phones when their 

communications systems failed. That has 

made it easy for the Ukrainians to find, 
target, and strike Russian troops, including 

general officers.”1  Tulisan tersebut adalah cuplikan dari 

sebuah artikel tentang perang Rusia - Ukraina yang 

sedang berlangsung saat ini. Ketika pasukan Rusia 

memasuki wilayah Ukraina, sistem komunikasi 

mereka terputus sehingga memaksa mereka 

memakai telepon seluler di wilayah Ukraina. 

Penggunaan telepon seluler terlihat sepele 

dan mudah, namun memiliki kerawanan 

yang sangat tinggi, sehingga Ukraina 

dapat menghambat gerak maju Rusia di 

wilayahnya dan dapat dengan mudah 

menemukan posisi pasukan Rusia 

bahkan berakibat fatal pada tewasnya 

beberapa Perwira Tinggi Rusia. Dari 

kejadian tersebut dapat diambil 

pelajaran bahwa kesalahan pemilihan 

dan penggunaan sistem komunikasi dapat 

berdampak pada kegagalan operasi secara 

keseluruhan. 

Sistem komunikasi sangat penting keberadaannya 

untuk menjadi urat syaraf (bukan hanya urat nadi) 

pertempuran. Berdasarkan doktrin Kartika Eka 

Paksi 2020, tugas pokok Corp Perhubungan TNI AD 

adalah menyelenggarakan kemampuan Peperangan Elektronika (Pernika), komunikasi dan elektronika, sistem komando pengendalian (Siskodal) dan informasi, foto film militer, serta 
konstruksi, pembekalan, pemeliharan, instalasi (Konbekharstal), materiel perhubungan guna 

mendukung fungsi utama TNI AD yaitu pertempuran dan pembinaan teritorial. 2
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1. https://taskandpurpose.com/news/russia-ukraine-electronic-warfare-us-troops/
2. Kep Panglima TNI Nomor KEP/1024/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020  tentang Doktrin KEP
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Teknologi sistem komunikasi dan 

elektronika sudah berkembang sedemikian 

pesat, dari teknologi analog menjadi 

digital, trunking, Multiple Access, Mobile 
Ad Hoc Network (Manet) sampai dengan 

broadcasting, internet dan mobile networks.3  

Pushubad dalam mendukung komunikasi TNI 

AD selalu mengikuti perkembangan teknologi 

tersebut. Hal ini juga didorong oleh tuntutan 

dukungan komunikasi saat ini yang meliputi 

audio, video dan data dalam rangka penyajian 

operasi dan Latihan yang Full theatre  dan 

real time sehingga meminimalisir adanya 

Blank Spot dalam pelaksanaan dukungan 

Perhubungan. Dalam tulisan ini akan dibahas 

tentang pencapaian Perhubungan TNI AD 

dengan modernisasi peralatan Perhubungan 

dalam rangka mendukung tugas pokok TNI 

AD dengan berbagai permasalahan dan upaya 

untuk mengatasinya.

Peperangan Elektronika (Pernika) dan 

Foto Film Militer

Perang Rusia vs Ukraina yang saat ini 

sedang berlangsung menarik untuk diikuti 

khususnya pada bidang Pernika. Negara 

Rusia sudah mengerahkan tiga dari lima 

Brigade Pernika untuk menghadapi Ukraina, 

sementara Ukraina dikenal dengan Anti 

Drone yang meruntuhkan ratusan Drone 

Rusia dengan menutup sinyal GPS atau 

dengan merusak peralatan elektronik dengan 

pancaran Microwave berkekuatan tinggi.4  

Keberhasilan Ukraina dalam menahan gerak 

maju Rusia juga dipengaruhi oleh kemampuan 

Pernika Ukraina. Peperangan elektronika 

(Pernika) adalah unsur penting bagian yang 

tak terlihat dari perang modern. 

Keberhasilan Pushubad dalam 

penyelenggaraan Pernika dapat dilihat dengan 

terlaksananya tugas Tim Direction Finder (DF) 

Yonhub Pushubad dalam rangka penyelidikan 

terkait kasus penyerangan terhadap Alm. 

Sertu Eka Andriyanto Hasugian Kodim 1702/

Jayawijaya. Operasi dilaksanakan pada tanggal 

30 April 2022, Tim DF Yonhub Pushubad 

telah berhasil memberikan informasi kepada 

Tim Tindak Penyergapan untuk memastikan 

keberadaan lokasi nomor handphone target. 

Gambar 1 : Nano UAV Black Hornet dan acara penyerahan penghargaan dari Kasad dan Kapushubad atas keber-

hasilan Tim DF Yonhub Pushubad dalam operasi penyergapan pelaku pembunuhan Alm Sertu Eka Andriyanto 

Babinsa Kodim 1702/jayawijaya
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3. https://katadata.co.id/agung/berita/623bd668930c4/menelusuri-sejarah-internet-perkembangan-dan-prediksi-di-masa-depan
4. https://spectrum.ieee.org/the-fall-and-rise-of-russian-electronic-warfare
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Atas keberhasilan tim tersebut, Kepala Staf 

TNI AD Jenderal TNI Dudung Abdurrachman 

memberikan apresiasi dan penghargaan 

kepada 47 personel gabungan TNI AD dan 

Polri pada tanggal 9 Mei 2022 di Mabesad. 

Dalam bidang Foto Film Militer, saat 

ini TNI AD sudah menggunakan perangkat 

Personal Nano UAV Reconnaissance System 

Black Hornet, perangkat ini berukuran 

panjang hanya 168 mm dengan lebar baling 

baling 123 mm, dilengkapi kamera zoom 

dan thermal yang dapat melakukan kegiatan 

surveillance & reconnaissance, memberikan 

informasi visual secara real time, senyap 

dan rahasia. Nano UAV Black Hornet ini telah 

didistribusikan kepada satuan yang memiliki 

tugas khusus dan kerawanan tinggi seperti 

Kopassus, Kostrad, Kodam IX/Udy, Kodam 

XIII/Mdk, Kodam XVII/Cen, Kodam XVIII/Ksr 

dan Yonhub Pushubad.

Mengingat peralatan perang modern 

memiliki ketergantungan yang semakin besar 

pada spektrum elektromagnetik sebagai 

sarana komunikasi, deteksi sasaran dan 

pengendalian senjata, maka kebutuhan akan 

alat Pernika cukup tinggi, namun pengadaan 

Alat Pernika masih sangat terbatas. Pushubad 

mengupayakan agar peralatan Pernika dan Fotfilmil yang sudah dimiliki dapat digunakan 
secara maksimal dengan skala prioritas, 

sesuai dengan permintaan dan kebutuhan 

operasi. 

Sistem Komando Pengendalian (Siskodal) 

dan Informasi

Siskodal dan informasi dapat 

diaplikasikan sebagai pemberian data 

dalam bentuk tampilan gambar, video dan 

audio, posisi dan disposisi pasukan sendiri, 

pasukan kawan maupun lawan di atas oleat 

peta (Common operational Picture) kepada 

unsur Staf dan Komandan. Kini penyajian 

oleat di atas peta dapat dilakukan secara 

otomatis, cepat dan akurat dengan Battlefield 
Management Systems (BMS). Negara NATO 

mencontohkan adanya Tactical Data Link 

yang memungkinkan antar satuan, matra dan 

gabungan antar negara dapat berkomunikasi 

secara interoperability  dalam Network Centric 

Warfare (NCW) dan Command, Control, 

Communication, Cyber, Intelligent, Surveillance 

& Reconnaissance (C5ISR).

Gabar 2 : Kehandalan BMS TNI AD CY16-H sebagai sistem komando dan kendali operasi yang sudah banyak dib-

uktikan kemampuannya dalam Lat Ancab, Latgab dan Garuda Shield
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Pushubad telah mengembangkan BMS 

sejak tahun 2012 dan diproduksi massal 

dengan nama resmi Carati Yudha 16-H 

(CY16H). Saat ini BMS TNI AD CY16-H sudah 

tersebar sebanyak 488 unit pada berbagai 

platform yaitu dan 196 BMS Personel, 22 

BMS Posko dan 270 BMS Ranpur (Leopard, 

Marder, Anoa, Badak, Pandur, Harimau, 

Tank Boat dan M-109). Integrated Command 

and Control Systems (ICCS) juga digunakan 

sebagai platform standar Data Link Taktis 

(Tactical Data Link) yang berfungsi untuk 

berbagi data taktis sesuai kebutuhan dan 

kewenangannya. Digelar dari tingkat taktis di 

Posko Batalyon ke bawah, tingkat operasional 

di Posko Brigade dan Puskodal TNI AD dan 

tingkat strategis pada Puskodal TNI melalui 

Indonesian National Data Link (INDL) yang 

terhubung ke semua Matra. 

BMS TNI AD CY16-H telah banyak 

berperan sebagai Common Operational 

Picture atau oleat taktis di dalam Latma 

Ausindo tahun 2017, Latbakjatrat Yonkav 

1 tahun 2017, Latgab TNI tahun 2019,  YTP 

Yonmek 203 tahun 2021, Latihan Ancab tahun 

2017 s.d 2021 serta Latihan Garuda Shield 

tahun 2021 s.d 2022. BMS TNI AD CY16-H 

telah terbukti dapat menjadi sistem komando dan kendali yang efektif dan efisien dalam 
semua Latihan tersebut.

Dengan berbagai macam sistem yang 

diterapkan pada Alutsista oleh berbagai negara 

dan perusahaan menimbulkan permasalahan 

operasional dan interoperabilitas. Sebagai 

contoh Siskodal dalam Alutsista Astros, Caesar 

dan Starstreak yang tidak dapat terhubung 

langsung dengan Siskodal TNI AD. Hal ini terjadi 

karena pada saat perencanaan dan pengadaan 

tidak dikonsultasikan dengan Pushubad. 

Hasilnya sistem senjata tersebut hanya 

dapat bekerja secara stand alone, kemudian 

terpaksa diatasi dengan penambahan 

gateway seperti komunikasi voice, yang 

tentunya akan menambah vulnerability dan 

latency.  Selain itu, penggunaan Siskodal asing 

akan menimbulkan kerawanan kebocoran 

informasi, ketergantungan akan layanan 

sistem tersebut, transfer of technology yang 

tidak tuntas, dan penggunaan protocol yang 

tidak dipahami. Oleh karenanya Pushubad 

berkeyakinan dan terus berupaya agar 

Siskodal dan Informasi harus disusun, 

dikembangkan  dan dikelola secara mandiri 

demi keberhasilan operasi dan kerahasiaan 

informasi.   

Gambar 3 : Penguasaan teknologi satelit dengan fasilitas Hub Station TNI AD, VSAT Manpack 

dan Satellite On The  Move (SOTM)
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Komunikasi dan Elektronika

Teknologi komunikasi berkembang 

karena manusia ingin berinteraksi walaupun 

terkendala jarak. Saat ini radio militer sudah 

berkembang dari PRC berbasis analog 

sampai dengan radio yang berbasis digital, 

Software Defined Radios (SDR) dan Software 

Communication Architecture (SCA) 2.2.2 

sudah dimanfaatkan oleh TNI AD. Dengan 

jenis radio SCA menjadikan radio dapat diisi 

berbagai macam protocol komunikasi, radio 

networks dan radio waveforms sesuai dengan 

keinginan pengguna.

Kemunculan internet mengubah cara 

masyarakat dalam berkomunikasi dan 

berinteraksi. TNI AD secara institusi maupun 

personal banyak memanfaatkan internet 

untuk berkomunikasi. Tercatat pada semester 

pertama 2022, Pushubad yang bekerjasama 

dengan PT Telkom telah mendukung sebanyak 

11.118 sambungan PSTN, 580 layanan  

Indihome serta 765 satuan jaringan Virtual 

Private Network (VPN) untuk sambungan 

internet yang lebih aman. Selain itu TNI AD 

saat ini sudah memanfaatkan teknologi radio 

Hybrid terutama untuk satuan komando 

teritorial yang menggunakan basis Radio Over 

IP (RoIP) yang bersandar pada jaringan GSM 

Telkomsel di wilayah.

Penguasaan teknologi satelit sudah 

dilakukan oleh Pushubad dengan 

pemanfaatan teknologi VSAT (Very Small 

Aperture Terminal) yaitu stasiun penerima 

sinyal dari satelit. TNI AD juga sudah memiliki 

dua unit Hub Station dengan Server Network 

Management System (NMS) untuk memonitor 

dan mengontrol jaringan komunikasi satelit, 

Hub Station memungkinkan integrasi antara 

satelit yang beroperasi pada frekuensi C-Band 

yang memiliki karakteristik tahan cuaca dan 

frekuensi Ku-Band yang memiliki kecepatan 

data lebih tinggi. Dengan persebaran 

VSAT portable di wilayah akan menjawab 

kebutuhan komunikasi data yang belum dapat 

dipenuhi oleh operator Telkom dan Telkomsel. 

Sebanyak 73 VSAT Mangoesky telah terdukung 

kepada Kodam XVII/Cendrawasih dan Kodam 

XVIII/Kasuari untuk memenuhi kebutuhan 

internet Pos Pengamanan Perbatasan dan 

Pos Pengamanan Pulau Terluar, demikian 

juga untuk satuan Kostrad sebanyak 35 VSAT 

Mangoesky dan 10 VSAT untuk Kopassus 

dalam pemenuhan kebutuhan internet dalam 

penugasan. Selain itu sebanyak 23 Satellite 

on The Move (SOTM) dan 42 VSAT Manpack 

telah didistribusikan ke seluruh Kodam di 

Indonesia.

Beberapa alat komunikasi dan elektronika 

belum dapat dimanfaatkan secara maksimal 

oleh pengguna, baik karena keterbatasan 

kemampuan personel. Penggunaan Alkomlek 

memerlukan organisasi, personel / SDM, 

sistem dan metode yang baik. Masih terkait 

dengan penggunaan, khususnya tentang 

kesadaran personel tentang prosedur 

dan keamanan komunikasi, masih banyak 

penggunaan alat dan sistem komunikasi 

di luar standar TNI AD. Banyak ditemukan 

penggunaan HT amatir, telepon genggam 

pribadi, aplikasi pihak ke-3 seperti Telegram, 

Whatsapp dan email gratis yang memiliki 

vulnerability (kerentanan) keamanan. 

Pushubad selalu berusaha menyediakan jalur 

komunikasi yang aman (secure line) seperti 

komunikasi radio, PSTN, internet VPN dan 

E-militer antar satuan. Dengan cakupan luas 

wilayah dan jenis operasi yang dilaksanakan 

oleh TNI AD menyebabkan Pushubad 

memanfaatkan layanan komunikasi pihak 

ke-3 seperti Telkom, Telkomsel dan layanan 

satelit asing. Upaya yang dapat dilakukan oleh 
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Pushubad adalah dengan sedapat mungkin 

Network Management ditangani sendiri oleh 

personel TNI AD.

Konstruksi, Pembekalan, Pemeliharaan 

dan Penginstalasian (Konbekharstal)

Kegiatan konstruksi, pembekalan, 

pemeliharaan dan penginstalasian 

(Konbekharstal) secara aplikatif melekat 

dengan fungsi Perhubungan yaitu Pernika, Foto film militer, Siskodal dan informasi serta 
komunikasi dan elektronika.  Konstruksi 

dan instalasi terkait dengan bagaimana 

materiil Perhubungan dapat terdukung dan 

berfungsi. Pembekalan terkait dengan proses 

logistik yaitu distribusi materiil agar sampai 

tepat waktu dan tepat jumlah ke sasaran. 

Pemeliharaan menentukan kehandalan 

suatu sistem alat Perhubungan untuk 

dioperasikan dalam jangka waktu tertentu. 

Kegiatan Konbekharstal dihadapkan dengan 

luas wilayah dan ragam kontur operasi 

terlebih kepada satuan yang beroperasi di 

daerah rawan, wilayah perbatasan dan pulau 

terluar merupakan tantangan tersendiri bagi 

Pushubad untuk tetap memberikan dukungan 

terbaik demi tercapainya tugas pokok TNI AD.

Dengan berbagai macam alat 

Perhubungan yang dimiliki, timbul 

beberapa masalah Konbekharstal materiil 

Perhubungan. Setiap variasi alat, sistem 

dan komponen membutuhkan penanganan 

yang khusus dan tidak dapat digeneralisir. 

Masalah yang timbul pada Konbekharstal 

akan memengaruhi baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap dukungan 

Perhubungan dan keberhasilan pencapaian 

tugas pokok. Pushubad menerapkan berbagai 

sistem manajemen perawatan (Maintenance 
Management) dengan pemeliharaan reaktif, 

preventif, dan prediktif diterapkan pada 

beberapa tingkat pemeliharaan, sehingga dihasilkan efektifitas perawatan Materiil 
Perhubungan.

Penutup

Dengan pesatnya teknologi terbaru 

tidak hanya memberikan kemudahan namun 

juga memberikan permasalahan yang baru, 

yang terkait dengan pemilihan teknologi, 

penggunaan teknologi dan penguasaan 

teknologi. Pushubad sebagai pembina fungsi 

teknis bidang Perhubungan, dalam penentuan 

platform selalu mempertimbangkan 

kebutuhan taktis dengan kemampuan teknis. 

Platform dan sistem Perhubungan yang sudah 

dipilih, diharapkan dapat distandarisasi dan 

dipedomani dalam pemenuhan kebutuhan 

selanjutnya.

Dari seluruh pembahasan di atas dapat 

disarankan, pertama pada perencanaan 

dan pengadaan sistem komunikasi dan 

elektronika untuk Alutsista agar selalu 

melibatkan Pushubad sebagai LKT. Kedua, 

perlu adanya kepedulian dari semua pihak 

untuk mematuhi prosedur komunikasi 

dan keamanan komunikasi. Ketiga, sistem 

yang dikembangkan sendiri akan menjamin 

keamanan dan kemandirian, sehingga TNI AD 

dalam pengadaan Alutsista diharapkan dapat 

mengutamakan produksi Industri Pertahanan 

Dalam Negeri atau memedomani ketentuan 

tingkat komponen dalam negeri (TKDN). 

TNI AD sudah berinvestasi sangat besar 

untuk kemajuan teknologi komunikasi dan 

informasi, tentunya menjadi tantangan 

bagi Perhubungan TNI AD untuk dapat 

memastikan alat perhubungan yang dimiliki 

akan memberikan manfaat bagi organisasi. 

Perangkat teknologi informasi tidak hanya 

dipandang sebagai sebuah alat, namun 

didalamnya terdapat sistem, metode, 

organisasi yang mengawaki sekaligus 

memanfaatkan fungsinya. Penggunaan alat 

dan sistem Perhubungan dengan tata kelola 

yang baik berupa standar, framework dan 

best practice yang dipedomani bersama oleh 

seluruh satuan dalam mendukung tugas 

pokok TNI AD.
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OLEH : BRIGJEN TNI DR. TETTY MELINA, S.H., M.H.     
(Direktur Hukum TNI AD)

MILITER BAGIAN DARI MASYARAKAT HUKUM

Prajurit TNI adalah bagian dari suatu masyarakat hukum 

yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya 

hukum di lingkungannya. Kesadaran hukum di lingkungan 

TNI tidak dapat diharapkan akan tegak, jika para Prajurit 

TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan 

kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa mentaati segala 

peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan 

dalam berperilaku dan bertindak.

Sebagai warga Negara RI, tentara bukan merupakan 

kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara 

adalah juga sebagai anggota masyarakat 

biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban 

Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam 

pembelaan dan pertahanan negara, maka 

diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban 

yang lebih disiplin dalam organisasinya. 

Sehingga seolah-olah merupakan 

kelompok tersendiri untuk mencapai 

tujuan tugas pokoknya dalam pengabdian 

kepada bangsa dan negara.

Era reformasi pada saat ini telah 

menempatkan hukum sebagai garda 

terdepan dalam setiap tindakan, bukan 

lagi menganggap hukum sebagai sesuatu penghambat dan penghalang dalam pelaksanaan tugas. 

Pergeseran paradigma hukum ini patut mendapatkan apresiasi, dimana ini pula disadari oleh 

pimpinan TNI hingga menempatkan hukum sebagai unsur yang harus terpenuhi dan dijadikan 

sebagai pedoman dalam mengambil suatu kebijakan dan keputusan dalam melaksanakan tugas 

pokok TNI. 
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HUKUM MERUPAKAN FUNGSI KOMANDO

Penegakan hukum dalam organisasi TNI 

merupakan fungsi komando dan menjadi 

satu kewajiban Komandan selaku pengambil 

keputusan. Menjadi keharusan bagi para 

Komandan di setiap tingkat kesatuan untuk 

mencermati kualitas kesadaran hukum dan 

disiplin para Prajurit TNI yang berada di 

bawah wewenang komandonya. Perlu pula 

diperhatikan bahwa konsep pemberian 

penghargaan dan penjatuhan sanksi 

hukuman harus benar-benar diterapkan 

berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi 

penegakan hukum. Pemberian penghargaan 

haruslah ditekankan pada setiap keberhasilan 

pelaksanaan kinerja sesuai bidang tugasnya, 

bukan berdasarkan aspek lain yang jauh dari 

penilaian profesionalisme bidang tugasnya. 

Sebaliknya kepada Prajurit TNI yang 

dinilai kurang pofesional, banyak mengalami 

kegagalan dalam pelaksanaan tugas, lamban 

dalam kinerja, memiliki kualitas disiplin yang 

rendah sehingga melakukan perbuatan yang 

melanggar hukum, maka kepada mereka 

sangat perlu untuk dijatuhi sanksi. Penjatuhan 

sanksi ini harus dilakukan dengan tegas dan 

apabila perlu diumumkan kepada lingkungan 

tugas sekitarnya untuk dapat dijadikan contoh 

agar prajurit yang lain tidak melakukan 

pelanggaran hukum yang sama. Setiap 

penjatuhan sanksi hukuman harus memiliki 

tujuan positif, artinya dapat memberikan 

pengaruh positif dalam periode waktu yang 

panjang terhadap perilaku Prajurit TNI yang 

bersangkutan dan menimbulkan efek cegah 

terhadap Prajurit TNI lainnya.

Pada pokoknya penting adanya peranan 

penanaman budaya hukum, yaitu nilai-

nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi 

bekerjanya hukum bagi setiap personel 

prajurit.   Langkah strategis yang harus 

dilakukan adalah melalui pembinaan 

terhadap kesadaran dan penegakan hukum 

prajurit sebagai upaya yang diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas moral dan disiplin 

Prajurit Sapta Marga. Konsepsi ini diharapkan 

akan dapat mengantisipasi dan menjawab 

permasalahan yang timbul, yaitu menurunnya 

profesionalisme sebagai akibat meningkatnya 

kualitas dan kuantitas pelanggaran hukum 

yang dilakukan Prajurit TNI. Untuk lebih 

memberi arah terhadap pelaksanaan 

konsepsi tersebut, maka rumusan kebijakan 

perlu diarahkan dengan prioritas sasaran 

yaitu meningkatnya kesadaran hukum dan 

terselenggaranya penegakan hukum yang 

mantap serta terbentuknya budaya patuh 

hukum di kalangan Prajurit TNI.    

Konsepsi pembinaan dan penegakan 

hukum tersebut bertujuan untuk 

membentuk postur Prajurit Sapta Marga 

yang profesional, mampu mengembangkan 

tatanan kehidupan pribadi dan sosial dalam 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

yang lebih demokratis guna mewujudkan 

kemampuan profesional sebagai alat 

pertahanan negara. Adapun sasaran yang 

diharapkan adalah tercapainya kadar 

kesadaran hukum dan penegakan hukum 

yang mantap, dengan indikator adanya 

keserasian dan keseimbangan antara 
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tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban di 

kalangan Prajurit TNI. Terbentuknya kualitas 

pribadi Prajurit TNI yang memiliki budaya 

patuh hukum sebagai landasan kemampuan 

profesionalisme dengan indikator rendahnya 

angka pelanggaran hukum baik secara kualitas 

maupun kuantitas, dan terwujudnya Prajurit 

TNI yang profesional memiliki kesadaran 

hukum yang cukup mantap dilandasi dengan 

nilai-nilai kejuangan, dengan indikator 

tingkat disiplin yang cukup tinggi di dalam 

pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-

hari.

TNI telah mereformasi diri dengan 

kembali ke jati dirinya sesuai dengan 

sumpah prajurit dan Sapta Marga sebagai 

alat pertahanan negara. Dalam upaya 

mereformasi internal TNI  saat ini, TNI 

sebagai institusi militer dihadapkan pada 

tuntutan untuk mereformasi diri dalam upaya 

penegakan hukum yang mengharapkan TNI  

dapat menjunjung tinggi supremasi hukum 

di lingkungannya. Atas dasar hal tersebut, 

maka perlu adanya langkah nyata di bidang 

penegakan hukum di lingkungan TNI, sehingga 

citra dan kepercayaan rakyat terhadap TNI  

dapat kembali dipulihkan melalui upaya 

penegakan hukum di lingkungan TNI. Dalam 

rangka mewujudkan independensi  penegak 

hukum upaya yang dapat dilakukan antara 

lain:

a. Membudayakan hukum dengan 

kesadaran untuk taat pada hukum dan  

menjadikan hukum sebagai acuan pada 

setiap tindak dan perilaku.

b. Pendidikan militer yang dilaksanakan di 

setiap jenjang pendidikan, memasukkan 

materi hukum sebagai materi pokok. 

c. Melakukan sosialisasi hukum secara 

terus-menerus melalui penyuluhan  

hukum dan pembekalan hukum di satuan, 

dimana Dansat memegang peran  

sentral.

d. Memberikan reward and punishment.

e. Penindakan hukum yang tegas dan fair 

bagi setiap prajurit pelanggar  hukum.

f. Terpenting untuk memberikan 

pembelajaran kepada prajurit  adalah  

melalui contoh teladan.

 Dari uraian di atas, maka dalam 

rangka mewujudkan kesadaran hukum dan 

penegakkan hukum, perlu ditekankan dan 

mendapat perhatian seluruh prajurit terutama 

bagi unsur Komandan/Kepala selaku penentu 

kebijakan, sebagai berikut:

a. Pembinaan disiplin di kesatuan menjadi 

tanggung jawab sepenuhnya dari setiap 

komandan kesatuan yang bersangkutan. 

b. Menjadi keharusan bagi para Komandan 

di setiap tingkat kesatuan untuk 

mencermati kualitas kesadaran hukum 

dan disiplin para Prajurit yang berada di 

bawah wewenang komandonya. 

c. Perlu pula diperhatikan bahwa 

konsep pemberian penghargaan dan 

penjatuhan sanksi hukuman harus benar-

benar diterapkan berkaitan dengan 

penyelenggaraan fungsi penegakan hukum.

d. Pemberian penghargaan haruslah 

ditekankan pada setiap keberhasilan 

pelaksanaan kinerja sesuai bidang 

tugasnya, bukan berdasarkan aspek lain 

yang jauh dari penilaian profesionalisme 

bidang tugasnya.

e. Prajurit yang dinilai kurang profesional, 

banyak mengalami kegagalan dalam 

pelaksanaan tugas, lamban dalam kinerja, 

memiliki kualitas disiplin yang rendah 

sehingga melakukan perbuatan yang 
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melanggar hukum, maka kepada mereka 

sangat perlu untuk dijatuhi sanksi 

hukuman sebagai pembinaan dalam 

satuan.

f. Penjatuhan sanksi ini harus dilakukan 

dengan tegas dan apabila perlu 

diumumkan kepada lingkungan tugas 

sekitarnya untuk menimbulkan efek 

jera bagi pelaku pelanggaran dan dapat 

dijadikan contoh bagi prajurit lain. 

g. Setiap penjatuhan sanksi hukuman harus 

memiliki tujuan positif, artinya dapat 

memberikan pengaruh positif dalam 

periode waktu yang panjang terhadap 

perilaku Prajurit TNI yang bersangkutan 

dan menimbulkan efek cegah terhadap 

Prajurit TNI lainnya.

h. Penyelenggaraan kebijakan di bidang 

penegakan hukum harus dilaksanakan 

dengan berpedoman kepada arah gerak 

reformasi.

 Seyogyanya seorang prajurit bawahan 

jangan disuruh berpikir apakah perintah itu 

wajib untuk dilaksanakan atau wajib untuk 

tidak dilaksanakan. Karena kekhasan akan 

tugas, fungsi dan tanggung jawab militer, 

prajurit bawahan hendaknya mematuhi 

atasannya. Maka menjadi kewajiban atasan 

untuk berpikir apakah perintah atau 

keputusan yang akan dikeluarkan itu telah 

dengan benar-benar merupakan suatu hal 

yang benar, tepat dan mungkin terlaksanakan, 

yang telah dipertimbangkan dari sisi 

aspek hukum serta tidak melanggar atau 

mengganggu kepentingan militer, kepentingan 

umum, tidak bertentangan dengan Sapta 

Marga dan Sumpah Prajurit, akhirnya harus 

dapat dinyatakan sebagai tidak bertentangan 

dengan kepentingan bangsa dan kepentingan 

negara. 

Menumbuhkan budaya hukum memang 

tidak semudah membalikkan telapak tangan 

kita. Semua itu tentu butuh proses dan 

strategi khusus. Awalnya mungkin akan 

terasa berat bagi sebagian personel prajurit. 

Sehingga perlu terus ditumbuhkan kesadaran 

dan komitmen bersama seluruh prajurit. 

TNI harus menyadari bahwa melalui budaya 

hukum, TNI bisa menjadi organisasi bangsa 

yang tangguh dan mandiri. Melalui budaya 

hukum akan menghantarkan TNI menjadi 

organisasi yang tangguh dan berkarakter.
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OLEH : BRIGJEN TNI DR. TRIADI MURWANTO.     
(Irdam jaya)

YUDHAGAMA J September 2022ä

Abstrak

Penerapan Binter TNI di Papua sampai hari ini 

dirasakan belum mencapai sasaran. Berbagai gangguan 

keamanan mengindikasikan masih rendahnya tingkat 

nasionalisme/wawasan kebangsaan masyarakat Papua 

sehingga rentan terhadap disintegrasi Papua dari NKRI. 

Hasil penelitian LIPI yang dituangkan dalam buku Road 

Map Papua (2008), terdapat 4 (empat) masalah pokok yang 

perlu menjadi perhatian di Papua yaitu : diskriminasi Papua, 

kontradiksi sejarah integrasi, kegagalan pembangunan 

di Papua, pelanggaran HAM di masa lalu. Penulis 

berpendapat bahwa salah satu kelemahan TNI dalam 

Pembinaan Teritorial TNI di Papua adalah kegagalan 

Binter TNI mengirim pesan dan membangun citra 

positif mengenai keadaan di Papua sehingga kalah 

dengan propaganda yang dilakukan oleh kelompok 

separatis. Penulis menawarkan gagasan memperkuat 

konsep pembinaan teritorial dengan memperkuat 

penyampaian pesan positif dan pesan nasionalisme 

dipadukan dengan strategi pemasaran 

Segmenting, Targeting, Positioning. Penyampaian 

pesan positif dan nasionalisme  disampaikan 

kepada berbagai segmen masyarakat Papua 

dan melakukan positioning terkait materi dan 

kegiatan serta pesan yang disampaikan. Hal ini 

untuk membentuk pesan nasionalisme di seluruh 

segmen masyarakat Papua.  

Kata kunci. Pembinaan Teritorial TNI, pesan nasionalisme,strategi pemasaran STP

I. Pendahuluan

 Wilayah Papua (dahulu Irian Jaya) adalah wilayah yang istimewa bagi Indonesia. Sejak 

integrasi ke dalam Indonesia sampai dengan saat ini selalu memiliki tempat yang spesial di 

hati rakyat Indonesia. Hal ini menyangkut berbagai hal seperti proses integrasi itu sendiri, 

keistimewaan suku Papua dibandingkan suku lainnya di Indonesia, melimpahnya sumber daya 
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alam, konflik bersenjata yang masih terjadi 
dan masih banyak lagi. Proses integrasi Papua 

dimulai sejak tahun 1963, ketika Irian Barat 

menjadi wilayah NKRI setelah diserahkan oleh 

UNTEA (United Nations Temporary Executive 
Administration). Pada tahun 1969 setelah 

dilangsungkan Penentuan Pendapat Rakyat 

Irian Jaya (Pepera), rakyat di Irian Barat tetap 

ingin bergabung dengan Republik Indonesia. 

 Pemerintah Indonesia pada kenyataannya 

masih mengalami kesulitan dalam 

mengintegrasikan Papua dengan seluruh 

provinsi Indonesia lainnya. Sampai saat ini masih 

terjadi berbagai gangguan keamanan di wilayah 

tersebut yang kerap menjadi kerikil dalam 

eksistensi Indonesia di lingkup internasional. 

Sejak tahun 1963 TNI telah membentuk Kodam 

(Komando Daerah Militer) untuk memelihara 

keamanan di wilayah Papua. Keberadaan 

Kodam selain dalam rangka menjaga stabilitas 

keamanan di Papua sekaligus sebagai wadah 

TNI menerapkan doktrin Pembinaan Teritorial 

di Papua.

 Pembinaan Teritorial (Binter) TNI 

merupakan suatu bentuk doktrin militer 

yang tumbuh dan berkembang sejalan 

dengan berkembangnya TNI dan memiliki 

sasaran untuk terwujudnya ruang, alat 

dan kondisi juang yang tangguh dalam 

rangka mendukung pertahanan negara, 

terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat 

yang tangguh serta terwujudnya pencapaian 

tugas pokok TNI AD dalam menegakkan 

kedaulatan negara.1 Sesungguhnya Binter 

merupakan alat yang efektif bagi TNI untuk 

menumbuhkan nasionalisme masyarakat 

Papua guna tercapainya integrasi Papua yang 

sesungguhnya. Kenyataannya Binter TNI 

belum mampu meniadakan ide separatis  di 

masyarakat Papua sejak 1963 sampai saat 

ini. Keadaan  ini menuntut adanya suatu 

pemikiran dan upaya untuk mengatasinya. 

Penelitian mengenai Binter TNI di Papua 

masih relatif terbatas baik di jurnal nasional 

maupun internasional. Artikel yang membahas 

bagaimana keberhasilan Binter TNI di Papua 

sangat jarang. Hal ini mengakibatkan opini 

internasional terkait peran TNI di Papua 

sangat negatif. Artikel ini juga diharapkan 

dapat menjadi rujukan  bagi TNI di masa 

datang. 
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II.  Tinjauan Pustaka

2.1. Pembinaan teritorial adalah upaya, 

pekerjaan, dan tindakan baik secara 

berdiri sendiri atau bersama dengan 

aparat terkait dan komponen bangsa 

lainnya untuk membantu pemerintah 

dalam menyiapkan kekuatan pertahanan 

yang meliputi wilayah pertahanan 

dan kekuatan pendukungnya serta 

terwujudnya kemanunggalan TNI-

Rakyat, yang dilaksanakan sesuai 

peraturan perundang-undangan dalam 

rangka tercapainya tugas pokok.2

2.2. Metode Binter. Di dalam penyelenggaraan 

pembinaan teritorial TNI AD aspek geografi, demografi, dan kondisi sosial 
menjadi kekuatan ruang, alat, dan    

kondisi juang yang tangguh dalam 

rangka pertahanan negara aspek darat, 

menggunakan metode Komunikasi 

Sosial, Bhakti TNI, Pembinaan Ketahanan 

Wilayah

2.3. Komunikasi Sosial sebagai Metode.  

Komunikasi sosial sebagai metode adalah 

suatu cara yang diselenggarakan oleh 

satuan jajaran TNI AD yang berhubungan 
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dengan perencanaan dan kegiatan 

untuk memelihara serta meningkatkan 

keeratan hubungan dengan segenap 

komponen bangsa guna terwujudnya 

saling pengertian dan kebersamaan yang 

memungkinkan timbulnya keinginan 

masyarakat untuk berpartisipasi pada 

kepentingan bidang pertahanan.3

2.4. Teori STP (Segmenting Targeting 

Positioning) adalah salah satu model 

pemasaran yang penerapannya 

melibatkan tiga tahapan yaitu melakukan 

segmentasi pasar, menargetkan segmen 

yang diyakini paling menguntungkan dan 

memposisikan produk yang dijual dengan 

cara yang paling bernilai

2.4.1. Segmentasi adalah proses membagi 

pasar ke segmen pembeli yang 

lebih kecil dengan kebutuhan, 

karakteristik, atau perilaku yang 

berbeda-beda sehingga mungkin 

dibutuhkan strategi pemasaran atau 

bauran yang terpisah. 

2.4.2. Targeting adalah Target pasar 

terdiri dari serangkaian pembeli 

dengan persamaan kebutuhan dan 

karakteristik yang perusahaan pilih 

untuk dilayani. 

2.4.3. Positioning adalah mengatur 

penawaran pasar menjadi kelompok 

yang jelas, ciri khas, dan diinginkan 

guna menetapkan produk dalam 

benak konsumen.4

III.  Metodologi

Penelitian dilakukan menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus melalui lierature review dan in-depth 

interview kepada beberapa perwira menengah 

di TNI yang pernah menjabat di Papua, 

perwira TNI yang bersuku bangsa Papua, 

perwira TNI yang mendaftar militer di Papua 

dan lama tinggal di Papua dan beberapa ahli 

di bidang pemasaran.

IV.  Diskusi

4.1. Keistimewaan Papua

4.1.1. Sejarah Integrasi Papua

Papua adalah sebuah provinsi di 

Indonesia yang terletak di pulau Nugini 

bagian barat atau West New Guinea.  Sejarah 

masuknya Papua ke Indonesia dimulai 

saat Indonesia yang memproklamasikan 

kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 juga 

mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda 

termasuk wilayah barat pulau di Irian. Karena 

belum adanya kata sepakat antara Indonesia 

dan Belanda, maka dilakukan perundingan di 

mana sempat digelar beberapa kali, namun 

hasilnya selalu menemui kebuntuan. Pada 

15 Agustus 1962, disepakati Perjanjian New 

York yang menyatakan bahwa Belanda akan 

menyerahkan kekuasaannya atas Papua 

kepada United Nations Temporary Executive 
Authority (UNTEA). Perjanjian New York 

mensyaratkan agar Indonesia melaksanakan 

suatu Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). 

Rakyat Papua bagian barat akan memutuskan 

sendiri apakah bersedia menjadi bagian 

dari Indonesia atau tidak. Batas waktu 

pelaksanaan Pepera ditetapkan sampai akhir 

1969 dengan PBB sebagai pengawasnya. 

Tahun 1969 dilangsungkan Penentuan 

Pendapat Rakyat Irian Jaya (Pepera), yang 

mana hasilnya rakyat di Irian Barat tetap 

ingin bergabung dengan Republik Indonesia. 

Pada tahun tersebut juga, pihak Belanda 

secara tidak langsung ikut mendorong upaya 

pembentukan Organisasi Papua Merdeka 

(OPM) sebagai upaya untuk meronggong 

integritas Indonesia di Papua. Provinsi Papua 

dulu dikenal dengan sebutan Irian Barat sejak 

tahun 1969 hingga 1973. Asal kata Irian adalah 

Ikut Republik Indonesia Anti-Netherland.  

Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya 

oleh Presiden Soeharto dan digunakan secara 

resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini 

diganti menjadi Papua sesuai UU No 21/2001 

Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2004, 

Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh 
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pemerintah Indonesia bagian timur tetap 

memakai nama Papua sedangkan bagian 

baratnya menjadi Provinsi Papua Barat. 

4.1.2 Etnis Papua

Sesungguhnya terdapat banyak 

sekali suku-suku di Papua, tidak sedikit 

dari suku tersebut masih primitif dan 

memegang erat adat istiadat nenek moyang 

sampai sekarang seperti Suku Asmat, Suku 

Amungme, Suku Asmat , Dani, Korowai, 

Muyu, Bauzi dan Huli dan lain-lain. Seluruh 

suku di Papua merupakan etnis Melanesia. 

Melanesia (dari bahasa Yunani yang artinya 

“pulau hitam”) adalah gugus kepulauan yang 

memanjang dari Papua dan Aru lalu ke timur 

sampai Pasifik bagian barat, serta utara dan 

timur laut Australia. Secara umum sebagian 

besar penduduk Indonesia berasal dari ras 

Melayu Austronesia. Sedangkan wilayah 

Papua, Maluku dan Nusa Tenggara memiliki ras Melanesia. Selain itu secara fisik, orang asli 
Papua memang sangat jauh berbeda dengan 

ras Melayu. Ras Melayu berkulit sawo matang 

dan berambut lurus, sedangkan ras Melanesia 

berkulit hitam dan berambut keriting. Kondisi fisik tersebut menunjukkan perbedaan 
etnis Melayu dan Melanesia. Selanjutnya 

apabila dilihat dari jumlah populasi, Papua 

memiliki populasi sekitar 4 juta penduduk, 

dan merupakan salah satu populasi etnis 

Melanesia terbesar di kawasan di bandingkan 

Vanuatu (286.000 penduduk), Kaledonia 

Baru (268.000 penduduk), Palau (17.948  

penduduk) dan lain-lain. Populasi Melanesia 

terbesar adalah di Papua Nugini (8,084,999  

penduduk). Dari segi pemerintahan Papua 

dan Papua Barat merupakan provinsi 

bagian dari NKRI, sedangkan yang lainnya 

merupakan suatu negara. Sebagai suatu 

negara otomatis keterwakilan mereka 

dalam komunitas internasional lebih terlihat 

dibanding Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Kondisi ini perlu menjadi pertimbangan 

dari segenap pemimpin RI. Walaupun pembangunan secara fisik yang dilakukan 
oleh Pemerintah Indonesia di Papua telah 

melebihi pembangunan di Papua Nugini dan 

negara Melanesia lainnya seperti Vanuatu dan 

lain-lain, namun pertimbangan keistimewaan 

etnis Melanesia sebagai minoritas di Indonesia 

ini perlu juga diperhitungkan Pemerintah 

Indonesia. Perlakuan terhadap Papua harus 

sama seperti suku Indonesia lainnya sehingga 

Papua merasa sejajar dengan suku lainnya 

di Indonesia. Pemahaman ini juga perlu 

didiseminasi ke seluruh masyarakat Indonesia 
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4.1.3. Kondisi sosial

 Menurut Dessy Anggraeni dan Yoseph 

Watopa, Laporan Akhir Kajian Singkat 

Konservasi dan Ekonomi RACE Suatu Usaha 

untuk Memadukan Kepentingan Konservasi 

dan Pembangunan Ekonomi di Tanah 

Papua dalam Elisabeth, Andriana (2012) 

Perdamaian dan pembangunan Papua, 

problematika politik atau ekonomi? dijelaskan 

bahwa ekonomi Papua tergantung dari 

kegiatan industri ekstraktif terutama sektor 

pertambangan umum yakni berkisar antara 

50-60% untuk total PRDB provinsi, sementara 

dari perikanan 6% disusul minyak dan gas 

bumi 5% dan kehutanan 4%. Pada tahun 

2002 kontribusi untuk nilai ekspor Papua 

yang bersumber dari sektor pertambangan 

umum sebesar 84,19% sementara minyak 

dan gas bumi 3,2% kehutanan 5,18% dan 

perikanan 7,40%. Namun seluruh industri 

ekstraktif di Papua hanya mampu menyerap 

10% tenaga kerja di Provinsi Papua. Ini adalah 

bukti tentang kondisi paradoks di Papua. 

Sebagai kontributor pajak terbesar ke negara, 

kemiskinan di Papua justru yang tertinggi di 

Indonesia.  Pada periode 2006-2007 misalnya 

kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua 

Barat mencapai 36% dan 43% sementara 

angka pengangguran mencapai 9,13 % di 

Papua Barat dan 5% di Papua.5  Berdasarkan 

Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas BPS 

2010, Provinsi Papua merupakan provinsi 

termiskin di Indonesia yakni 34,88%. Apabila 

dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang 

sumber daya alamnya lebih rendah dari 

Provinsi Papua justru angka kemiskinan 

lebih baik misalnya Provinsi Nusa Tenggara 

Timur NTT 23,03% Provinsi Nusa Tenggara 

Barat NTB 21,55%  Provinsi Bangka Belitung 

18,94%. Pada tahun 2007 tingkat partisipasi 

Pendidikan Sekolah Dasar di Provinsi Papua 

82,92% (BPS Papua 2008), sedangkan rata-

rata nasional lebih dari 93,75%. Angka ini 

menempatkan Provinsi Papua berada di posisi 

ke-33 dari 33 provinsi di Indonesia artinya 

tingkat partisipasi pendidikan di Provinsi 

Papua paling rendah di Indonesia. Bila kita 

menganalisis secara mendalam ternyata 

tingkat partisipasi Pendidikan Provinsi 

Papua 2007 sebesar 82,92% lebih buruk atau 

cenderung menurun daripada tahun 2004 

yaitu 85, 21% Human Development Index 

atau Indeks Pembangunan Manusia IPM yang 

dilihat dari perbandingan harapan hidup saat 

kelahiran pengetahuan yang diukur dari angka 

tingkat baca tulis pada orang dewasa serta 

standar hidup layak maka untuk Indonesia 

pada tahun 1999 IPM 64,3% menjadi 71,17% 

di tahun 2008. Sementara itu Provinsi 

Papua tahun 1999 IPM 58,8% menjadi 64% 

di tahun 2008. Sejak tahun 1999 sampai 

dengan tahun 2008 Indeks Pembangunan 

Manusia di Provinsi Papua paling rendah dari 

rata-rata nasional dan terendah di antara 

provinsi lainnya di Indonesia Bahkan bila 

dibandingkan dengan provinsi yang termiskin 

sumber daya alamnya seperti Sulawesi Utara 

69%,  Bengkulu 72,14%, Jambi 71,99%. Selain 

itu aksi separatis bersenjata masih sering 

terjadi di Papua. Yang paling menonjol adalah 

munculnya gerakan separatis Organisasi 

Papua Merdeka (OPM) yang terbentuk sejak 

1965 dan berkeinginan untuk memisahkan 

diri dengan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Berbagai kondisi sosial tersebut 

menunjukkan bahwa masyarakat Papua 

belum sepenuhnya sejajar dengan propinsi 

Indonesia lainnya. Kiranya hal ini perlu terus 

menjadi bahan pemikiran kita Bersama.

4.2. Paham separatisme di kalangan 

masyarakat Papua. 

Dalam Robert Cribb (2001) Military 
Strategy in the Indonesian Revolution: 

Nasution’s Concept of ‘Total People’s War’ in 

Theory and Practice menjelaskan dari buku 

AH Nasution tentang Fundamental of Geurrilla 

Warfare bahwa hal yang penting dari gerilya 

adalah hubungan organik antara gerilya 

dengan rakyat yang diwakili oleh perjuangan. 

Pejuang gerilya dianggap sebagai pahlawan 

dari perjuangan ideologi rakyat yang hidup di 

hati rakyatnya.  Pejuang gerilya berakar secara 

utuh di jiwa rakyat yang menjadi sumber 

kesejahteraan gerilya.6  Jadi ideologilah yang 

menjadi akar dari separatisme. Oleh karena itu 

upaya untuk mematikan ideologi separatis 

justru lebih penting untuk memutuskan 
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dukungan masyarakat kepada kelompok 

separatis dan pada akhirnya separatis akan 

mati dengan sendirinya.  Selain itu dengan 

kemajuan teknologi informasi, propaganda 

dari kelompok intelektual separatis untuk 

menghembuskan berbagai hal negatif 

mengenai integrasi Papua ke Indonesia 

terus berlangsung. Apabila kita melihat dari 

berbagai jurnal internasional mengenai 

Papua, dapat dianalisa bahwa lebih dari 90 % jurnal internasional berfikir negatif mengenai 
integrasi Papua ke Indonesia. Dalam Chauvel, 

R. (2004) Constructing Papuan nationalism: 

History, ethnicity, and adaptation,  meneliti 

perkembangan nasionalisme Papua dari Perang Pasifik melalui kebangkitan gerakan 
setelah jatuhnya Presiden Suharto pada tahun 

1998.7 Chauvel berpendapat bahwa langkah 

pertama dalam memahami nasionalisme 

Papua adalah memahami sejarah Papua 

dan kesadaran sejarah. Sejarah yang begitu 

menyibukkan kaum nasionalis Papua 

adalah sejarah dekolonisasi Hindia Belanda, 

perjuangan antara Indonesia dan Belanda 

atas kedaulatan Papua, dan integrasi Papua 

selanjutnya ke Indonesia. Studi tersebut juga 

menjelaskan bahwa proses pembentukan 

nasionalisme bagi masyarakat Papua 

belum berjalan seperti yang diharapkan 

oleh pemerintah Indonesia. Hal inilah yang 

menyebabkan paham separatisme di Papua 

masih berkembang sampai saat ini. 

4.3.  Penerapan Binter TNI di Papua

Sejak tahun 1963 TNI telah 

membentuk Kodam untuk memelihara 

keamanan di wilayah Papua. Pada tahun 

1963-1999, Kodam di wilayah Papua 

bernama Kodam XVII/Cendrawasih. Namun 

ketika dilakukan penggabungan Kodam XVII/

Cenderawasih dengan Kodam XV/Pattimura, 

maka berganti nama menjadi Kodam VIII/

Trikora yang wilayahnya meliputi Maluku 

Utara dan Irian Jaya (ketika itu). Pada 

tahun 1999, Kodam XVI/Pattimura kembali 

terbentuk di Ambon, sementara Kodam di 

Irian Jaya tetap bernama Kodam XVII/Trikora. 

Pada tahun 2007, nama Kodam XVII/Trikora  

kembali menjadi Kodam XVII/Cenderawasih. 

Keberadaan Kodam selain dalam rangka 

menjaga stabilitas keamanan di Papua 

sekaligus sebagai wadah TNI menerapkan 

doktrin Pembinaan Teritorial di Papua. 

Pembinaan Teritorial (Binter) TNI merupakan 

suatu bentuk doktrin militer yang tumbuh dan 

berkembang sejalan dengan berkembangnya 

TNI dan memiliki sasaran untuk terwujudnya 
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ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh 

dalam rangka mendukung pertahanan negara, 

terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat yang 

tangguh serta terwujudnya pencapaian tugas 

pokok TNI AD dalam menegakkan kedaulatan 

negara. Sesungguhnya Binter merupakan alat 

bagi TNI untuk menumbuhkan nasionalisme 

masyarakat Papua guna tercapainya integrasi 

Papua yang sesungguhnya. Kenyataannya 

Binter TNI belum mampu meniadakan ide 

separatis  di masyarakat Papua sejak 1963 

sampai saat ini.

4.4. Binter TNI dipadukan strategi STP 

(Segmenting, Targeting, Positioning). 

Guna memutus mata rantai paham 

separatis Papua, sesungguhnya pembinaan 

nasionalisme generasi muda sejak usia 

dini sampai dengan dewasa menjadi kunci 

yang harus ditangani secara serius. Penulis 

menganalisa terdapat satu benang merah 

yang perlu menjadi highlight dalam Binter TNI 

di Papua, yaitu bahwa kegiatan pembinaan 

teritorial yang dilaksanakan oleh TNI belum 

dibarengi dengan pesan yang kuat untuk 

menjawab permasalahan menonjol yang 

menjadi propaganda dan terus dihembuskan 

oleh kelompok separatis. Menurut Buku 

Papua Road (2008) yang dikeluarkan 

oleh LIPI diuraikan empat isu utama di 

masyarakat Papua saat ini yaitu diskriminasi 

masyarakat Papua, kontradiksi sejarah 

integrasi Papua, kegagalan pembangunan 

Indonesia di Papua dan pelanggaran HAM 

masa lalu akibat penerapan operasi militer 

di Papua. Apabila  pesan Binter tidak mampu 

menjawab isu tersebut akan menyebabkan 

tidak terbentuknya pemahaman yang 

kuat di pikiran masyarakat Papua tentang 

nasionalisme Indonesia dan justru propaganda 

dari pihak separatis yang lebih melekat. Oleh 

karena itu perlu dikembangkan Binter yang 

efektif untuk melawan persoalan di Papua 

dengan melakukan Binter yang dipadukan 

dengan strategi STP (Segmenting, Targeting, 

Positioning) dalam melaksanakan metode 

Binter di Papua dengan mempertimbangkan 

komunikasi, antropologi budaya, sejarah 

dan psikologi. Dalam strategi ini perlu 

dilakukan Segmentasi masyarakat Papua baik berdasarkan geografi, pendidikan, pekerjaan 
maupun golongan dan selanjutnya Targeting 

kepada setiap segmen dan dilakukan 

positioning terkait media yang digunakan, 

metode komsos yang dilakukan serta pesan 

nasionalisme yang dikirim

      Tabel.1.  Segmentasi, targeting, positioning masyarakat 

Dasar Segmentasi Segmenting/Targeting Positioning 

Geografi
-  Masyarakat  Gunung

-  Masyarakat Pantai

Komsos

Media yg digunakan: 

Media elektronik (TV, radio)

Media massa (cetak dan 

online)

Jurnal internasional

Jurnal nasional

Media online ,FB, Instagram

Kegiatan komsos : 

(seminar, tatap muka,

Anjangsana, silaturahmi, 

sosialisasi, wawancara, 

sarasehan, edukasi

Sosialisasi hukum,

Dialog interaktif,

Observasi, seni budaya, 

pameran)

Demografi (Pendidikan)
-  Murid SD

-  Murid SMP

-  Siswa SMA

-  Mahasiswa (PT)

-  Guru

-  Dosen

Demografi (Pekerjaan)
- TNI/Polri

- atlet/guru/dosen

- petani/kebun

- nelayan

- wiraswasta

- pegawai negeri sipil

- pegawai swasta

- pengangguran
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Dari tabel di atas digambarkan bagaimana 

penerapan strategi STP dengan terlebih dahulu 

dilakukan pemetaan segmen masyarakat 

Papua baik kelompok gunung dan pantai, 

maupun kelompok berdasarkan Pendidikan. 

Selanjutnya tiap segmen tersebut dipelajari 

karakteristiknya dan dilakukan targeting 

terhadap setiap segmen dan selanjutnya 

menyusun isi pesan, media, metode yang 

tepat kepada setiap segmen. Pesan yang 

hendak dibentuk hendaknya adalah pesan 

untuk melawan isu utama di Papua yaitu 

Diskriminasi masyarakat Papua, Pembelokan 

sejarah integrasi, Kegagalan pembangunan 

di Papua, Pelanggaran HAM. Pesan ini harus 

dilawan di tiap segmen melalui metode 

Binter yang terpositioning dengan akurat 

dan berkesinambungan. Selain itu dalam 

metode Bintahwil dan Bhakti TNI juga harus 

terpositioning sesuai target segmen, sehingga 

akan diterima oleh masyarakat Papua di 

berbagai segmen. 

V.  Kesimpulan dan rekomendasi

Penulis menyimpulkan bahwa 

penerapan pembinaan teritorial di 

Papua perlu disempurnakan dengan 

memperhatikan berbagai kekhususan yang 

dihadapi seperti sejarah Papua, kekhususan 

budaya, suku, etnis Papua Melanesia. Selain 

itu Pembinaan teritorial di Papua harus 

dibarengi penanaman pesan yang kuat 

untuk menjawab propaganda kelompok 

separatis, sehingga nasionalisme rakyat 

Papua dapat terbentuk sepenuhnya.  Guna mengefektifkan pembinaan teritorial yang 
dilakukan TNI dalam penanganan separatis 

di Papua direkomendasikan antara lain: 

Pertama, perlu menyempurnakan konsep 

strategi penerapan pembinaan teritorial di 

Papua melalui metode Binter khusus yang 

berbeda dengan provinsi lainnya dengan 

memperhatikan seluruh aspek kekhususan 

Papua itu sendiri. Kedua, Perlu menyiapkan 

strategi jangka panjang dalam memerangi 

ideologi separatis dan propaganda separatis 

dengan melakukan program yang terstruktur 

dan masif untuk menanamkan nasionalisme 

dan meniadakan ideologi separatis di seluruh 

segmen masyarakat Papua  dengan menyusun 

cetak biru maupun roadmap sehingga program 

yang dilakukan dapat berkelanjutan. Ketiga, 

Perlu Menyusun modul untuk seluruh segmen 

masyarakat Papua baik segmen berdasarkan 

Pendidikan (SD, SMP, SMA, mahasiwa, dosen), segmen berdasarkan geografi (orang gunung 
dan orang pantai), segmen berdasarkan 

pekerjaan (petani, nelayan, pengangguran dan 

lain-lain) melalui penyiapan paket instruksi/

mengajar yang terencana dan terpusat.

PESAN YANG DIKIRIM

Non-diskriminasi masyarakat Papua, meluruskan sejarah integrasi Papua, keberhasilan 

pembangunan Indonesia di Papua dan justifikasi pelanggaran HAM masa lalu
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Dasar Segmentasi Segmenting/Targeting Positioning 

Demografi(golongan)
- masyarakat maju

- masyarakat menengah

- masyarakat terbelakang

Bintahwil 

dipositioning sesuai target 

segmen

Bhakti TNI

 dipositioning sesuai target 

segmen 
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OLEH : KOLONEL CHB M. TAUFIK      
(Kainfolahtadam XIII/Merdeka)

YUDHAGAMA J September 2022ä

E
ra digital yang berevolusi sejak tahun 1980an 

merupakan suatu konsekuensi terhadap seluruh 

manusia di tengah-tengah kehidupannya hingga 

saat ini.   Dengan perubahan teknologi mekanik dan 

analog ke teknologi digital yang terus berkembang 

hingga saat ini. Teknologi digital akan terus bergerak dan telah 

melahirkan berbagai macam teknologi baru yang semakin maju 

di tengah-tengah kehidupan kita membawa banyak 

manfaat dari berbagai bidang seperti politik, 

ekonomi, sosial budaya, pertahanan atau keamanan 

serta teknologi informasi, di samping itu 

pemanfaatannya memiliki berbagai macam 

tantangan. Khususnya tantangan dalam 

bidang pertahanan, lembaga militer 

pihak lain telah menempatkan teknologi 

informasi sebagai salah satu senjata yang 

mendukung kekuatan dan persatuan 

militernya. Ciri khas organisasi militer 

yang selalu menuntut kecepatan dan 

ketepatan informasi sebelum mengambil 

sebuah keputusan, menerapkan teknologi digital 

untuk mendukung pengambilan keputusan, teknologi 

informasi telah berpengaruh pada perubahan strategi 

militer.   Tantangan lainnya dalam bidang pertahanan seperti menghadapi ancaman dari 

luar yang bersifat maya seperti aktivitas hacker yang bisa merusak sistem situs pertahanan 

Indonesia menjadi perhatian serius dan teknologi digital dikombinasikan dengan teknologi 

perang lainnya memungkinkan untuk menciptakan jenis perang yang secara kualitatif seperti 

penggunaan robot perang.   Tantangan nyata dalam bidang teknologi informasi pada era digital 

semakin kompleks karena berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh-pengaruh yang 

bisa membuat perubahan di setiap sisi sehingga tidak ada pilihan lain selain menguasai dan 

mengendalikan teknologi dengan baik dan benar agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya.

 Istilah teknologi informasi mulai populer di awal tahun 1980an.   Pada masa sebelumnya 

istilah teknologi informasi dikenal dengan teknologi komputer atau pengolahan data elektronik 

atau EDP (Electronic Data Processing).   Menurut kamus Oxford, teknologi informasi adalah studi 

atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer untuk menyimpan, menganalisa, 

dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan dan gambar.   Teknologi 

informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, 

 49
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mendapatkan, menyusun, menyimpan, 

memanipulasi data berbagai cara untuk 

menghasilkan informasi yang berkualitas, 

yaitu informasi yang relevan, akurat, 

dan tepat waktu, yang digunakan untuk 

keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan 

yang merupakan aspek strategis untuk 

pengambilan keputusan.   Pengelolaan 

teknologi informasi mencakup berbagai 

bidang mulai dari perangkat lunak komputer, 

perangkat keras komputer, aplikasi sistem 

informasi, bahasa pemrograman, perangkat 

serta sistem jaringan komputer, database 

sistem informasi dan peranti lunak/prosedur 

penyelenggaraan sistem informasi serta tak 

kalah pentingnya adalah pengelolaan sumber 

daya manusianya.
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Peran Personel TNI AD

 Personel menjadi komponen yang sangat 

penting dalam sistem berbasis teknologi 

informasi, seluruh personel TNI AD secara 

langsung maupun tidak langsung mempunyai 

peran terhadap operasional aplikasi sistem 

informasi TNI AD baik dari sisi personel yang 

berperan dibidang TI sebagai penyelenggara 

dalam pembinaan sistem informasi maupun 

personel yang berperan sebagai pengguna 

sistem informasi TNI AD.   Pada dasarnya setiap 

orang memerlukan informasi, baik informasi 

yang dikemas secara tradisional maupun 

informasi yang dikemas melalui suatu sistem 

yang berbasis elektronis.   Di lingkungan TNI 

AD, pengguna adalah satuan atau perorangan  

yang  karena tugas dan tanggung jawabnya  

memerlukan  informasi hasil pengolahan data 

secara elektronis.   Dalam penyelenggaraan 

pembinaan sistem informasi di lingkungan 

TNI AD, pengguna (user) memiliki peran 

pencapaian sasaran terwujudnya pembinaan 

sistem informasi di lingkungan TNI AD yang efektif, efisien, terukur, operasional dan 

terintegrasi dalam rangka mendukung tugas 

pokok TNI AD.   Namun sampai dengan saat ini 

peran pengguna aplikasi sisfo TNI AD belum 

sepenuhnya mencapai terwujudnya sasaran 

yang diinginkan. 

 Kekuatan nyata personel TNI AD 

(Prajurit dan PNS) berdasarkan laporan 

kekuatan personel pada Sisfopers TNI AD 

yang diakses tanggal 16 Agustus 2022 Bentuk 

Pers-120T (kekuatan Prajurit) sejumlah 

323.272 orang dari 419.355 TOP/DPSP dan 

Bentuk Pers-220 (kekuatan PNS) sejumlah 

29.273 orang dari 59.070 TOP/DSPP, 

sehingga secara keseluruhan kekuatan nyata 

TNI AD sejumlah 352.545 orang dari TOP/

DSPP 478.425 orang (komposisi 73,69%).   

Dari data tersebut belum sepenuhnya diketahui identifikasi personel yang memiliki kualifikasi, kompetensi dibidang ilmu 
pengetahuan dan keterampilan teknologi 

informasi, sesuai data yang diperoleh dari 

Subdisbinfung Disinfolahtad personel TNI AD yang memiliki kualifikasi bidang TI sejumlah 
1.256 orang tersebar di seluruh Kotama/
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Balakpus TNI AD, apabila dihadapkan dengan 

kekuatan nyata maka baru 0,36 % personel TNI AD yang memiliki kualifikasi TI. Meskipun 
demikian penyelenggaraan dukungan sistem 

informasi, dukungan pengolahan data, dan 

pengamanan sistem informasi sebagai salah 

satu fungsi teknis khusus TNI AD tetap 

dapat terselenggara guna mendukung fungsi 

utama TNI AD walaupun belum sepenuhnya 

informasi yang diperoleh mencapai 

terwujudnya sasaran yang diinginkan.

Kemampuan TNI AD di bidang 
Teknologi Informasi.

 Fungsi teknis khusus informasi dan 

pengolahan data diselenggarakan mulai dari 

tingkat pusat sampai dengan tingkat Kotama/

Balakpus TNI AD dengan melaksanakan tugas  

pokok  sebagai  penyelenggara pembinaan  

fungsi  sistem  informasi dan pengolahan data 

yang meliputi pembangunan, pengembangan, 

pemeliharaan dan penyiapan sistem 

informasi TNI AD secara elektronik.   Dengan 

demikian TNI AD memiliki kemampuan 

dalam membangun, mengembangkan, 

memelihara dan menyiapkan sistem informasi 

secara elektronik, membina organisasi 

badan Infolahta TNI AD serta membina 

personel TI (teknologi informasi).   TNI 

AD konsisten dengan rencana strategisnya 

dalam merealisasikan pembangunan/

pengembangan sisfo (bangsisfo) mulai dari 

rencana strategis tahap I tahun 2005-2009, 

tahap II tahun 2010-2014, tahap III tahun 

2015-2019 dan saat ini tahap IV  2020-2024 

telah membangun dan mengembangkan 

aplikasi sisfo baik aplikasi utama, aplikasi 

pendukung maupun aplikasi tambahan.   

Adapun bangsisfo TNI AD sebagai berikut :
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NO BANGSISFO TAHUN KET

1. Kodam III/Slw 2010 Ops

2. Kostrad 2011 Ops

3. Kodam IM 2012 Ops

4. Kodam VI/Mlw 2012 Ops

5. Kodam IX/Udy 2012 Ops

6. SUAD (Spamad, Sopsad, Sterad dan Itjenad) 2012 Tdk Ops

7. Kodam IV/Dip 2013 Ops

8. Kodam V/Brw 2013 Ops

9. Kodam Jaya 2013 Ops

10. Kodam I/Bb 2013 Ops

11. Kodam II/Swj 2013 Ops

12. Kodam XVII/Cen 2013 Ops

13. Ditajenad 2013 - 2014 Ops

14. Data Center 2013 Ops

15. Jaringan FO Jakarta-Bandung 2013 Ops

16. Kodam VII/Wrb (Kodam XIV/Hsn) 2014 Ops

17. Kodam XII/Tpr 2014 Ops

18. Kodam XVI/Ptm 2014 - 2020 Ops

19. Kodiklatad 2014 - 2015 Ops

20. Pusterad 2014 Ops

21. Kopassus (Mako, Grup, Sat-81 dan Pusdik) 2015 Ops

22. Pusdik If, Hub, Bekang dan Pom (Kodiklatad) 2015 Ops

23. Pussenif 2015 Ops

24. Logistik 2015 Ops

25. Ditpalad 2016 Ops

26. Ditbekangad 2016 Ops

27. Ditziad 2016 Ops

28. Dittopad 2016 Ops

29. Pusspenerbad 2016 - 2018 Ops

30. Secapaad 2016 Ops

31. Ditkumad 2017 Ops

32. Disjasad 2017 Ops

33. Itjenad (pengembangan 2012) 2017 Ops
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34. Apl. Monitoring Progres Bangfas 2017 Ops

35. Dispsiad (CAT-i) 2017 Ops

36. Kodam XIII/Mdk 2018 Ops

37. Kodam XVIII/Ksr 2018 Ops

38. Pussenkav 2018 Ops

39. Disjarahad (Digitalisasi Tayandokrah) 2018 Ops

40. Apl. Monitoring Progres PBJ 2018 Ops

41. Ditkuad 2019 - 2021 Ops

42. Pussenarmed 2019 - 2020 Ops

43. Pussenarhanud 2019 Ops

44. Apl. LPSE 2020 - 2021 Ops

45. Apl. Sisforen 2020 Ops

46. Apl. E-Audit Manajemen Sistem 2020 Ops

47. Apl. Instahmil Pom (Super Max Security) 2020 Ops

48. Apl. E-Arsip (Setumad) 2020 Ops

49. Maximum Security Kodam III/Slw 2021 Ops

 Namun aplikasi sisfo tersebut di atas 

belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya karena terkendala dengan 

kemampuan personel TNI AD dibidang 

TI khususnya pada aplikasi sisfo TNI AD 

sebagian besar personel TNI AD masih kurang 

mengetahui dan terbatas keterampilannya 

dalam mengoperasikan aplikasi sisfo TNI 

AD.   Aplikasi sisfo TNI AD yang dibangun 

dan dikembangkan akan bermanfaat jika data 

yang dibutuhkannya dipelihara dan dibina 

dengan sebaik-baiknya oleh produsen data 

mulai dari tingkat pusat, Kotama/Balakpus 

dan satuan TNI AD.   

 Kemampuan dalam bangsisfo TNI AD ini 

direalisasikan oleh Kodam XIII/Mdk sesuai 

kemampuan dan batas kemampuan yang 

ada dengan membuat aplikasi sisfo Latihan 

Posko I sebagai program latihan dalam satuan 

karena adanya Refocussing dan Realokasi 

program kerja dan anggaran di tahun 2022 

yang menyebabkan kegiatan Latihan Posko 

I di lingkungan TNI AD dikurangi, untuk 

Kodam XIII/Merdeka hanya Rindam XIII/

Merdeka (Penyelenggara) dan Korem 133/

NW (Pelaku) sehingga Pangdam XIII/Merdeka 

memberikan kebijakan agar Latihan Posko 

I Satpur/Satbanpur/Satkowil lainnya di 

Kodam XIII/Merdeka tetap diselenggarakan 

dengan memanfaatkan teknologi informasi 

yang digelar dalam satu ruangan khusus 

untuk Latihan Posko I agar pengetahuan 

dan keterampilan para Komandan dan Staf 

Satpur/Satbanpur/Satkowil jajaran Kodam 

XIII/Merdeka tetap terpelihara dan terbina 
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dengan sebaik-baiknya.   Kegiatan Latihan 

Posko I ini sudah diselenggarakan dua kali 

dengan pelaku Yonif 713/ST dan Kodim 

1310/Bitung.

Strategi Peningkatan Kemampuan 

Personel TNI AD dibidang Teknologi 

Informasi.

 Menyikapi belum sepenuhnya aplikasi 

sisfo TNI AD dimanfaatkan dalam mendukung 

pelaksanaan tugas di lingkungan TNI AD maka 

diperlukan adanya langkah-langkah strategis 

terutama dalam peningkatan kemampuan 

personel di bidang TI yaitu :

a. Pada kegiatan rekrutmen yang 

diselenggarakan di setiap tahunnya, 

demi keseimbangan komposisi 

personel TNI AD dan kesinambungan 

operasional aplikasi sisfo TNI AD 

cukup setiap tiga tahun sekali diadakan 

rekrutmen Bintara dari lulusan SMK 

bidang teknologi informasi.   Hasilnya 

bisa ditugaskan sebagai personel yang 

menyelenggarakan fungsi pembinaan 

sistem informasi TNI AD atau personel 

yang berperan sebagai pengguna sistem 

informasi TNI AD.

b. Pada program pendidikan di setiap 

pola pendidikan diadakan pembekalan 

khusus mengenai teknologi informasi 

dan pengenalan aplikasi sistem 

informasi TNI AD yang bisa diwadahi 

pada kegiatan ekstra kurikuler di setiap 

program pendidikan bila perlu dijadikan 

satu mata pelajaran sebagai sumber 

peningkatan wawasan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi 

informasi.   Hal ini menjadi bekal bagi 

para lulusan setiap program  pendidikan 

untuk menumbuhkan kepeduliannya 

terhadap sistem informasi TNI AD yang 

sangat tergantung kepada user dan 

sumber data.

c. TNI AD menentukan kebijakan kepada 

fungsi teknis khusus penyelenggara 

dukungan sistem informasi, dukungan 

pengolahan data dan pengamanan 

sistem informasi guna mendukung fungsi 

utama TNI AD untuk dapat berperan 

lebih optimal dan terkoordinasi sampai 

dengan satuan setingkat Korem dalam 

penggunaan personel TI dalam rangka 

pengembangan karier seluas-luasnya 

kepada setiap personel TI.

d. TNI AD membentuk Tim Aplikasi 

Bangsisfo (TAB) yang melibatkan personel berkualifikasi TI pada setiap 
adanya kegiatan pembangunan/

pengembangan sisfo TNI AD dengan 

pertimbangan bahwa TNI AD memiliki 

potensi dan kemampuan dalam 

membangun dan mengembangkan 

aplikasi sistem informasi, personel TNI 

AD secara kultural lebih memahami 

kebutuhan sistem informasi di 

lingkungan TNI AD.   Dengan demikian 

akan semakin meningkat kemampuan 

dan kemahiran personel TI TNI AD 

secara bertahap dalam membangun/

mengembangkan aplikasi sistem 

informasi untuk mewujudkan sistem 

informasi TNI AD yang sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi, 

terintergrasi dan mudah digunakan.   

Dengan aplikasi sistem informasi yang 

mudah digunakan maka pemanfaatan 

sistem informasi akan semakin 

meningkat dan pada akhirnya akan 

menjadi kebutuhan pada setiap 

pelaksanaan tugas.

Penutup.

 Peningkatan kemampuan personel 

TNI AD di bidang teknologi informasi akan 

menghasilkan output terselenggaranya 

sistem informasi di lingkungan TNI AD yang 

dimanfaatkan dalam mendukung setiap 

pelaksanaan tugas sehingga memberikan 

outcome diperolehnya informasi yang relevan, 

akurat, dan tepat waktu untuk mengambil 

keputusan. 
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OLEH : KOLONEL KAV SUTEJA,S.H.,M.SI.      
(Dosen Madya Seskoad/Tim Perumus Seminar TNI AD VI Tahun 2022)
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Latar Belakang

 Seminar TNI AD VI tahun 2022 yang berlangsung di Seskoad 

- Bandung selama dua hari (27 s.d. 28 Juni 2022), dilatarbelakangi 

oleh Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Seskoad pada tanggal 

3 Februari 2022, bertujuan untuk menjaring pendapat seputar 

legislasi,  berkaitan dengan regulasi yang mengatur soal 

pertahanan dan keamanan nasional serta memotivasi untuk 

melakukan pengkajian strategis dalam menyikapi perkembangan 

lingkungan global di masa kini dan masa depan, agar dapat 

menghasilkan suatu produk pemikiran melalui 

kegiatan Seminar TNI Angkatan Darat.

Selanjutnya, berdasarkan saran 

masukan dari Acara Silaturahmi Kasad, 

Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman dengan 

para Purnawirawan TNI AD pada tanggal 

16 Februari 2022 di Aula GPH Djatikusumo, 

Mabesad untuk melanjutkan atau mengadakan 

kembali kegiatan Seminar TNI AD yang belum 

pernah diadakan sampai dengan kurun waktu 

26 tahun. Mencermati perkembangan lingkungan 

strategis yang dinamis dan menyikapi berbagai 

usulan serta didorong oleh tekad yang kuat dari pimpinan TNI AD untuk “senantiasa berbuat 

yang terbaik untuk kemajuan TNI AD” maka Kasad, Jenderal TNI Dr.Dudung Abdurachman 

memerintahkan kepada Komandan Seskoad, Mayjen TNI Dr.Anton Nugroho, MMDS., M.A. untuk 

menyelenggarakan Seminar TNI AD VI tahun 2022, sebagai kelanjutan dari Seminar TNI AD 

yang pernah dilaksanakan sebelumnya. 

Seperti diketahui bahwa TNI AD telah menggelar Seminar sebanyak 5 kali, yakni 

Seminar TNI AD I yang diselenggarakan di Seskoad Bandung, tanggal 2 s.d. 9 April 1965, 

berhasil merumuskan Doktrin TNI AD yaitu “Tri Ubaya Cakti”, yang berisikan Doktrin 

Kekaryaan TNI AD, Doktrin Perang Revolusi Indonesia dan Pembinaan Potensi Perang Revolusi 

Indonesia. Kemudian, Seminar TNI AD II dilaksanakan tanggal 25 s.d. 31 Agustus 1966 di 

“Doktrin adalah roh peperangan, jangan terbelenggu legislasi 

untuk membentuk Doktrin tetapi Doktrinlah yang harus didukung

Undang-Undang agar bisa operasional dan digunakan untuk melindungi negara” 

(Gubernur Lemhanas RI, Dr. Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc.)

56     
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Seskoad - Bandung, menghasilkan Doktrin 

Perjuangan TNI AD “Tri Ubaya Cakti  lI”, 

“Doktrin Perang Rakyat Semesta”, yang 

merupakan perbaikan dari Doktrln di tahun 

1965 yang lalu.  Selanjutnya, Seminar TNI AD 

III dilaksanakan di Seskoad, Bandung tahun 

1972 menghasilkan Konsep dan Rumusan 

Pewarisan Nilai-Nilai 45 dan Nilai-Nilai 

TNI 45 yang lebih dikenal sebagai “Dharma 

Pusaka 45”. Sedangkan Seminar TNI AD IV 

dilaksanakan tanggal 15 s.d. 19 Desember 

1990, di Seskoad-Bandung, menghasilkan 

“Strategi Pembangunan Sumber Daya 

Manusia pada Pembangunan Jangka 

Panjang Ke Dua”. Kemudian, Seminar TNI AD 

V dilaksanakan di Seskoad - Bandung tanggal 

18 s.d. 19 Juni 1996, menghasilkan “Perspektif 

Pembangunan dan Pengembangan Bidang 

Politik pada Pelita VII”. 

Setelah 26 tahun vakum, akhirnya pada 

tanggal 27 s.d. 28 Juni 2022 diselenggarakan 

Seminar TNI AD VI, menghasilkan Pokok-

Pokok Pikiran dan Rekomendasi yang 

akan dijadikan bahan masukan bagi TNI/

TNI AD dalam penyusunan Doktrin Operasi 

Militer Matra Darat “Kartika Yudha”. 

Dalam Seminar TNI AD VI ini terdapat 8 judul 

makalah yang dipresentasikan oleh para 

narasumber, untuk membahas dan menjawab 

sejumlah pertanyaan/permasalahan urgen 

terkait dengan tema “Reaktualisasi Doktrin 

Operasi Militer Matra Darat dalam 

Menghadapi Ancaman Perang Masa Kini 

dan Masa Depan”.

Tahap Perencanaan dan Persiapan.

 Gerak cepat dari Komandan Seskoad, 

Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS.,M.A. 

setelah menerima perintah dari Kasad 

adalah dengan membentuk Organisasi 

Kepanitiaan pada bulan Maret 2022, sebagai 

Ketua Panitia ditunjuk Kepala Korps Dosen 

(Kakordos) Seskoad, Brigjen TNI Dr. Rachmat 

S.,S.I.P.,M.M.,M.Tr.(Han). Langkah selanjutnya 

dari Panitia adalah mencari referensi 

pelaksanaan Seminar TNI AD yang pernah 

diselenggarakan dan langsung mendapat 
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“pembelajaran” karena cukup sulit mencari 

data/file disebabkan rentang waktu dari 

Seminar TNI AD Pertama tahun 1965 ke 

tahun 2022 adalah 57 tahun sehingga data/

file banyak yang tercecer dan nyaris tak 

tersentuh. Dilatar belakangi jabatan Kakordos 

Seskoad sebagai Ketua Panitia adalah mantan 

Kepala Dinas Sejarah TNI AD (Kadisjarahad) 

menjadi suatu “a blessing in disguise”/sebuah 

keberkatan terselubung dalam memudahkan 

akses Panitia/Tim Pokja Perumus mencari 

data/file sebagai referensi yang fundamental 

dari keberlanjutan Seminar TNI AD.

 Perdebatan yang cukup hangat terjadi 

pada Tahap Perencanaan dan Persiapan oleh 

Tim Pokja Perumus Makalah, Panitia maupun 

Pati Pembimbing didalam menentukan Tema, 

Rencana Garis Besar (RGB) dan Terms of 

Referrence (TOR) yang akan disampaikan 

kepada Narasumber terpilih maupun hal-hal 

detail lainnya. Perlu diketahui pada awalnya 

Tema Seminar TNI AD VI adalah tentang 

bagaimana menanggulangi bahaya radikalisme 

guna mencegah disintegrasi bangsa namun 

pada bulan April 2022 berdasarkan petunjuk 

Kasad, Tema berubah menjadi “Reaktualisasi 

Doktrin Operasi Militer Matra Darat dalam 
Menghadapi Ancaman Perang Masa Kini 
dan Masa Depan”. Perubahan Tema tersebut 

menjadi tantangan tersendiri bagi Tim Pokja 

Perumus Makalah maupun Pati Pembimbing 

untuk membuat suatu konsep makalah yang 

sekiranya dapat memenuhi ekspektasi dari 

kebijakan pimpinan TNI AD dalam menyikapi 

situasi dan kondisi lingkungan strategis, 

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi dari Doktrin Operasi Militer Matra 
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Darat yang tersedia saat ini sehingga urgen 

untuk “direaktualisasi”. 

Tahap Pelaksanaan.

 Seminar TNI AD VI tahun 2022 

diselenggarakan di Gedung Prof. Dr. Satrio 

Seskoad, Jln. Gatot Soebroto 96 Bandung, 

diikuti sebanyak 200 peserta secara tatap 

muka yang terdiri dari Pejabat Kemhan, 

Pejabat Mabes TNI, Pejabat Kementerian/

Lembaga, Komisi I DPR RI, Pejabat Mabesad, 

Para Pangkotama, Para Komandan/Gubernur/

Kabalakpus TNI AD, Para Danpussen Kodiklat 

TNI AD, Akademisi/Mahasiswa dan Praktisi 

serta 895 peserta secara virtual terdiri dari: 

Perwakilan Kotama (Danyon dan Dandim 

ke atas),  Perwakilan Balakpus TNI AD, 

Perwakilan Pussen TNI AD, Perwakilan 

Akademisi dan Praktisi yang tersebar di 659 

lokasi.

Pelaksanaan pada hari pertama, 27 

Juni 2022 diawali dengan acara Pembukaan 

oleh Kasad, Jenderal TNI Dr.Dudung 

Abdurachman dilanjutkan dengan pemaparan 

materi pertama oleh Menteri Pertahanan 

RI, Letjen (Purn) Prabowo Subianto dengan 

judul “Sistem Pertahanan Dan Keamanan 

Rakyat Semesta (Sishankamrata) Dalam 

Menghadapi Ancaman Perang Masa Kini 

Dan Masa Depan”.  

Esensi dari pemaparan Menhan RI: 

Penyiapan pertahanan terutama alutsista 

tidak dapat disiapkan pada saat perang 

namun penyiapan harus berlangsung jauh 

hari sebelum perang. Hal ini berkaitan 

dengan penyiapan Organisasi, Pangkalan, 

Sumber Daya Manusia dan Alat Utama Sistem 

Kesenjataan. Harapan dari memutakhirkan 

doktrin adalah mengkaji strategi pertahanan 

kita sesuai dengan tujuan nasional yang 

pertama, yaitu ‘melindungi segenap Bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia’.Urgensi yang ada saat ini adalah 

bagaimana membina force readiness dalam 

menghadapi skenario intervensi asing dewasa 

ini yang dapat tereskalasi dengan cepat. 

Kunci dalam perubahan doktrin adalah 

‘pembangunan kekuatan’. Dalam konteks 

penyusunan Doktrin harus dimulai dari 

Tujuan Nasional, Politik Nasional, Strategi 
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Nasional, Strategi Pertahanan Negara, Postur, 

Doktrin Hanneg dan Doktrin Militer dari 

setiap Angkatan. Salah satu hal esensial adalah 

penyusunan organisasi dasar seperti Yonif 

TNI AD yang harus mampu beroperasi dengan 

efektif dalam konteks Doktrin Sishankamrata. 

Diharapkan dalam operasi jangka panjang 

satuan tersebut menjadi self-sustainable dan 

dapat mengedukasi rakyat serta mampu 

mencukupi kebutuhan terutama logistiknya. 

Rekomendasi Menhan: Elemen 

Produksi dan Pembangunan dalam satuan 

setingkat Kompi di setiap Yonif TNI-AD yang 

mewadahi kesehatan, perikanan, pertanian, 

peternakan, penerangan, konstruksi, perairan 

dan pendidikan. Selain itu dalam penyusunan 

organisasi Kompi Senapan juga diperlukan 

pendekatan asimetris dengan upgunning 

senjata bantuan dan sistem senjata anti-tank 

modern, Mortir yang diperbesar kalibernya 

serta Penangkis Serangan Udara. Hal lain yang 

menjadi pertimbangan adalah bagaimana 

memaksimalkan keunggulan komparatif 

yakni manpower dan jangan justru mengikuti 

force structure negara barat yang semakin 

diperkecil karena angka pertumbuhan 

penduduknya yang semakin kecil.

 Pemaparan materi kedua, oleh 

Kasad, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman 

dengan judul “Revitalisasi Operasi 

Perlawanan Wilayah Dalam Operasi 

Matra Darat’’. Esensi: Pertama; Doktrin.  

Ada tiga kata kunci yang harus dipahami 

terkait doktrin militer, yakni: 1) Diyakini 

kebenarannya; 2) Berdasarkan pengalaman; 

3) Lahir dari pemikiran. Kedua; Level Taktik 

dan Operasional. Pada babak penindakan 

diketahui bahwa kita membaginya menjadi: 

Penindakan Awal, Penindakan Utama, 

Perlawanan Wilayah, dan Serangan Balas. 

Operasi Perlawanan Wilayah (Opswanwil) 

dalam kaitannya dengan fase operasi, bukan 

dilaksanakan pada saat kekuatan kita sudah 

dihancurkan pada fase pertama, tetapi adalah 

pilihan dalam menghadapi musuh yang 

relatif jauh lebih kuat. Opswanwil setidaknya 
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memerlukan 4 jenis Operasi yakni: 1) Operasi 

Intelijen, 2) Operasi Dukungan,       3) Operasi 

Tempur, dan 4) Operasi Teritorial. 

Rekomendasi: Pertama:  TNI AD 

perlu melakukan revisi Doktrin Kartika Eka 

Paksi yang didasari dengan pertimbangan 

adanya pergeseran paradigma global, 

regional maupun nasional yang berdampak 

pada terjadinya pergeseran paradigma 

ancaman dan keamanan akibat dari kemajuan 

pengetahuan dan teknologi. Kedua; Konsep-

konsep yang sudah dikembangkan oleh Tim 

Pokja, perlu ditindaklanjuti, sehingga TNI AD 

memiliki konsep       ‘’TNI bukan lagi sebagai 

pembantu’’ namun bisa memberikan 

sumbangsih yang optimal untuk mendukung 

kesejahteraan rakyat.

Pemaparan materi ketiga, oleh 

Gubernur Lemhannas RI, Dr. Andi Widjajanto, 

S.Sos., M.Sc.dengan judul “Transformasi 

Perang Darat”. Esensi : Menyusun Doktrin 

jangan terbelenggu oleh Undang-Undang, 

susun Doktrin yang merupakan strategic 

believe. Setelah itu usulkan ke Undang-

Undang supaya Doktrin didukung regulasi. 

Jangan terbalik, jangan ragu untuk membuat 

Doktrin Ofensif, lihat sejarah. Silahkan pre-

emptive, tapi jangan agresi, syaratnya musuh 

mempunyai hostile intent/niat bermusuhan 

dan diikuti oleh mobilitas kapabilitas militer. 

Terdapat 3 Komponen Pembentuk Doktrin 

yakni : knowledge, experience dan Strategic 

Intent-Strategic Believe. Doktrin adalah 

roh peperangan, jangan terbelenggu 

legislasi untuk membentuk Doktrin 

tetapi Doktrinlah yang harus didukung 

Undang-Undang agar bisa operasional dan 

digunakan untuk melindungi negara.

Rekomendasi: Pertama; TNI AD perlu 

melakukan reformasi Pembinaan Teritorial 

(Binter) terkait adopsi teknologi kekuatan 

dan postur pertahanan secara umum serta 

mobilisasi Pemberdayaan Sumber Daya 

Nasional (PSDN). Logistik dalam peperangan 

juga perlu dipersiapkan dengan baik bahkan 

kunci dalam memenangkan pertempuran. 

Terkait OMP dan OMSP dapat digabungkan 

jika Doktrinnya sudah sesuai, Undang-

Undang dapat mengikuti. Kedua; Perlunya 

penyiapan alokasi Sumber Daya Manusia di 

bidang riset pengembangan, seperti siber, 

artificial intelligence, nano dan antariksa serta 

didukung oleh anggaran yang memadai. 

Pemaparan materi keempat, oleh 

Penasihat Khusus Menhan RI, Letjen TNI 

(Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, berjudul “TNI AD 

Militan Dan Intelektual’’.  Esensi : Pertama; 

Hakikat TNI AD dijiwai nilai-nilai sejarah 

perjuangan TNI AD. Kedua; Landasan Sistem 

Operasi.  Sistem operasi TNI AD dilandasi oleh 

2 hal, yakni Strata dan Azas Perang. Ketiga; 

Pokok-Pokok Pemikiran: 1) Ultima Rasio; 

Peran militer bersifat “ultima rasio”, menjadi 

elemen utama negara untuk menyelamatkan 

dan mempertahankan kelangsungan hidup 

bangsa dan negara mengatasi kondisi kritis. 2) 

Pembinaan Personel; 3) Bobot Kepemimpinan 
Lapangan; 4) Multi Penugasan; 5) Dukungan 

Logistik; 6) Sistem Senjata Teknologi; 7) Sistem 

Senjata Sosial (Sissos). 

Rekomendasi: Pertama; Perlunya 

optimalisasi Teknologi Informasi dan 

Komunikasi digital serta Teknologi 

Persenjataan yang memperhatikan 

kemampuan SDM. Kedua; Perlu disadari 

bahwa fungsi teritorial bukan hanya menjadi 

tanggung jawab TNI, tetapi juga pemerintah. 

Pelaksanaan pada hari kedua, 28 

Juni 2022 diawali dengan Pemaparan materi 

kelima, oleh: Dandim 0502/JU Rem 052/WKR 

Kodam Jaya, Kolonel Inf Frega F. Wenas, MIR., 

MMAS., PH.D., FHEA., berjudul ‘’Relevansi 

Doktrin Operasi Militer Matra Darat Dalam 

Menghadapi Ancaman Peperangan Masa 

Kini Dan Masa Depan’’. Esensi: Pertama; 

Kompleksitas Dinamika Lingkungan Strategis. 
Kedua; Perubahan Karakter Peperangan dan 
Pertempuran dari Masa ke Masa. Ketiga; 

Prediksi Perang Masa Kini dan Masa Depan. 
Keempat; Meninjau Kapabilitas Pertahanan 
Matra Darat: 1) Doktrin Operasi Militer Matra 
Darat Saat ini. 2) Gap antara Demand dan 
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Supply. 3) Relevansi Doktrin Operasi Militer. 
4) Reaktualisasi Doktrin Operasi Militer Matra 
Darat. Adapun perubahan dalam konsep 

besar Doktrin Operasi Militer ini meliputi 

beberapa hal, antara lain:  Pertama; Operasi 

Militer dilakukan secara terpadu dimulai dari 
Ancab, Antar Matra, Reguler dan Komcad, serta 
Interagensi. Kedua; Menghilangkan dikotomi 
antara OMP dan OMSP. Ketiga; Penambahan 

Babak Pemberdayaan pada Pembabakan 

Opsmil. Fase Shaping (pemberdayaan) dalam 

spektrum ancaman yang luas, mengharuskan 

untuk menyiapkan RAK (Ruang, Alat dan 

Kondisi) Juang baik dari sisi kognitif (ideologi 

masyarakat untuk berjuang membela bangsa), sisi fisik melalui penyelarasan RTRW 
(Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan), 

dan penyiapan zonasi untuk mendukung 

pertahanan, serta sisi virtual (domain siber) 

dalam rangka mempersiapkan dan mendukung 

operasi pertahanan wilayah. Keempat; 
Perlawanan Wilayah Merupakan Pilihan dalam 
Babak Penindakan. Kelima; Implikasi dari 

Implementasi Doktrin Perlawanan Wilayah 

Darat Terpadu:1) Pelaksanaan Operasi/

Latihan Militer Matra Darat tidak lagi secara 
Mandiri (Berdiri Sendiri), namun dilaksanakan 

secara combined (antar kecabangan) dan joint 

(gabungan) bergantung pada scope ancaman 

yang dihadapi, dengan mengedepankan 

pola operasi gerilya. 2) Memperkuat Fungsi 

Intelijen khususnya Siber. 3) Reorientasi 

Pembinaan Teritorial dalam mendukung 

Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Darat. 4) 

Pembangunan Postur TNI AD diarahkan pada 

konstruksi perang berlarut. Kelima; Shared 

Training (Diklat Secara Terpadu). Keenam; 

Revisi UU TNI nomor 34 tahun 2004 khususnya 

mengenai OMP dan OMSP. Konsep Operasi 

Perlawanan Wilayah Darat Terpadu dapat 

terlaksana dengan baik manakala pandangan 

terhadap ancaman tidak lagi membedakan 

antara militer dan nir-militer, namun menjadi 

ancaman yang hybrid. Ketujuh; Restrukturisasi 

hubungan sipil-militer di Indonesia. Sebagai 

Negara yang menerapkan Sishanta dan 

Perang Berlarut, konsep demokrasi Indonesia 

membutuhkan hubungan sipil dan militer 

yang erat.

Rekomendasi: Pertama; Perlunya 

mengimplementasikan Doktrin Operasi 

Gabungan (joint operations, antar matra) 

dalam setiap pelaksanaan Operasi Militer 

Perang dan beberapa Operasi Militer 

Selain Perang (khususnya berkenaan 

dengan ancaman militer). Kedua; Perlunya 

mengimplementasikan Doktrin Operasi 

Perlawanan Wilayah Matra Darat (Unified 
Land Operation) dari mulai tahap pencegahan, 

hingga pemulihan. Ketiga; Perlunya 

mengimplementasikan doktrin pertahanan 

berlapis (methodical battle) dan gerilya 

kesemestaan. 

 Pemaparan materi keenam; oleh : 

Dandim 0733/Kota Semarang Kodam IV/

DIP, Letkol Inf Honi Havana, M.MDS.,berjudul 

‘’Perubahan Karakter Perang Dihadapkan 

Pada Taktik Bertempur Matra Darat 

Di Masa Kini Dan Masa Depan’’. Esensi: 

Pertama; Trend Agresi Modern. Agresi modern 

dilaksanakan melalui  pentahapan desain 

operasi :1) Tahap I, Cipta Kondisi, 2) Tahap 

II, Isolasi/dominasi; 3) Tahap III, Serbuan; 4) 

Tahap IV, Stabilisasi. Kedua; Pengaruhnya 

Terhadap Taktik Bertempur Matra Darat di 
Masa Kini dan Masa Depan.  Ketiga; Taktik 

Tidak Berdiri Sendiri. Keempat; Perumusan 

Permasalahan Taktik Bertempur Matra 
Darat. Kelima; Hakikat Ancaman. Keenam; 

Konsep Operasi dan Taktik Matra Darat.  
Ketujuh; Modernisasi Taktik Reguler dengan 
Keterpaduan Kesenjataan. Kedelapan; 

Modernisasi Taktik Gerilya. Kesembilan; 

Modernisasi Taktik Anti-Gerilya.
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 Rekomendasi: Pertama; TNI 

AD hendaknya terus membangun dan 

mengembangkan kapabilitas untuk 

menerapkan taktik reguler, gerilya maupun 

anti gerilya secara proporsional. Kedua; 

Diperlukan Prosedur Pengambilan Keputusan 
Militer (PPKM) yang sederhana, aplikatif dan 

komprehensif. 

 Pemaparan Materi Ketujuh; oleh : 

Wadansat 81 Kopassus, Letkol Inf Charles 

Alling, S.E.,M.MDS., berjudul “Strategi 

Peningkatan Kemampuan Intelijen TNI 

AD Dalam Rangka Menghadapi Hakekat 

Ancaman Masa Kini Dan Masa Depan”. 

Esensi : Pertama; Isu Strategis Intelijen Abad 

21. Kedua; Wajah Intelijen Indonesia. Ketiga; 

Strategi Peningkatan Kemampuan Intelijen : 

1) Strategi Peningkatan Kemampuan Sumber 

Daya Manusia (penyediaan, pendidikan dan 

penggunaan); 2) Strategi Kuantifikasi Threat 

Assessment; 3)  Strategi Penentuan Posisi 

Intelijen TNI AD. 

 Rekomendasi : Pertama; P e r l u 

adanya penguatan kapabilitas individu 

aktor intelijen di lapangan melalui 

perlengkapan yang memadai sebagai 

pondasi pengembangan kapabilitas lanjutan. 

Kedua; Membentuk “Kecabangan Intelijen 

TNI AD” sebagai Korps yang berdiri sendiri. 

Ketiga; Dalam konteks pengembangan dan 

modernisasi doktrin intelijen, beberapa poin 

dapat dikedepankan: a) Pandangan Outward-

looking; b) Fokus utama Intelijen; c) HUMINT 
(Human Intelligence) dengan dukungan 

TECHINT (Technology Intelligence); d) Doktrin 

Cyberspace; e) Sinkronisasi antar lembaga TNI 

dan TNI AD melalui sinkronisasi doktrin secara 

internal untuk menciptakan interoperabilitas 

antar matra. Keempat; Perlu konsep Army 

Intelligence Fusion Center  (AIFC) yang dapat 

berfungsi sebagai mekanisme dan wadah 

untuk dapat mengakomodir pengumpulan 

data intelijen TNI AD.

Pemaparan Materi Kedelapan; oleh: 

Kabaglitbang Apter Sdirlitbang Pusterad, 

Letkol Arm Dr. Suhendro Oktosatrio, 

MBA.,berjudul ‘’Grand Strategy Pembinaan 

Teritorial TNI AD Di Masa Kini Dan Masa 

Depan’’. Esensi : Pertama; Permasalahan 

Fundamental. Keberadaan Pembinaan 

Teritorial tentunya tidak lepas dari sejarah 

hubungan relasi kekuasaan antara sipil-

militer.Kedua; Konsep Ancaman Masa Kini 
dan Masa Depan.  Ketiga; Konsep Ideal 
Doktrin Binter TNI AD Menghadapi Ancaman 
Masa Kini dan Masa Depan. Kesatuan visi 

ditawarkan dalam rumusan “Konsep Ideal 

Doktrin TRI MANUNGGAL BAKTI” yang 

merupakan kekuatan smart power terdiri 

dari : Pertama, Manunggal Bakti Berdaulat, 

yaitu Binter TNI AD sebagai instrumen Hanwil 

dalam menghadapi ancaman terhadap 

keutuhan dan kedaulatan bangsa yang 

didalamnya meliputi secara keseluruhan 

dari aspek geografi, demografi, kekayaan 
SDA, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial 

Budaya, Pertahanan dan Keamanan. Kedua, 

Manunggal Bakti Waskita, yaitu Binter 

TNI AD sebagai instrumen Tahwil dalam 

menghadapi ancaman Neo Kolonialisme yang 
dilancarkan lewat asimetris, proxy dan Hibrida 
dengan maksud untuk menciptakan ‘sense of 

security’ diantara Kementerian dan Lembaga 
lainnya, tugas TNI AD adalah memberikan 

pemahaman tentang ancaman nirmiliter. 

Ketiga, Manunggal Bakti Pembangunan, 

kedudukan Binter TNI AD adalah sejajar 

sebagai mitra strategis pembangunan bersama 

Pemerintah, Kementerian dan Lembaga 
untuk bersama-sama berkontribusi dan 

berkolaborasi mewujudkan cita-cita nasional 

atau kepentingan strategis negara. Hal ini 

dilakukan dengan Penerapan Perencanaan 

Berbasis Kemampuan (Capability 

Based Planning/CBP) dan Operasi yang 

mempertimbangkan efek yang dihasilkan 

(Effect Based Operation). Keempat; Konsep 
Penguatan Binter TNI AD yang Komprehensif 
Dihadapkan Pada Era V.U.C.A. : 1) Strategi 

Komunikasi. Memanfaatkan fungsi Dinas 

Penerangan (Dispen) tidak hanya sebagai 

desiminator tapi juga sebagai relasi publik. 

2) Binter Kolaboratif. Kepentingan yang 
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multi domain maksudnya yaitu kepentingan 

TNI AD khususnya Binter tidak hanya pada 

kepentingan militer namun juga kepentingan 

di K/L lainnya, 3) STP Program Binter.  

Program Binter yang dibuat, terlebih dahulu 

melalui proses STP (Segmenting, Targeting 

dan Positioning) agar dapat menghasilkan 

program Binter yang benar-benar dapat 

memberikan impact yang optimal terhadap 

pencapaian tugas pokok atau efek yang 

dikehendaki ; 4) Make Over Wajah Satkowil. 
Desain Satkowil Masa Depan adalah 

bagaimana Satkowil mempresentasikan 

dirinya di tengah masyarakat dengan merubah 

wajah tidak hanya Apter-nya yang tersenyum 

tetapi juga desain Markas Satuannya yang 

lebih tersenyum dan ramah. Kelima; 

Reformasi Birokrasi Satkowil.  Menjadikan 

Kodim tipe B sebagai Satuan Kerja (Satker), 

memungkinkan program yang lebih adaptif 

dan responsif dalam menghadapi dinamika 

situasi dan tipologi wilayahnya masing-

masing sekaligus sebagai salah satu bentuk efisiensi birokrasi. Keenam; Algoritma Binter.  

Menggunakan algoritma untuk membaca 

pola, dipahami dan dijadikan peluang dalam 

berkomunikasi dan berperilaku, lalu akhirnya 

menjadi peluang untuk bekerjanya kekuatan 

ideologi, ekonomi, sosial, politik, keamanan, 

budaya dan berbagai kombinasi diantaranya.1 

Ketujuh; Cyberspace Binter. Fenomena inilah 

yang harus dapat dijadikan kesempatan 

dan potensi untuk Binter dimasa kini dan 

masa depan dengan menyasar netizen dalam 

cyberspace.2 Kedelapan; Binter Gen-Z. Pada 

aspek dan tipologi tertentu perlu adanya 

pemanfaatan kaum muda di Organisasi TNI 

AD yang lebih sefrekuensi dengan audience 

generasi-Z untuk menjadi ujung tombak 

diseminasi informasi bagi generasi muda. 

Kesembilan; Komponen Cadangan (Komcad). 

Komcad kedepan seharusnya sudah 

terintegrasi dengan Satkowil. 

 Rekomendasi: Pertama; Perlu 

dipertimbangkan adanya validasi orgas 

satuan Dispenad agar bisa menjadi satuan 

yang memiliki fungsi Public Affairs, hal 

tersebut diperlukan guna mendukung 

Strategic Communication di TNI AD. Kedua; 

Perlu dipertimbangkan pembentukan 

Liaison Officer di setiap Kementerian atau 

Lembaga yang dikoordinir oleh Spaban VII/

Kermater STERAD dalam rangka menangkal 

ancaman Neo Kolonialisme (asimetris, proxy 

dan hibrida). Diharapkan Kementerian dan 

Lembaga lainnya mempunyai sense of security 

tentang bagaimana pentingnya pertahanan 

dan keamanan nasional. 

“Snow Ball Effect” Seminar TNI AD VI

Seminar TNI AD VI ini antara lain 

bertujuan untuk memperoleh pandangan 

dan masukan, sebagai bahan masukan dalam 

merumuskan perubahan dan mereaktualisasi 

Doktrin Operasi Militer Matra Darat guna 

menghadapi ancaman perang masa kini dan 

masa depan. Seminar TNI AD VI telah berhasil 

disusun pokok-pokok pikiran dan saran 

rekomendasi tentang urgensi perubahan 

doktrin bertempur TNI AD dengan bermuara 

disusunnya Doktrin Operasi Militer Matra 

Darat “Kartika Yudha” sebagai pedoman 

bagi organisasi dan seluruh prajurit TNI AD 

dalam melaksanakan tugasnya dihadapkan 

tantangan maupun tuntutan tugas di masa 

kini dan masa depan yang semakin dinamis 

dan kompleks.

Gebrakan kegiatan yang dilakukan 

oleh Kasad, Jenderal TNI Dr. Dudung 

Abdurachman dengan menyelenggarakan 

kembali Seminar TNI AD setelah 26 tahun 

berselang membuat suatu hal yang bersejarah 

bagi perkembangan TNI AD. Snow Ball Effect/

Efek Bola Salju dari hasil Seminar TNI AD yang 

sekiranya hanya untuk kepentingan internal 

TNI AD saja namun diharapkan bisa bergulir 

dan berdampak pada kemajuan TNI dengan 

dimulai dari reaktualisasi doktrin yang dapat 

menginspirasi/menginisiasi revisi maupun 

pembentukan Undang-Undang terkait operasi 

militer sehingga bermuara pada pencapaian 

tujuan strategis nasional.
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